Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 08.03.2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Milan Garaj, PhD., starosta obce
Poslanci: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Mgr. Jozef Horváth,
RNDr. Mária Hrešková, Ing. Stanislav Kurka, Ing. Peter Minár (prišiel
neskôr), Ing. Ivan Rubaninský, Ján Šlosiar, Peter Šlosiar

Ďalší prítomní: Vlasta Šabová, Katarína Šlosiarová, zamestnanci obce
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Žiadosti občanov
6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2016
7. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 6/2016, 7/2016 a 8/2016
8. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za mesiac november a december 2016
9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016
10. Súhrnná správa OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2016
11. Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2017 až 2019
12. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 až 2019
13. Programový rozpočet Obce Obyce na roky 2017 až 2019
14. Návrh audítorskej spoločnosti, ktorá by mala vykonať audit Obce Obyce za rok 2016
15. Rôzne
16. Návrh na uznesenie
17. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Milan Garaj, PhD., starosta obce. Privítal
všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Starosta obce prečítal program zasadnutia podľa pozvánky a vyzval poslancov, aby
ho podľa potreby doplnili o ďalšie body, doplňujúce body neboli.
Hlasovanie poslancov za predložený program zasadnutia:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jozef Horváth, Ing. Stanislav Kurka.

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Cyril Dlhý, Ing. Ivan Rubaninský, Ján Šlosiar.
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Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Cyril Dlhý, Ing. Ivan Rubaninský,
Ján Šlosiar:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
A) Správu o výške dlhu na nájomnom k 08.03.2017 prečítal starosta obce (príloha zápisnice
č. 1). Starosta informoval poslancov, že dlh na nájomnom sa oproti poslednému zasadnutiu OZ
zvýšil u Martina Šabu a Moniky Karvay, ostatným nájomníkom dlhy klesajú alebo zostávajú
nezmenené. Všetci dlžníci budú opätovne upozornení.
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 pre OZ
o výške dlhu na nájomnom k 08.03.2017. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti občanov
A) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – Michal Minár a manželka,
Obyce č. 549 a Peter Minár a manželka, Obyce č. 686 (príloha zápisnice č. 2) prečítal
starosta obce. Zároveň oznámil poslancom, že hoci predmetný odpredaj nehnuteľnosti
schválili na poslednom zasadnutí OZ, M. Minár a P. Minár museli dať vypracovať nový
geometrický plán, preto je potrebné schváliť odpredaj nehnuteľností ešte raz (zmení sa
len číslo geometrického plánu a dátum jeho vyhotovenia). M. Minár a P. Minár by
zároveň chceli kupované nehnuteľnosti získať do bezpodielového spoluvlastníctva so
svojimi manželkami. Poslanci OZ si prezreli nový geometrický plán.
Na zasadnutie OZ prišiel poslanec Ing. Peter Minár.
Hlasovanie poslancov za odpredaj pozemku vo vlastníctve obce a to diel č. 1 – parcela C
KN parc. č. 540/54 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 374 m2, diel č. 2 – parcela
C KN parc. č. 540/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 34 m2 a diel č. 3 – parcela
C KN parc. č. 540/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 oddelené od parc.
registra „E“ č. 511 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 6211 m2, k. ú. Obyce, tak ako boli
zamerané geometrickým plánom č. 3/2017, ktorý vyhotovil Ing. Martin Ondriaš –
GEPRON, s.r.o., Zlaté Moravce dňa 20.01.2017 za cenu (minimálna cena stanovená
znaleckým posudkom č. 180/2016 vypracovaným Ing. Ľ. Fuskom, Zbehy 674, dňa
11.12.2016) a to v sume 10,00 eur/m2, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov –
počtom hlasov 9, do podielového spoluvlastníctva a to Michala Minára, rod. .........., nar.
..................., rod. č. ..................... a manželky Moniky Minárovej, rod. ................., nar.
...................., rod. č. ....................., obaja bytom Obyce č. 549, 951 95 Obyce v podiele ½ina k celku a Petra Minára, rod. .........., nar. .................., rod. č. ......................, bytom
Obyce č. 686, 951 95 Obyce a manželky Tatiany Minárovej, rod. ..................., nar.
