Uznesenie
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 14. septembra 2016
_____________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 11. zasadnutí :
A) p r e r o k o v a l o :
1.
2.
3.
4.

Program zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľbu návrhovej komisie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ :
a) Správu pre OZ v Obyciach o výške dlhu na nájomnom k 01.09.2016

5. Žiadosti a sťažnosti občanov:
a) Žiadosť spoločnosti Ladislav Pócs – 3P slúži Vám, Zátišie č. 17, Sládkovičovo o zmenu
otváracích hodín prevádzkarne Partizán rezort, Obyce 201
b) Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy:
bytový dom I., Obyce č. 673:
- Ing. Július Baťo a manželka Mgr. Eva Baťová, byt č. 10
- Imrich Šabo a manželka Renáta Šabová, byt č. 5
bytový dom IV., Obyce č. 203:
- Zdenka Bošiaková a Michal Uhrin, byt č. 1
- Renáta Gálová a Štefan Benc, byt č. 2
- Baltazár Pindes a manželka Eva Pindesová, byt č. 3
- Ján Tomaškovic a manželka Adriana Tomaškovicová, byt č.4
- Marek Valašik a manželka Martina Valašiková, byt č. 6
6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2016
7. Konsolidovanú výročnú správu Obce Obyce za rok 2015
8. Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce o overení účtovnej
závierky k 31.12.2015
9. Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 3/2016
10. Správu z kontroly hlavnej kontrolórky
11. Návrh na vyradenie drobného dlhodobého hmotného majetku
12. Žiadosť Michala Minára, bytom Hájska 549, Obyce a Petra Minára, bytom Podhájska 686,
Obyce o odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Obce Obyce a to parcely registra „E“ č. 511,
na ktorom stojí stavba vo vlastníctve žiadateľov
13. Návrh starostu obce na odkúpenie pozemku vo vlastníctve Dany Králikovej, rod. Dodokovej,
trvalým bytom Obyce č. 463, Márie Malej, rod. Baťovej, trvalým bytom Obyce č. 373,
Alžbety Fidesovej, rod. Baťovej, trvalým bytom Obyce č. 386, Alžbety Benčekovej, rod.
Baťovej, trvalým bytom Obyce č. 473 a Lukáča Dodoka, rod. Dodoka, trvalým bytom Obyce
č. 569 a to pozemku registra „C“ č. 17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2
zapísaného v liste vlastníctva č. 333, k. ú. Obyce každého v ich podielovom vlastníctve
14. Návrh starostu obce na vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve Obce Obyce a to časť parcely
registra „E“ č. 410 – diel č. 1 o výmere 45 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 65/2016
Tiborom Drienovským, Geodetická odborná kancelária, Jedľové Kostoľany zo dňa
29.07.2016 a vo vlastníctve Alžbety Kováčovej, rod. Gašparíkovej, trvalým bytom Obyce č.
69 a to parcelu registra „C“ č. 464/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2

vytvorenú geometrickým plánom č. 557/2002 vyhotoveným Tiborom Drienovským ,
Geodetická odborná kancelária, Nitra zo dňa 08.08.2002
15. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri Základnej skole
v Obyciach a Rady školy pri Materskej škole v Obyciach
16. Výpožičný poriadok obecnej knižnice
17. Požiadavku na rekonštrukciu školskej bytovky
18. Požiadavku na rekonštrukciu, prípadné odstránenie garáží pri školskej bytovke
19. Informáciu o výstavbe kanalizácie v obci, rekonštrukcii chodníkov a asfaltovaní miestnych
komunikácií
20. Informáciu o nájazdoch k rodinným domom na hlavnej ceste
21. Informáciu o verejnom osvetlení
22. Návrh na uznesenie

1. Program zasadnutia
Uznesenie č. 11/1/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
–

schvaľuje :
1. program zasadnutia nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Žiadosti a sťažnosti občanov
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2016
Konsolidovaná výročná správa Obce Obyce za rok 2015
Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce o overení účtovnej
závierky k 31.12.2015
Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 3/2016
Správa z kontroly hlavnej kontrolórky
Návrh na vyradenie drobného dlhodobého hmotného majetku
Návrh na odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce
Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce
Návrh na vysporiadanie pozemkov
Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri Základnej škole
v Obyciach a Rady školy pri Materskej škole v Obyciach
Výpožičný poriadok obecnej knižnice
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa .....................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 11/2/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
–

určuje :
1. zapisovateľa zápisnice: Ing. Ivana Mičudová
2. overovateľov zápisnice: Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária Hrešková

V Obyciach, dňa ......................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

3.

