Uznesenie
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
konaného dňa 27. mája 2015
_____________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce na svojom 4. zasadnutí :
A) p r e r o k o v a l o :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľbu návrhovej komisie
Voľbu volebnej komisie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Žiadosť Miroslava Hitku, bytom Martin nad Žitavou č. 183 o prenájom pozemkov vo
vlastníctve obce, parcely registra „E“ číslo 1815 a 1879, k. ú. Obyce za účelom využitia –
vodný kanál, revitalizácia vodného kanálu Papierňa
7. Žiadosť Martina Šlosiara, rod. Šlosiar, nar. 18. 10. 1981, rod. č. 811018/6887, bytom Obyce č.
561, 951 95 Obyce a Petra Šlosiara, rod. Šlosiar, nar. 18. 12. 1985, rod. č. 851218/7101, bytom
Obyce č. 561, 951 95 Obyce o odpredaj pozemkov diel č. 4, 5 a 6, zamerané geometrickým
plánom č. 41/2014 zo dňa 15. 12. 2014 Ing. Martinom Ondriašom vo vlastníctve Obce Obyce
do ich podielového spoluvlastníctva u každého z nich po ½-ine
8. Žiadosť Radoslava Mikuša, rod. Mikuš, nar. 27. 06. 1985, rod. č. 850627/7153, bytom Obyce č.
529, 951 95 Obyce o odpredaj pozemkov diel č. 2 a č. 6, zamerané geometrickým plánom č.
3/2014 zo dňa 24. 03. 2014 Ing. Martinom Ondriašom vo vlastníctve Obce Obyce do jeho
osobného vlastníctva
9. Žiadosť Mariána Strečku, Obyce č. 175 o odpredaj časti pozemku parc. č. 408/1 o výmere 23
m², k. ú. Obyce vo vlastníctve obce Obyce
10. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31. 03. 2015
11. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2014
13. Záverečný účet Obce Obyce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
14. Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 1/2015
15. Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 2/2015
16. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.
17. Plat starostu v súlade s § 4 ods. 4 zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11
ods.4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s
prihliadnutím na § 4 ods. 1 a. 2 zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
18. Informáciu o poskytnutí dotácie vo výške 35 000,00 eur na výmenu okien pre ZŠ v pôsobnosti
Okresného úradu, odboru školstva Nitra
19. Informáciu o aktivitách obce na ďalšom postupe prác na kanalizácii obce
20. Informáciu o podaní žiadosti na poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska
v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015
21. Informáciu o pridelení 11 uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Podpora
zamestnávania UoZ“

22. Informáciu o uverejnení vysvetlenia v Obyckom občasníku o umiestnení dopravnej značky
označujúcej názov obce Machulince medzi obcami Obyce a Machulince
23. Požiadavku na úpravu chodníkov popri ulici Hlavnej v „Dolnom poli“ obce
24. Požiadavku na upozornenie obyvateľov na vypúšťanie obsahu žúmp v „Dolnom poli“
25. Informáciu o Podinoveckých slávnostiach

1. Program zasadnutia
Uznesenie č. 4/1/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce :
- schvaľuje :
program zasadnutia bez pripomienok.
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. 4/2/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce :
- určuje :
1. zapisovateľa zápisnice : Ing. Ivana Mičudová
2. overovateľov zápisnice : Ing. Peter Minár, Ján Šlosiar
V Obyciach, dňa ......................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

3. Voľbu návrhovej komisie
Uznesenie č. 4/3/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce :
- volí :
návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária Hrešková, Peter 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. 4/4/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
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 :
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ :
a) Správu pre OZ v Obyciach o výške dlhu na nájomnom k 27. 05. 2015
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. 4/5/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce :
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