...................., rod. č. ......................., bytom Velčice č. 192, 951 71 Velčice v podiele ½ina k celku v zmysle §9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení
neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o odpredaj 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:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce za nehnuteľnosti vo vlastníctve Petra
Kociana, bytom Obyce č. 369 (príloha zápisnice č. 3) prečítal starosta obce. Starosta
oznámil poslancom, že P. Kocian dal na základe súhlasu s výmenou z minulého
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zasadnutia OZ vypracovať geometrický plán, kde sa presne odčlenili časti jednotlivých
parciel, ktoré sú predmetom výmeny. Poslanec P. Šlosiar poznamenal, že P. Kocian dal
zamerať geometrickým plánom nehnuteľnosti presne tak, ako sú ohradené plotom a ako
ich užíva. Poslankyňa M. Hrešková sa spýtala, prečo sú také rozdiely v m2 oproti
navrhovaným m2 z minulého zasadnutia OZ. Starosta odpovedal, že na poslednom
zasadnutí OZ v roku 2016 to bol len hrubý odhad m2, ale teraz ide o presné zameranie
geometrickým plánom. Poslanci OZ si prezreli geometrický plán.
Hlasovanie poslancov OZ za 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, zameranú geometrickým plánom č. 13/2017 zo dňa 03.03.2017
vypracovaným Geodetickou odbornou kanceláriou, Martinom Švecom, so sídlom
Dlhovského 92, Topoľčianky, oddelenú z parcely registra „E“ KN parc. č. 511 – trvalé
trávnaté porasty vo výmere 6211 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, zameranú geometrickým plánom č. 13/2017 zo dňa
03.03.2017 vypracovaným Geodetickou odbornou kanceláriou, Martinom Švecom, so
sídlom Dlhovského 92, Topoľčianky, oddeleneú 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 zo dňa 12.12.2016 za zamieňané pozemky Obec
Obyce vyplatí Petrovi Kocianovi, rod. .................., nar. ....................., rod. č.
........................., bytom Obyce č. 369 hodnotu navzájom zamieňaných nehnuteľností
v celkovej sume 2 394,00 eur (slovom dvetisíc tristo deväťdesiatštyri eur):
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2016
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce (príloha zápisnice č. 4) predložil starosta obce
a poslancov s ním oboznámila účtovníčka obce K. Šlosiarová. Materiál obdržali poslanci OZ
domov v dostatočnom predstihu. Ministerstvo financií SR podľa §2b ods. 2 zákona č.
291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ustanovuje Opatrením Ministerstva financií SR z 22.novembra 2012 č.
MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob,
termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely
hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, povinnosť predkladať finančné výkazy
a účtovné výkazy Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom systému štátnej
pokladnice v zmysle §2 ods. 1 písm. d) za subjekty verejnej správy, ktorými sú záujmové
združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
a ďalšie právnické osoby, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na
základe ktorého vznikli ako súhrnné výkazy prostredníctvom DataCentra. Podľa §3 ods. 2
písm. a) sa finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch
subjektu verejnej správy FIN 1-12 predkladá štvrťročne podľa stavu k 31.marcu, k 30.júnu
a k 30.septembru rozpočtového roka do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia
a podľa stavu k 31.decembru rozpočtového roka do 5.februára nasledujúceho rozpočtového
roka. Poslanci OZ nemali k prehľadu čerpania rozpočtu žiadne doplňujúce otázky, ani
pripomienky.
Poslanci OZ zobrali prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2016 na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 7. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 6/2016, 7/2016
a 8/2016
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 6/2016 (príloha zápisnice č. 5)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 bolo predložené Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, na základe § 14, ods. 2, písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008. Rozpočtovým
opatrením bola vykonaná zmena presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci položiek
rozpočtu. Presunom rozpočtovaných prostriedkov sa k 28.12.2016 celkový rozpočet príjmov
a celkový rozpočet výdavkov nezmenil.
Poslanci OZ vzali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 6/2016
v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008, ktorým sa
presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci položiek rozpočtu k 28.12.2016 celkový
rozpočet príjmov a celkový rozpočet výdavkov nezmenil. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 7/2016 (príloha zápisnice č. 6)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 bolo predložené Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, na základe § 14, ods. 2, písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008. Rozpočtovým
opatrením bola vykonaná zmena presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci položiek
rozpočtu. Presunom rozpočtovaných prostriedkov sa k 30.12.2016 celkový rozpočet príjmov
a celkový rozpočet výdavkov nezmenil.