Voľba návrhovej komisie
Uznesenie č. 11/3/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
- volí :
1. návrhovú komisiu v zložení : Ing. Cyril Dlhý, Ing. Ivan Rubaninský, Ján Šlosiar.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

V Obyciach, dňa ........................................
Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

4.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Uznesenie č. 11/4/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
- berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ:
a)

Správu pre OZ v Obyciach o výške dlhu na nájomnom k 01.09.2016

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................
Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

5.

Žiadosti a sťažnosti občanov
Uznesenie č. 11/5/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
 schvaľuje:
zmenu otváracích hodín prevádzkarne Partizán rezort, Obyce č. 201 nasledovne:
Pondelok
11,00 – 20,00 hod.
Utorok
11,00 – 20,00 hod.
Streda
11,00 – 20,00 hod.
Štvrtok
11,00 – 20,00 hod.
Piatok
11,00 – 24,00 hod.
Sobota
09,00 – 24,00 hod.
Nedeľa
09,00 – 20,00 hod.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 8 / 0 / 0

V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Uznesenie č. 11/6/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
– schvaľuje:
uzatvorenie nájomnej zmluvy:
bytový dom I. Obyce č. 673:
- Ing. Július Baťo a Mgr. Eva Baťová – byt č. 10 na obdobie 1 rok
- Imrich Šabo a manželka Renáta Šabová – byt č. 5 na obdobie 3 roky
bytový dom IV., Obyce č. 203
- Zdenka Bošiaková a Michal Uhrin – byt č. 1 na obdobie 3 roky
- Renáta Gálová a Štefan Benc – byt č. 2 na obdobie 3 roky
- Baltazár Pindes a manželka Eva Pindesová – byt č. 3 na obdobie 3 roky
- Ján Tomaškovic a manželka Adriana Tomaškovicová – byt č. 4 na obdobie 3 roky
- Marek Valašik a manželka Martina Valašiková – byt č. 6 na obdobie 3 roky.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 8 / 0 / 0

V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

6.

Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2016
Uznesenie č. 11/7/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:


berie na vedomie :
1. prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2016

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

7.

Konsolidovaná výročná správa Obce Obyce za rok 2015
Uznesenie č. 11/8/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:


berie na vedomie :
1. konsolidovanú výročnú správu Obce Obyce za rok 2015

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

8.

Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce o overení účtovnej závierky
k 31.12.2015
Uznesenie č. 11/9/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
 berie na vedomie:
1.

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce o overení účtovnej
závierky k 31.12.2015

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

9.

Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 3/2016
Uznesenie č. 11/10/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
 berie na vedomie:
1. informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 3/2016 v zmysle Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008, ktorým sa k 30.06.2016 celkový rozpočet
príjmov upravil na sumu 1 189 555,67 eur a výdavkov na sumu 1 189 555,67 eur.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

10. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky
Uznesenie č. 11/11/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:


berie na vedomie :
1. Správu z kontroly hlavnej kontrolórky

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
11. Návrh na vyradenie drobného dlhodobého hmotného majetku
Uznesenie č. 11/12/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:


schvaľuje :

1. vyradenie drobného dlhodobého hmotného majetku podľa prílohy k zápisnici:
- vnútorná správa, obecný úrad: DDHIM v celkovej sume (nadobúdacej cene) 1 489,79 eur
HIM v celkovej sume (nadobúdacej cene ) 4 341,60 eur
- materská škola:
DDHIM v celkovej sume (nadobúdacej cene) 228,71 eur,
všetko so zostatkovou cenou 0,00 eur

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

12. Návrh na odpredaj pozemku vo vlastníctva obce
Uznesenie č. 11/13/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:


schvaľuje:
1. odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Obce Obyce a to parcely registra „E“ č. 511, na ktorom
stojí stavba vo vlastníctve žiadateľov Michala Minára, bytom Hájska 549, Obyce a Petra
Minára, bytom Podhájska 686, Obyce, pričom celý proces odpredaja musí spĺňať podmienky
hospodárenia s majetkom obce stanovené zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

13.

Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce
Uznesenie č. 11/14/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 písm a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
 schvaľuje:
1. odkúpenie pozemku vo vlastníctve Dany Králikovej, rod. Dodokovej, trvalým bytom Obyce č.
463, Márie Malej, rod. Baťovej, trvalým bytom Obyce č. 373, Alžbety Fidesovej, rod. Baťovej,
trvalým bytom Obyce č. 386, Alžbety Benčekovej, rod. Baťovej, trvalým bytom Obyce č. 473
a Lukáča Dodoka, rod. Dodoka, trvalým bytom Obyce č. 569 a to pozemku parcela registra „C“
č. 17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 zastavanú rodinným domom súp. č. 207,
zapísanú v liste vlastníctva č. 333, k ú. Obyce každý vo svojom spoluvlastníckom podiele
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov – počtom hlasov 8 do vlastníctva Obce Obyce.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
2. kúpnu cenu za odkupované nehnuteľnosti nasledovne:
- Dana Králiková, rod. Dodoková, nar. 11.01.1966 trvalým bytom Obyce č. 463, 951 95 Obyce
v sume 667,00 eur,
- Mária Malá, rod. Baťová, nar. 18.06.1951, trvalým bytom Obyce č. 373, 951 95 Obyce
v sume 223,00 eur,
- Alžbeta Fidesová, rod. Baťová, nar. 11.10.1930, trvalým bytom Obyce č. 386, 951 95 Obyce
v sume 223,00 eur,
- Alžbeta Benčeková, rod. Baťová, nar. 28.9.1938, trvalým bytom Obyce č. 473, 951 95 Obyce
v sume 667,00 eur,
- Lukáč Dodok, rod. Dodok, nar. 11.04.1958, trvalým bytom Obyce č. 569, 951 95 Obyce
v sume 667,00 eur.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
3. Kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi Danou Králikovou, rod. Dodoková, nar. 11.01.1966,
trvalým bytom Obyce č. 463, Máriou Malou, rod. Baťová, nar. 18.06.1951, trvalým bytom
Obyce č. 373, Alžbetou Fidesovou, rod. Baťová, nar. 11.10.1930, trvalým bytom Obyce č. 386,
Alžbetou Benčekovou, rod. Baťová, nar. 28.09.1938, trvalým bytom Obyce č. 473 a Lukáčom
Dodokom, rod. Dodok, nar. 11.04.1958, trvalým bytom Obyce č. 569 a kupujúcim Obec Obyce
na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve predávajúcich a to pozemku zapísaného v liste
vlastníctva č. 333, k. ú. Obyce v ich podielovom vlastníctve
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................
Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

14.

Návrh na vysporiadanie pozemkov
Uznesenie č. 11/15/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
 schvaľuje:
1. vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve Obce Obyce a to časť parcely registra „E“ č. 410 – diel
č. 1 o výmere 45 m2 vytvorenú geometrickým plánom č. 65/2016 Tiborom Drienovským,
Geodetická odborná kancelária, Jedľové Kostoľany zo dňa 29.07.2016 a vo vlastníctve Alžbety
Kováčovej, rod. Gašparíkovej, trvalým bytom Obyce č. 69 a to parcelu registra „C“ č. 464/2 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2 vytvorenú geometrickým plánom č. 557/2002
vyhotoveným Tiborom Drienovským, Geodetická odborná kancelária, Nitra zo dňa 08.08.2002
formou vzájomnej zámeny pozemkov a následného odkúpenia rozdielu výmery medzi
jednotlivými pozemkami.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

15.

Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri Základnej škole v Obyciach
a Rady školy pri Materskej škole v Obyciach
Uznesenie č. 11/16/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
–

deleguje :
1. Poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach – zástupcu obce v Rade Základnej školy
v Obyciach: Ing. Peter Minár.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

2. Poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach – zástupcu obce v Rade Materskej školy
v Obyciach: Ing. Anton Daniš.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

16.

Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Obyciach
Uznesenie č. 11/17/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
–

schvaľuje:
1. Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Obyciach

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

V Obyciach, dňa ........................................
Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

17.

Rôzne
Uznesenie č. 11/18/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 14. septembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
A) berie na vedomie :
a) požiadavku na rekonštrukciu strechy a fasády nájomného bytu v školskej bytovke
b) požiadavku na rekonštrukciu, prípadné odstránenie garáží pri školskej bytovke
c) informáciu o budovaní kanalizácie, rekonštrukcii chodníkov a asfaltovaní miestnych
komunikácií
d) informáciu o nájazdoch k rodinným domom popri hlavnej ceste
e) informáciu o verejnom osvetlení
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

B) poveruje:
starostu obce zabezpečiť rekonštrukciu školskej bytovky v rozsahu požiadavky a v rámci
finančných možností obce
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
C) ukladá:
Komisii výstavby a územného plánovania a Finančnej komisii pri OZ vykonať tvaromiestnu
ohliadku garáží pri školskej bytovke a navrhnúť riešenie požiadavky na rekonštrukciu, prípadné
odstránenie garáží pri školskej bytovke.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