- berie na vedomie :
informáciu o zverejnení zámeru podľa uznesenia OZ č. 3/14/2015 zo dňa 27. 02. 2015 prenajať
pozemky vo vlastníctve obce, o to parcely registra „E“ číslo 1815 a 1879, k. ú. Obyce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, za účelom využitia - vodný kanál, revitalizácia vodného kanálu Papierňa
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
- schvaľuje :
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov – počtom hlasov 8, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom pozemku vo vlastníctve obce Obyce
zapísaného na LV č. 1362, a to parcela č. 1815 a 1879 - trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 1903
m², Miroslavovi Hitkovi, bytom Martin nad Žitavou č. 183, 953 01 Martin nad Žitavou z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, a to že uvedené pozemky sa prenajmú na činnosť nepodnikateľskú,
neziskovú a verejnoprospešnú; účel využitia prenajímaných pozemkov – vodný kanál, revitalizácia
vodného kanálu Papierňa, čo znamená, že budú obnovené ekologické funkcie vodného toku, ktorý
slúžil v minulosti pre výrobu papiera v obci (Papierňa bola v Obyciach zriadená koncom 18. storočia
a zanikla asi v r. 1840); uvedené pozemky – majetok obce, je pre obec prebytočný, nevyužiteľný
a preto ho ponúka na prenájom. Doba nájmu bude 10 rokov. Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce.
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Uznesenie č. 4/6/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
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 :
odpredaj pozemku vo vlastníctve obce, a to diel č. 4 o výmere 50 m2 z parcely registra „E“ číslo
408/1 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Obyce, diel č. 5 o výmere 15 m2 z parcely registra „E“ číslo
1024 – trvalé trávnaté porasty, k. ú. Obyce a diel č. 6 o výmere 215 m2 z parcely registra „E“ číslo
1024 – trvalé trávnaté porasty, k. ú. Obyce, tak oko boli zamerané geometrickým plánom č. 41/2014,
ktorý vypracoval Ing. Martin Ondriaš dňa 15. 12. 2014, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov –
počtom hlasov 9, do podielového spoluvlastníctva a to Martina Šlosiara, rod. Šlosiar, nar. 18. 10. 1981,
rod. č. 811018/6887, bytom Obyce č. 561, 951 95 Obyce v podiele ½-ina z celku a Petra Šlosiara, rod.
Šlosiar, nar. 18. 12. 1985, rod. č. 851218/7101, bytom Obyce č.561, 951 95 Obyce v podiele ½-ina z
celku, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obce v znení neskorších predpisov. Prípad hodný osobitného zreteľa je z tohto titulu, že sa
jedná o predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Cena za odpredávané nehnuteľnosti sa stanovuje nasledovne :
- diel č. 4 vo výmere 50 m2 z parcely registra „E“ číslo 408/1 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú.
Obyce za cenu (minimálna cena bola stanovená znaleckým posudkom č. 51/2015 vypracovaným Ing.
Ľ. Fuskom, Zbehy 674, dňa 31. 03. 2015) a to v sume 10,00 eur/m²
- diel č. 5 o výmere 15 m2 z parcely registra „E“ číslo 1024 – trvalé trávnaté porasty, k. ú. Obyce a diel
č. 6 o výmere 215 m2 z parcely registra „E“ číslo 1024 – trvalé trávnaté porasty, k. ú. Obyce za cenu
1,00 eur. Odôvodnenie: poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach na svojom zasadnutí konanom
dňa 15. 05. 2003, uznesením č 6/2003 schválili odpredaj predmetných nehnuteľností predchodcom
žiadateľov, ich rodičom v súčasnej dobe nebohým Jozefovi Šlosiarovi a Helene Šlosiarovej, rod.
Minárovej. Kúpna zmluva na odpredaj týchto nehnuteľností bola podpísaná medzi Obcou Obyce
a manželmi Šlosiarovými dňa 08. 12. 2003 a zároveň bola vyplatená aj ich kúpna cena. Vklad tejto
kúpnej zmluvy do Katastra nehnuteľností sa však neuskutočnil a manželia Šlosiaroví medzičasom
zomreli. Keďže žiadatelia sú jediní právni nástupcovia po nebohých manželoch Šlosiarových, berie sa,
že kúpna cena za diel č. 5 o výmere 15 m2 z parcely registra „E“ číslo 1024 – trvalé trávnaté porasty, k.
ú. Obyce a diel č. 6 o výmere 215 m2 z parcely registra „E“ číslo 1024 – trvalé trávnaté porasty, k. ú.
Obyce bola vyplatená a v súčasnosti sa odpredávajú obidva diely za symbolickú cenu 1,00 eur.
Správny poplatok pri podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
- poveruje :
starostu obce zabezpečiť vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy medzi Obcou Obyce a Martinom
a Petrom Šlosiarom, bytom Obyce č. 561 prostredníctvom právnika
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Uznesenie č. 4/7/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce :
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
- berie na vedomie :
žiadosť Radoslava Mikuša, rod. Mikuš, nar. 27. 06. 1985, rod. č. 850627/7153, bytom Obyce č. 529,
951 95 o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce, diel č. 2 - zastavaná plocha o výmere 330 m² a diel
č. 6 - zastavaná plocha o výmere 27 m² oddelené od parc. registra „E“ č. 511 - trvalé trávnaté porasty
vo výmere 6568 m², k. ú. Obyce podľa § 9a, odsek 8, písmeno b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
- schvaľuje :
odpredaj pozemku vo vlastníctve obce, a to diel č. 2 o výmere 330 m2 z parcely registra „E“ číslo 511
- trvalé trávnaté porasty, k. ú. Obyce a diel č. 6 o výmere 27 m2 z parcely registra „E“ číslo 511 - trvalé
trávnaté porasty, k. ú. Obyce, tak oko boli zamerané geometrickým plánom č. 3/2014, ktorý vypracoval
Ing. Martin Ondriaš dňa 24. 03. 2014 za cenu (minimálna cena stanovená znaleckým posudkom č.
52/2015 vypracovaným Ing. Ľ. Fuskom, Zbehy 674, dňa 31. 03. 2015) a to v sume 5,00 eur/m²,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov – počtom hlasov 9, do vlastníctva Radoslava Mikuša, rod.
Mikuš, nar. 27. 06. 1985, rod. č. 850627/7153, bytom Obyce č. 529, 951 95 Obyce, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení
neskorších predpisov. Prípad hodný osobitného zreteľa je z tohto titulu, že sa jedná o predaj pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Správny poplatok pri podaní návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Uznesenie č. 4/8/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce :
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
- berie na vedomie :
žiadosť Mariána Strečku, bytom Obyce č. 175 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, časť
pozemku parc. č. 408/1 – zastavaná plocha o výmere 23 m², k. ú. Obyce podľa § 9a, odsek 8, písmeno
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
- schvaľuje :
zámer obce Obyce odpredať pozemok vo vlastníctve obce, časť pozemku parc. č. 408/1 – zastavaná
plocha o výmere 23 m², k. ú. Obyce podľa § 9a, odsek 8, písmeno e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: pozemok tvorí súčasť záhrady v užívaní
žiadateľa; uvedený pozemok – majetok obce, je pre obec prebytočný, nevyužiteľný a preto ho ponúka
na predaj
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
- ukladá :
Obecnému úradu v Obyciach zverejniť zámer obce odpredať časť pozemku parcelu registra „E“ číslo
408/1 o výmere 23 m², k. ú. Obyce na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0