Poslanci OZ vzali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 7/2016
v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008, ktorým sa
presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci položiek rozpočtu k 30.12.2016 celkový
rozpočet príjmov a celkový rozpočet výdavkov nezmenil. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 8/2016 (príloha zápisnice č. 7)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 bolo predložené Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, na základe § 14, ods. 2, písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008. Rozpočtovým
opatrením bola vykonaná zmena účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu a k 31. decembru 2016 sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 361 921,22
eur a výdavkov na sumu 1 361 921,22 eur.
Poslanci OZ vzali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 8/2016
v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008, ktorým sa
k 31.12.2016 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 1 361 921,22 eur a výdavkov na
sumu 1 361 921,22 eur. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 8. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za mesiac november
a december 2016
Správu z kontroly hlavnej kontrolórky obce za mesiac november a december 2016 (príloha
zápisnice č. 8) predložil starosta obce a prečítala ju účtovníčka obce K. Šlosiarová. Hlavná
kontrolórka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce správu hlavnej
kontrolórky obce z kontroly za mesiac november a december 2016, ktorá bola vypracovaná
v súlade s ustanoveniami § 18f, ods. 1, písm. d) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Predmetom kontroly boli pokladničné doklady a prijaté
faktúry za mesiace november a december a čerpanie dotácie poskytnutej obcou TJ
Družstevník Obyce. Hlavná kontrolórka obce v závere svojej správy skonštatovala, že
kontrolované účtovné doklady obsahovali všetky náležitosti v zmysle platných právnych
predpisov a dotácia, poskytnutá TJ Družstevník Obyce, bola použitá v súlade so Zmluvou
o poskytnutí dotácie schválenou OZ dňa 09.03.2016.
Poslanci OZ zobrali Správu z kontroly hlavnej kontrolórky obce za mesiac november
a december 2016 na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016 predložil starosta obce (príloha
zápisnice č. 9) a prečítala ju účtovníčka obce K. Šlosiarová. Hlavná kontrolórka obce
predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce správu o kontrolnej činnosti za rok 2016
v súlade s ustanoveniami §18f, ods. 1, písm. e) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2016.
Hlavná kontrolórka počas roka 2016 priebežne vykonávala kontroly, ktoré boli zamerané na:
– kontrolu vedenia účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
a dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,
– kontrolu vecnej a formálnej správnosti pokladničných dokladov,
– kontrolu pokladničnej hotovosti.
Na základe skutočností z vykonaných kontrol vypracovala a Obecnému zastupiteľstvu
v Obyciach predložila 4 správy z kontroly.
Ďalej vypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Obyce na roky 2016-2018 a
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2015.
Na základe oznámenia o vykonaní kontroly dňa 14.09.2016 vykonala finančnú kontrolu
v rozpočtovej organizácii Základná škola, Školská 289, Obyce.
Skontrolovala aj dodržiavanie zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, vykonanie inventarizácie za rok 2016 a vykonala kontrolu
uznesení obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ vzali Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016 na vedomie
bez pripomienok. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Súhrnná správa OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2016
Súhrnnú správu OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2016 (príloha zápisnice č. 10) predložil
starosta obce a prečítala K. Šlosiarová. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov bola vykonaná v súlade s §29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Podľa §30 zákona o účtovníctve sa skutočný stav majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej
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povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku
a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa
skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej
a dokladovej inventúry. V Obci Obyce bola vykonaná inventarizácia hmotného a nehmotného
majetku (DDHM, DHM a zásoby), dokladová inventúra ostatného majetku (pokladničná
hotovosť, ceniny, finančné investície, peňažné prostriedky v bankách, pohľadávky a záväzky)
a rozdiel majetku a záväzkov na všetkých organizačných úsekoch obce k 31.12.2016.
Inventarizačná komisia v závere svoje správy skonštatovala, že nemá odporúčania na
posúdenie reálnosti ocenenia majetku. Rozdiely medzi účtovným stavom a skutočným stavom
neboli zistené. Žiadne iné nedostatky taktiež neboli zistené.
Poslanci OZ zobrali Súhrnnú správu OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 na vedomie. Hlasovanie
poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2017 až 2019
Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2017 – 2019 (príloha zápisnice č. 11) predložil starosta
obce a stručne s ním poslancov OZ oboznámila účtovníčka obce K. Šlosiarová. Návrh
rozpočtu obdržali poslanci domov v dostatočnom predstihu. Tento návrh je na podnet
Základnej školy v Obyciach mierne pozmenený, je potrebné uskutočniť presun finančných
prostriedkov rozpočtovaných na mzdy a odvody na položku Tovary a služby, pričom celkový
rozpočet sa nezmení. Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je
záväzným rozpočtom na príslušný rok 2017, pričom rozpočet na roky 2018 a 2019 je
orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Návrh rozpočtu Obce Obyce na rok 2017 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia
v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané
príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd.
