Uznesenie
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 20. novembra 2019
_____________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce na svojom 5. zasadnutí :
A) p r e r o k o v a l o :
1.
2.
3.
4.
5.

Program zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Zriadenie a voľbu návrhovej komisie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
- Správu Komisie na ochranu verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach
a Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri Obecnom
zastupiteľstve v Obyciach z preverenia skutkového stavu a návrh spôsobu vyriešenia
sporu medzi p. Danielou Petrovičovou, bytom Obyce č. 285 a o. Soňou Gregorovou,
bytom Obyce č. 692
- Správu Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri Obecnom
zastupiteľstve v Obyciach z preverenia skutkového stavu a návrh spôsobu vyriešenia
požiadavky na opravu a vyčistenie prístupového mostíka k nehnuteľnosti Obyce č. 553
vo vlastníctve p. Zuzany Červenej
- Správu Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri Obecnom
zastupiteľstve v Obyciach z preverenia skutkového stavu a návrh spôsobu vyriešenia
požiadavky p. Jozefa Klikáča, bytom Obyce č. 545 na prešetrenie znečisťovania jarku
medzi ulicami Kostolná a Hájska a zistiť situáciu zberného jarku pod Smrečinou, ktorý
nedokáže odvádzať dažďovú vodu.
6. Žiadosti a sťažnosti:
A) žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
Bytový dom I., Obyce č. 673:
- Renáta Šabová, byt č. 5
- Ing. Július Baťo a Mgr. Eva Baťová, byt č. 10
- Juraj Pavlovič a Mgr. Stanislava Pavlovičová, byt č. 12
B) žiadosť spoločnosti Ladislav Pócs – 3P slúži Vám, so sídlom Zátišie 17, 925 01
Sládkovičovo o schválenie zmeny otváracích hodín pre prevádzku reštaurácie Partizán
rezort, Obyce č. 201,
C) žiadosť Občianskeho združenia Drieňovanka so sídlom Obyce č. 563 o dotáciu
z rozpočtu Obce Obyce
D) žiadosť Telovýchovnej jednoty Družstevník Obyce so sídlom Obyce č. 86 o dotáciu
z rozpočtu Obce Obyce,
E) žiadosť Tibora Paulisa, bytom Obyce č. 556 na prešetrenie zavážania obecného jarku
par. č. 511/2, k. ú. Obyce pri pasienku nad bývalým poľnohospodárskym družstvom, na
konci záhrad súp. č. 552 a 555
7. Žiadosť žiadateľa PaedDr. Jozefa Šabu, Obyce č. 26, trvalým bytom .........................,
Bratislava o odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce, diel vo výmere 46 m2
z parcely registra „E“, parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 981 m2
(novovytvorená parcela registra „C“, parc. č. 610/4 – záhrada vo výmere 46 m2), kat. územie

Obyce, zamerané geometrickým plánom č. 42/2001 zo dňa 16.01.2002 vyhotoveným Ing.
Alenou Vízyovou – GEOREAL, geodetická kancelária, Piaristická č. 1, Nitra, podľa § 9a,
odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
8. Návrh zámennej zmluvy na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce – časť parcely
EKN číslo 621 vo výmere 30 m2 za časť parcely EKN číslo 577/1 a EKN číslo 577/2 (CKN
č. 577/4) vo výmere 30 m2.
9. Dôvodovú správu týkajúcu sa vyhlásenia volieb a spôsobu vykonania voľby hlavného
kontrolóra Obce Obyce
10. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2019
11. Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č 4/2019
12. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
13. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej
účtovnej jednotky Obce Obyce z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018
14. Správu z kontroly za kontrolovaný subjekt Obec Obyce, ktorú predkladá hlavná kontrolórka
Obce Obyce z kontroly vedenia účtovníctva za obdobie od júla 2019 do septembra 2019
15. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2019
16. Dôvodovú správu a informáciu starostu Obce Obyce o vydaní Organizačného poriadku
Obce Obyce
17. Informácie starostu obce a poslancov OZ o aktivitách a činnostiach obce

1. Program zasadnutia
Uznesenie č. 5/1/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
- schvaľuje :
Program zasadnutia v nasledovných bodoch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Žiadosti a sťažnosti
Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce – časť parcely EKN č. 621 (CKN č.
610/4) vo výmere 46 m2
7. Zámena nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce – časť parcely EKN číslo 621 vo výmere
30 m2 za časť parcely EKN číslo 577/1 a EKN číslo 577/2 (CKN č. 577/4) vo výmere 30 m2
8. Vyhlásenie volieb a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Obyce
9. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2019
10. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019
11. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
12. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej
účtovnej jednotky Obce Obyce z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018
13. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce z kontroly
vedenia účtovníctva za obdobie od júla 2019 do septembra 2019
14. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2019
15. Interný predpis obce č. 2/2019 – Organizačný poriadok Obce Obyce
16. Rôzne
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa .....................................
Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.

