Uznesenie
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 7. júna 2017
_____________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 14. zasadnutí :
A) p r e r o k o v a l o :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľbu návrhovej komisie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
– Správu pre OZ v Obyciach o výške dlhu na nájomnom k 08.03.2017
6. Žiadosti občanov
a) Návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce, a to novovzniknuté parcely
registra „C“ KN diel č. 2 parc. č. 540/61 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 153 m2
a diel č. 3 parc. č. 540/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 94 m2, zamerané
geometrickým plánom č. 13/2017 zo dňa 03.03.2017 vypracovaným Geodetickou odbornou
kanceláriou, Martinom Švecom, so sídlom Dlhovského 92, Topoľčianky, oddelené z parcely
registra „E“ KN parc. č. 511 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 5783 m2, k. ú. Obyce, za
nehnuteľnosti vo vlastníctve Petra Kociana, rod. ................, nar. ......................., rod. č.
........................., bytom Obyce č. 369, a to pozemok parcely registra „E“ KN parc. č. 833 –
trvalé trávnaté porasty vo výmere 673 m2, k. ú. Obyce a novovzniknutú parcelu registra „C“
KN parc. č. 540/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 zameranej
geometrickým plánom č. 13/2017 zo dňa 03.03.2017 vypracovaným Geodetickou odbornou
kanceláriou, Martinom Švecom, so sídlom Dlhovského 92, Topoľčianky, oddelenej
z parcely registra „C“ KN par. č. 540/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 152 m2
b) Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Obyce o dotáciu z rozpočtu Obce Obyce
c) Žiadosti nájomcov bytového domu II. o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy:
– Anna Chrenová, byt č. 1
– Juraj Páleník a manželka Helena Páleníková, byt č. 3
– Marta Petrovičová, byt č. 4
– Peter Klikáč a manželka Juliána Klikáčová, byt č. 5
– Jozef Petrovič a manželka Katarína Petrovičová, byt č. 6
– Peter Ivanič a manželka Lenka Ivaničová, byt č. 7
– Daniela Šabová, byt č. 8
– RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD. a manželka Mgr. Mária Rybanská, byt č. 9
– Darina Drienovská, byt č. 10
– Lukáš Cirok a manželka Ivana Ciroková, byt č. 11
– Ing. Peter Minár, byt č. 12
7. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2017
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2016
9. Záverečný účet Obce Obyce za rok 2016
10. Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 1/2017
11. Správu z kontroly hlavnej kontrolórky obce za mesiac január až marec 2017
12. Informácie starostu obce:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

o možnosti zakúpenia kompostérov do domácností v obci
o ukončení kolaudácie I. etapy kanalizácie obce a kanalizačných prípojok
o pokračovaní chodníka na ulici Hlavnej pri bývalom PD
o ukončení prác na rekonštrukcii strechy základnej školy
o prácach na streche školskej jedálne pri ZŠ
o prípravných prácach na oprave terasy na budove kultúrneho domu
o podaní žiadosti o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy
v Obyciach
o potrebe prijať plán pozemkovej politiky obce
o pripravovanej rekonštrukcii cesty medzi obcami Obyce a Jedľové Kostoľany
o možnosti osvetlenia volejbalového ihriska v areáli Základnej školy v Obyciach
o Podinoveckých slávnostiach 2017
o chýbajúcich sociálnych službách v obci pre starších občanov

1. Program zasadnutia
Uznesenie č. 14/1/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
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.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Žiadosti občanov:
a) Návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce za nehnuteľnosť vo vlastníctve Petra
Kociana, bytom Obyce č. 369
b) Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Obyce o dotáciu z rozpočtu Obce Obyce
c) Žiadosti nájomcov bytového domu II, o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2017
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2016
8. Záverečný účet Obce Obyce za rok 2016
9. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 1/2017
10. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za mesiac január až marec 2017
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. 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. 14/2/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
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 : RNDr. Mária Hrešková, Ing. Stanislav Kurka
V Obyciach, dňa ......................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

3. Voľba návrhovej komisie
Uznesenie č. 14/3/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
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, Mgr. Jozef Horváth, 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. 14/4/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
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:
A. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ:
a)