Keďže objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie pre
základné školy nie je zatiaľ stanovený, bude financovanie prebiehať podľa skutočne
poskytnutých zdrojov.
Návrh rozpočtu na rok 2017 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 995 752,00 eur.
Príjmy bežného rozpočtu sú navrhované v objeme 897 560,00 eur, výdavky bežného rozpočtu
v objeme 761 890,00 eur.
Príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhované v objeme 0,00 eur, výdavky kapitálového
rozpočtu v objeme 190 900,00 eur.
Príjmové finančné operácie sú navrhované v objeme 98 192,00 eur, výdavkové finančné
operácie v objeme 42 962,00 eur.
Starosta oznámil poslancom OZ, že v roku 2017 sú naplánované nasledovné investície:
– rekonštrukcia školskej bytovky v sume cca 15 tis. eur
– oprava miestnych komunikácií v sume cca 10 tis. eur
– oprava a zateplenie strechy základnej školy – spoluúčasť v sume cca 15 tis. eur
– ďalšia etapa kanalizácie (ak bude schválená naša žiadosť) – spoluúčasť v sume cca 15
tis. eur
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–
–
–
–

multifunkčné ihrisko
podlaha v posilňovni v sume cca 3 tis. eur
rekonštrukcia kabín TJ Družstevník v sume cca 3 tis. eur
oprava terasy kultúrneho domu (uvoľnená dlažba spôsobila v januári zatečenie stropu
a steny) v sume cca 3 tis. eur
– rekonštrukcia osvetlenia na cintoríne
– rekonštrukcia námestia – finančná spoluúčasť
– rekonštrukcia chodníka popri Hlavnej ulici.
Návrh prípravy rozpočtu obce na roky 2018 – 2019 rámcujú podmienky rozpočtového
hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch.
Rozpočet za rok 2017 nie je základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo v roku 2017
ku kvantifikácii výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly, ale vytvára reálne predpoklady
k zostaveniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, keď je možné rozdeliť len taký objem
finančných prostriedkov, ktorý je reálne k dispozícii.
Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný, resp. prebytkový bežný rozpočet.
Odhad príjmov na rok 2017 vychádza z vývoja roku 2016, a to v jednotlivých druhoch
miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej legislatíve.
Vyčleňuje sa špecifikovaný objem prostriedkov a okruh priorít, ktoré budú potrebné
získanými zdrojmi zabezpečiť.
Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná. Navrhovaná suma vychádza z doteraz
známych skutočností z roku 2016.
Hlasovanie poslancov OZ za vyrovnaný rozpočet Obce Obyce na rok 2017 vo výške
995 752,00 eur:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Návrhy rozpočtov Obce Obyce na roky 2018 a 2019 vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na
roky 2017 až 2019
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Obyce na roky 2017 až
2019 (príloha zápisnice č. 12) predložil starosta obce a prečítala ho účtovníčka obce K.
Šlosiarová. Hlavná kontrolórka v zmysle §18 f, ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila poslancom odborné
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017 –
2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017. V stanovisku odporučila poslancom rozpočet
obce na rok 2017 schváliť bez výhrad a rozpočet na roky 2018 a 2019 zobrať na vedomie.
Stanovisko bolo zverejnené v obci spôsobom obvyklým a počas zákonom stanovenej lehoty.
Poslanci zobrali odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce
Obyce na roky 2017 – 2019 na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Programový rozpočet Obce Obyce na roky 2017 až 2019
Návrh na zostavovanie a predkladanie rozpočtu Obce Obyce na roky 2017, 2018 a 2019 bez
programovej štruktúry (príloha zápisnice č. 13) predložil starosta obce a prečítala ho
účtovníčka obce K. Šlosiarová. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v §4 – postavenie a obsah rozpočtu
obce a rozpočtu vyššieho územného celku, v odseku 5 hovorí:
(5) Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov
rozpočtu obce (ďalej len „program obce“), to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce
s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce (účinnosť od
14.12.2013).
Periodicita vykonávania rozhodnutí obecného zastupiteľstva o neuplatňovaní programu obce
nie je predmetom zákona č. 583/2004 Z. z. Je na rozhodnutí príslušnej obce vykonávať
opakovane rozhodovanie o neuplatňovaní programu obce pri každom schvaľovaní rozpočtu
obce.