Uznesenie č. 5/2/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
- určuje :
1. zapisovateľa zápisnice : Ing. Ivana Mičudová
2. overovateľov zápisnice : Emil Haspra, Peter Šlosiar.

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

3. Voľba návrhovej komisie
Uznesenie č. 5/3/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
1.

zriaďuje :
návrhovú komisiu a vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:
– sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu
rokovania návrhy uznesení
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

2.

volí :
– členov návrhovej komisie nasledovne: Ing. Cyril Dlhý, Erik Gajdoš, Ing. Ivan Rubaninský.
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. 5/4/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
- berie na vedomie :
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ:
- správu Komisie na ochranu verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach
z preverenia skutkového stavu a návrh spôsobu vyriešenia sporu medzi p. Danielou Petrovičovou,
bytom Obyce č. 285 a p. Soňou Gregorovou, bytom Obyce č. 692,
- správu Komisie pre ochranu verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach
z preverenia skutkového stavu a návrh spôsobu vyriešenia požiadavky na opravu a vyčistenie
prístupového mostíka k nehnuteľnosti Obyce č. 553 vo vlastníctve p. Zuzany Červenej
- správu Komisie na ochranu verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach
z preverenia skutkového stavu a návrh spôsobu vyriešenia požiadavky Jozefa Klikáča, bytom
Obyce č. 545 na prešetrenie znečisťovania jarku medzi ulicami Kostolná a Hájska a zistenie
situácie zberného jarku pod Smrečinou, ktorý nedokáže odvádzať dažďovú vodu
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

5. Žiadosti a sťažnosti
Uznesenie č. 5/5/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 ZB. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
–

schvaľuje:
opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy:
Bytový dom I., Obyce č. 673:
- Renáta Šabová, byt č. 5, nájomná zmluva na obdobie 1 rok
- Ing. Július Baťo a Mgr. Eva Baťová, byt č. 10, nájomná zmluva na obdobie 1 rok
- Juraj Pavlovič a Mgr. Stanislava Pavlovičová, byt č. 12, nájomná zmluva na obdobie 1 rok
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

V Obyciach, dňa ........................................
Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
5. Žiadosti a sťažnosti
Uznesenie č. 5/6/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
–

schvaľuje :
čas prevádzky v reštaurácii Partizán rezort Obyce č. 201 nasledovne:
Pondelok
11,00 hod. - 20,00 hod.
Utorok
11,00 hod. - 20,00 hod.
Streda
11,00 hod. - 20,00 hod.
Štvrtok
11,00 hod. - 20,00 hod.
Piatok
11,00 hod. - 22,00 hod.
Sobota
9,00 hod. - 22,00 hod.
Nedeľa
9,00 hod. - 20,00 hod.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

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

5. Žiadosti a sťažnosti
Uznesenie č. 5/7/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
–

schvaľuje :
Občianskemu združenie Drieňovanka so sídlom Obyce č. 563 dotáciu z rozpočtu Obce
Obyce vo výške 1 000,00 eur (slovom jedentisíc eur) pri príležitosti 20.výročia založenia
folklórneho súboru, na cestovné – prepravu súboru na celoslovenské festivaly, na nákup
folklórneho oblečenia a obuvi a na nákup rekvizít
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 6 / 2 / 0
ZA: 6 poslancov (Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Erik Gajdoš, Emil Haspra, Ing. Peter
Minár, Ing. Ivan Rubaninský)
PROTI: 2 poslanci (Bc. Vladimír Šabo, Peter Šlosiar)
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