Správu pre OZ v Obyciach o výške dlhu na nájomnom k 31.05.2017

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

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

5. Žiadosti občanov
Uznesenie č. 14/5/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
- schvaľuje :
zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce, a to novovzniknutú parcelu registra „C“ KN parc.
č. 540/61 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 153 m2 a parcelu registra „C“ KN parc. č. 540/55
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 94 m2 zamerané geometrickým plánom č. 13/2017 zo dňa
03.03.2017, vypracovaným Geodetickou odbornou kanceláriou, Martinom Švecom, so sídlom
Dlhovského 92, Topoľčianky, oddelené z parcely registra „E“ KN parc. č. 511 – trvalé trávnaté
porasty vo výmere 5783 m2, k. ú. Obyce, za nehnuteľnosti vo vlastníctve Petra Kociana, rod. .............,
nar. ..................., rod. č. ....................., bytom Obyce č. 369, a to za pozemok parcely registra „E“ KN
parc. č. 833 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 673 m2, k. ú. Obyce a novovzniknutú parcelu registra
„C“ KN parc. č. 540/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 zameranej geometrickým
plánom č. 13/2017 zo dňa 03.03.2017 vypracovaným Geodetickou odbornou kanceláriou, Martinom
Švecom, so sídlom Dlhovského 92, Topoľčianky, oddelenej z parcely registra „C“ KN parc. č. 540/39
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 152 m2.
Vzhľadom k výmere zamieňaných pozemkov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Obyciach č. 12/10/2016 za zamieňané pozemky Obec Obyce vyplatí Petrovi Kocianovi, rod.
............., nar. ................., rod. č. ........................., bytom Obyce č. 369 hodnotu navzájom
zamieňaných nehnuteľností v celkovej sume 1 266,00 eur (slovom tisícdvesto šesťdesiatšesť eur)
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Uznesenie č. 14/6/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
- schvaľuje
dotáciu z rozpočtu Obce Obyce Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Obyce, 951 95 Obyce na výmenu
lavíc v Rímskokatolíckom kostole Krista Kráľa v Obyciach vo výške 5 000,00 €.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Uznesenie č. 14/7/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
- schvaľuje
uzatvorenie opakovanej nájomnej zmluvy s nájomcami v bytovom dome II. Obyce č. 206:
– Anna Chrenová, byt č. 1, na obdobie 3 roky
– Juraj Páleník a manželka Helena Páleníková, byt č. 3, na obdobie 3 roky
– Marta Petrovičová, byt č. 4, na obdobie 3 roky
– Peter Klikáč a manželka Juliána Klikáčová, byt č. 5, na obdobie 3 roky
– Jozef Petrovič a manželka Katarína Petrovičová, byt č. 6, na obdobie 3 roky
– Peter Ivanič a manželka Lenka Ivaničová, byt č. 7, na obdobie 3 roky
– Daniela Šabová, byt č. 8, na obdobie 1 rok s podmienkou, že do 17.07.2017 vyplatí celú dlžnú
čiastku súvisiacu s prenájmom bytu. Ak dlh nezaplatí, nájomná zmluva nebude predĺžená
– RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD. a manželka Mgr. Mária Rybanská, byt č. 9, na obdobie 3 roky
– Darina Drienovská, byt č. 10, na obdobie 3 roky
– Lukáš Cirok a manželka Ivana Ciroková, byt č. 11, na obdobie 3 roky
– Ing. Peter Minár, byt č. 12, na obdobie 1 rok.
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 31.03.2017
Uznesenie č. 14/8/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s §11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
- berie na vedomie :
1. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2017
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2016
Uznesenie č. 14/9/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
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. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2016
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

8. Záverečný účet Obce Obyce za rok 2016
Uznesenie č. 14/10/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
– schvaľuje :
1. záverečný účet Obce Obyce za rok 2016 a celoročné hospodárenie Obce Obyce za rok 2016 bez
výhrad
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2016 vo výške 59 301,55 € na tvorbu
rezervného fondu
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
3. Tvorbu a použitie rezervného fondu:
1. Tvorba:
a) počiatočný stav:
2 553,00 €
b) tvorba:
59 301,55 €
c) konečný stav:
61 854,55 €
2. Použitie na kapitálové výdavky:
a) rekonštrukcia chodníkov ul. Hlavná
b) výstavba multifunkčného ihriska
c) spolufinancovanie rekonštrukcie strechy ZŠ Obyce

11 854,55 €
35 000,00 €
15 000,00 €

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. 1/2017
Uznesenie č. 14/11/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
– schvaľuje:
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov nasledovne:

Bežné príjmy
-z toho RO s právnou subjektivitou
Kapitálové príjmy
-z toho RO s právnou subjektivitou
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky
-z toho RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky
-z toho RO s právnou subjektivitou
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet
na rok 2017 v €

1.zmena rozpočtu
na rok 2017 v €

Rozpočet po
1.zmene rozpočtu
na rok 2017 v €

897 560,00

1 383,00

898 943,00

0,00

4 280,00

4 280,00

98 192,00
995 752,00

62 621,55
68 284,55

160 813,55
1 064 036,55

Rozpočet
na rok 2017 v €

1.zmena rozpočtu
na rok 2017 v €

Rozpočet po
1.zmene rozpočtu
na rok 2017 v €

492 192,00
269 698,00
77 900,00
113 000,00
42 962,00
995 752,00

28 903,00
1 383,00
52 998,55
-15 000,00
0,00
68 284,55

521 095,00
271 081,00
130 898,55
98 000,00
42 962,00
1 064 036,55

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

10. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za mesiac január až marec 2017
Uznesenie č. 14/12/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
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 :
správu z kontroly hlavnej kontrolórky za mesiac január až marec 2017
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

11. Rôzne
Uznesenie č. 14/13/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 7. júna 2017
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s § 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
– berie na vedomie:
1. informáciu o možnosti zakúpenia kompostérov do domácností v obci
2. informáciu o ukončení kolaudácie 1.etapy kanalizácie obce a kanalizačných prípojok
3. informáciu o pokračovaní rekonštrukcie chodníka na ulici Hlavnej pri bývalom PD
4. informáciu o ukončení prác na rekonštrukcii strechy základnej školy
5. informáciu o prácach na streche školskej jedálne pri ZŠ
6. informáciu o prípravných prácach na oprave terasy na budove kultúrneho domu
7. informáciu o podaní žiadosti na dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli
Základnej školy v Obyciach
8. informáciu o potrebe prijať dlhodobú pozemkovú politiku obce
9. informáciu o pripravovanej rekonštrukcii cesty medzi obcami Obyce a Jedľové Kostoľany
10. informáciu o možnosti osvetlenia volejbalového ihriska v areáli základnej školy
11. informáciu o Podinoveckých slávnostiach
12. informáciu o chýbajúcich sociálnych služieb v obci pre starších občanov.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
– poveruje:
1. starostu obce podaním žiadosti na vybavenie domácností v obci kompostérmi
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

2.

poslanca OZ Ing. Petra Minára pripraviť návrh riešenia osvetlenia volejbalového ihriska v areáli
Základnej školy v Obyciach

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

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