- poveruje :
starostu obce Obyce zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku – cenu pozemkov vo vlastníctve
obce, časť parcely registra „E“ číslo 408/1 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Obyce o výmere 23 m2
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31. 03. 2015
Uznesenie č. 4/9/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce :
v súlade s § 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

- berie na vedomie :
prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31. 03. 2015.
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

7. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
Uznesenie č. 4/10/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
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 :
Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly.
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce
Uznesenie č. 4/11/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
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 :
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2014.
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
9. Záverečný účet Obce Obyce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Uznesenie č. 4/12/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce :
v súlade s § 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
- schvaľuje :
1. Záverečný účet Obce Obyce za rok 2014 a celoročné hospodárenie Obce Obyce bez výhrad
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2014 vo výške 3 849,06 eur na tvorbu
rezervného fondu
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovými opatreniami č. 1 a 2
Uznesenie č. 4/13/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce :
v súlade s § 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
- berie na vedomie :
informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 1/2015 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008, ktorým sa k 31. 03. 2015 celkový rozpočet príjmov upravil na
sumu 766 413,67 eur a výdavkov na sumu 766 413,67 eur
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
Uznesenie č. 4/14/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce :
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.2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b.) zákona
č.583/2004 Z. z. podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie

766 413,67 €
0,00 €
4 155,70 €

Príjmy celkom
Rozdiel

770 569,37 €
+ 4155,70 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavkové operácie
Bežné výdavky ZŠ,ŠKD,ŠJ
Výdavky celkom
Rozdiel

423 917,23 €
33 855,70 €
67 600,00 €
245 196,44 €
770 569,37 €
+ 4 155,70 €

Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

11. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.
Uznesenie č. 4/15/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
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 :
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
- určuje :
1. Zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11 odsekov 4 až 7 a § 12 zákona č.
307/2014 Z. z. : hlavný kontrolór obce
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
2. Zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy vo vzťahu k rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej
organizácii, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ak tieto právnické osoby zamestnávajú
menej ako 50 zamestnancov podľa § 11 odsekov 4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. : hlavný
kontrolór obce
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

12. Plat starostu obce
Uznesenie č. 4/16/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce :
v súlade s § 11 ods. 4 písmeno i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
- určuje :
v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s prihliadnutím na § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov pre rok 2015 plat starostu vo výške 2
378,60 eur (slovom dvetisíc tristosedemdesiatosem 60/100 eur).
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

13. Rôzne
Uznesenie č. 4/17/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 27. mája 2015
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 :
A. Informáciu o poskytnutí dotácie vo výške 35 000,00 eur na výmenu okien pre ZŠ v pôsobnosti
Okresného úradu, odboru školstva Nitra
B. Informáciu o aktivitách obce na ďalšom postupe prác na kanalizácii obce
C. Informáciu o podaní žiadosti na poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska
v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015
D. Informáciu o pridelení 11 uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Podpora
zamestnávania UoZ“
E. Informáciu o uverejnení vysvetlenia v Obyckom občasníku o umiestnení dopravnej značky
označujúcej názov obce Machulince medzi obcami Obyce a Machulince
F. Požiadavku na úpravu chodníkov popri ulici Hlavnej v „Dolnom poli“ obce
G. Požiadavku na upozornenie obyvateľov na vypúšťanie obsahu žúmp v „Dolnom poli“
H. Informáciu o Podinoveckých slávnostiach
Hlasovaním „za / proti / zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