5. Žiadosti a sťažnosti
Uznesenie č. 5/8/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
–

schvaľuje :
Telovýchovnej jednote Družstevník Obyce so sídlom Obyce č. 86 dotáciu z rozpočtu Obce
Obyce vo výške 7 000,00 eur (slovom sedemtisíc eur) na činnosť futbalového mužstva vo
futbalovej sezóne r. 2020 na poplatky futbalovému zväzu, vyplatenie rozhodcov, na
dopravu futbalistov, pohonné hmoty, pranie dresov, športové potreby, zdravotnícky materiál
a technické zabezpečenie
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
5. Žiadosti a sťažnosti
Uznesenie č. 5/9/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
–

berie na vedomie :
žiadosť o prešetrenie oprávnenosti zavážania obecného jarku par. č. 511/2, k. ú. Obyce pri
pasienku nad bývalým poľnohospodárskym družstvom, na konci záhrad za
nehnuteľnosťami súp. č. 552 a 555.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

6. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce – časť parcely EKN č. 621 (CKN č.
610/4) vo výmere 46 m2
Uznesenie č. 5/10/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
– schvaľuje :
1. odpredaj pozemku vo vlastníctve obce, a to diel vo výmere 46 m2 z parcely registra „E“,
parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 981 m2 (novovytvorená parcela
registra „C“, parc. č. 610/4 – záhrada vo výmere 46 m2, katastrálne územie Obyce,
zamerané geometrickým plánom č. 42/2001 zo dňa 16.01.2002, vyhotoveným Ing. Alenou
Vízyovou – GEOREAL, geodetická kancelária, Piaristická č. 1, Nitra do vlastníctva
PaedDr. Jozefa Šabu, Obyce č. ...., trvalým bytom ................................., Bratislava vo
výške spoluvlastníckeho podielu 1/1 v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obce v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že uvedené nehnuteľnosti zdedil žiadateľ od svojich rodičov v celosti, ktorí
tieto nehnuteľnosti užívali už niekoľko desaťročí v stave, aký bol zameraný predloženým
geometrickým plánom. Na týchto pozemkoch je postavená nehnuteľnosť vo vlastníctve
žiadateľa a využívajú sa už takmer štyridsať rokov ako priľahlé pozemky k rodinnému
domu a ako pozemky pod oplotením nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
2. cenu (minimálna cena stanovená znaleckým posudkom č. 107/2019 vypracovaným Ing. Ľ.
Fuskom, Zbehy 674, dňa 05.11.2019 a to v celkovej sume 610,00 eur
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
3. kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim Obec Obyce, 951 95 Obyce a kupujúcim
PaedDr. Jozef Šabo, rod. ........., nar. ................., trvalým bytom ..........................,
Bratislava na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to pozemku diel vo výmere
46 m2 z parcely registra „E“, parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 981 m2
(novovytvorená parcela registra „C“, parc. č. 610/4 – záhrada vo výmere 46 m2),
katastrálne územie Obyce, zamerané geometrickým plánom č. 42/2001 zo dňa 16.01.2002
vyhotoveným Ing. Alenou Vízyovou – GEOREAL, geodetická kancelária, Piaristická č. 1,
Nitra. Správny poplatok pri podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností znáša
kupujúci
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

7. Zámena nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce – časť parcely EKN číslo 621 vo výmere
30 m2 za časť parcely EKN číslo 577/1 a EKN číslo 577/2 (CKN č. 577/4) vo výmere 30 m2
Uznesenie č. 5/11/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
–

schvaľuje :
Zámennú zmluvu na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Obyce – časť parcely EKN
číslo 621 vo výmere 30 m2 za časť parcely EKN 577/1 a EKN číslo 577/2 (CKN č. 577/4)
vo výmere 30 m2 uzatvorenú podľa § 611 a nasl. ustanovení zákona č. 40/1964 Zb.
občiansky zákonník v znení neskorších zmien a predpisov medzi obcou Obyce a vlastníkmi
zapísanými v LV č. 1477 a 2435, k. ú. Obyce

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

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

8. Vyhlásenie volieb a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Obyce
Uznesenie č. 5/12/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
A) vyhlasuje :
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov termín konania voľby hlavného kontrolóra Obce Obyce na deň 5.február 2020
o 17,30 hod. na zasadnutí OZ
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
B) schvaľuje :
kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Obyce: minimálne
úplné stredné vzdelanie a ďalšie požiadavky:
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových
organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí,
sťažnostiach, verejnom obstarávaní a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
- prax vo verejnej alebo štátnej správe a prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej
činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
- užívateľské ovládanie počítača,
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,
- občianska a morálna bezúhonnosť
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
C) určuje:
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 8,0 %
- pracovný čas hlavného kontrolóra: 3 hodiny týždenne
- miesto výkonu práce: Obec Obyce – Obecný úrad v Obyciach
- začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: 1.marec 2020
- náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:
1. osobné údaje – meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé
bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
2. štruktúrovaný profesijný životopis,
3. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
5. informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
6. čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej
poisťovni, daňovému úradu, obci v mieste trvalého bydliska a Obci Obyce,
7. súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra obce na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Obyciach,
- termín zaslania písomných prihlášok na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce
Obyce: 10.január 2020 do 14,00 hod.

-

termín otvárania obálok prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra: 15.január
2020 o 17,00 hod.

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
D) ustanovuje :
spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Obyce nasledovne:
1. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Obyciach.
2. Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh
voľby, zisťuje výsledky voľby, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.
3. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom
pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie.
4. Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú
kandidáti uvedení podľa abecedy (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla,
priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok bude opatrený pečiatkou obce
Obyce.
5. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej
schránky.
6. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je
a) na predpísanom tlačive,
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
7. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo
dopísané mená sa neprihliada.
8. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Obyce (t. j. minimálne 5 hlasov). Ďalej sa voľba
hlavného kontrolóra riadi podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení.
9. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
- počet prítomných poslancov
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
- výsledok voľby
- prípadné II. kolo voľby
- meno zvoleného hlavného kontrolóra
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
E) súhlasí :
s podnikaním hlavného kontrolóra Obce Obyce alebo vykonávaním inej zárobkovej činnosti
a s členstvom v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................
Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

9. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2019
Uznesenie č. 5/13/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
-

berie na vedomie :
prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2019
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 4/2019
Uznesenie č. 5/14/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
-

berie na vedomie :
informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 4/2019 v zmysle § 19, ods. 3 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008, ktorým sa k 30.09.2019
celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 1 496 013,69 eur a výdavkov na sumu 1 496 013,69
eur.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8/ 0 / 0

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

11. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
Uznesenie č. 5/15/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
- berie na vedomie :
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce z auditu
účtovnej závierky k 31.12.2018
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

12. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej
účtovnej jednotky Obce Obyce z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018
Uznesenie č. 5/16/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
– berie na vedomie :
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej
účtovnej jednotky Obce Obyce z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

13. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce z kontroly
vedenia účtovníctva za obdobie od júla 2019 do septembra 2019
Uznesenie č. 5/17/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
– schvaľuje :
Správu z kontroly za kontrolovaný subjekt Obec Obyce, ktorú predkladá PaedDr. Ing. Beáta
Čepcová, hlavná kontrolórka Obce Obyce z kontroly vedenia účtovníctva za obdobie od júla
2019 do septembra 2019
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
14. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2019
Uznesenie č. 5/18/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
 schvaľuje :
príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2019
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

15. Interný predpis Obce Obyce č. 2/2019 – Organizačný poriadok Obce Obyce
Uznesenie č. 5/19/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
 berie na vedomie :
informáciu starostu Obce Obyce o vydaní Organizačného poriadku Obce Obyce
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

16. Rôzne
Uznesenie č. 5/20/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 20. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
A) berie na vedomie :
- informáciu starostu obce o náraste cien za odvoz a uloženie odpadu,
- informáciu starostu obce o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu chodníka pri Hlavnej
ulici na úseku od Hlbokej ulice po centrum obce,
- informáciu starostu obce o modernizácii kuchyne a školskej jedálne,
- žiadosť o prehodnotenie nájomnej zmluvy medzi obcou a Spolkom príležitostných turistov
a žiadosť o zahrnutie nákladov na rekonštrukciu strechy na chate v Jaďovej do rozpočtu
obce na rok 2020,
- žiadosť o vyčistenie koryta potoka v Jaďovej,
- žiadosť o zaobstaranie počítača do materskej školy pre potreby vyučovania a informáciu
o plánovanej výmene hracích prvkov v areáli materskej školy v roku 2020,
- informáciu o nebezpečnej jazde jednotlivcov na úseku cesty medzi Obycami a Jedľovými
Kostoľanmi,
- požiadavku na nový prechod pre chodcov v centre obce.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
B) schvaľuje :
- čiastočnú rekonštrukciu budovy súp. č. 127, konkrétne priestorov, do ktorých sa presťahuje
Poštový úrad Obyce
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