Hlasovanie poslancov za zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Obyce na roky 2017, 2018
a 2019 bez programovej štruktúry:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Návrh audítorskej spoločnosti, ktorá by mala vykonať audit Obce
Obyce za rok 2016
Návrh audítorskej spoločnosti, ktorá by mala vykonať audit Obce Obyce za rok 2016 (príloha
zápisnice č. 14) predložil starosta obce Ing. M. Garaj, PhD. a prečítala účtovníčka obce K.
Šlosiarová. Obec Obyce je povinná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
vykonať audit účtovnej závierky a to prostredníctvom nezávislého audítora. Poslanci
obecného zastupiteľstva musia schváliť výkon tejto činnosti. Zodpovednosťou audítora je
vyjadriť názor na účtovnú závierku Obce Obyce na základe jeho auditu.
V Obci Obyce audit a spracovanie správy o preverení súladu hospodárenia obce so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vykonáva Ing. Jozef Adamkovič, so sídlom Orgovánová 2565/7, 955 01
Topoľčany. Menovaná audítorská spoločnosť je osvedčená, spoľahlivá a dôsledná, všetky
úlohy a úkony vyplývajúce z overovania účtovnej závierky a následných činností vykonáva
odborne a presne.
Hlasovanie poslancov za audítorskú spoločnosť: Ing. Jozef Adamkovič so sídlom Topoľčany,
Orgovánová č. 2565/7, zastúpená Ing. Jozefom Adamkovičom, IČO 30887232, DIČ
1031355996, aby vykonala audit Obce Obyce za rok 2016:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 15. Rôzne
A) Starosta oznámil poslancom OZ, že predstavitelia Jednoty, SD majú záujem predať
budovu „starej školy“ - budovu so súp. č. 127 (Výpis z listu vlastníctva č. 6, k. ú. Obyce príloha zápisnice č. 15). Starosta sa spýtal poslancov, či by prípadné odkúpenie tejto budovy
do vlastníctva obce podporili. Poslanec Mgr. J. Horváth sa spýtal starostu, či má predstavu
o budúcom využití tejto budovy. Starosta odpovedal, že by tam chcel zachovať charakter
budovy využívanej na obchod a poskytovanie služieb, pričom uvažuje aj o presťahovaní pošty
do týchto priestorov. Poslanci vyjadrili starostovi súhlas na jednanie s predstaviteľmi Jendoty,
SD ohľadom kúpy budovy „starej školy“ do vlastníctva obce.
B) Starosta oboznámil poslancov OZ s plánmi miestnej akčnej skupiny Tribečsko, do ktorej
patrí aj naša obec. Tribečsko sa znova uchádza o podporu na celoštátnej úrovni v rámci
programu Leader na najbližšie programovacie obdobie. Finančné prostriedky z tohto
programu sa budú dať s najväčšou pravdepodobnosťou využiť na rozvoj vidieckeho
prostredia, na úpravu námestí, amfiteátrov, budovanie detských ihrísk, cyklotrás,
vyhliadkových veží a náučných chodníkov. Zatiaľ je Tribečsko zapojené do tzv. „malého
Leadra“, ktorý je financovaný Nitrianskym samosprávnym krajom. Tento rok obec podala
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žiadosť o finančné prostriedky na rekonštrukciu námestia pred kultúrnym domom. Náklady
na rekonštrukciu sú vo výške cca 5 tis. eur.
C) Starosta ďalej informoval poslancov OZ, že tento rok sa bude opravovať a zatepľovať
strecha základnej školy. Predpokladaný termín prác je máj – jún. Ide o investíciu vo výške cca
100 tic. eur, 15 tis. eur bude spoluúčasť obce.
D) Starosta informoval poslancov, že na aj v roku 2016 obec podala na envirofond žiadosť
o budovanie ďalšej etapy kanalizácie. V marci by sa mali rozhodnúť o pridelení finančných
prostriedkov. Poslanec Ing. Stanislav Kurka sa spýtal, kedy bude hotová časť kanalizácie
skolaudovaná. Starosta odpovedal, že žiadosť o kolaudácia kanalizácie sa začala, ale potrvá
dlhšie a potom ešte bude potrebné požiadať vodárne o pripojenie.
E) Starosta informoval poslancov, že komisia, ktorá bola zriadená pre riešenie problémov pri
budovaní chodníka pozdĺž hlavnej ulice sa stretla s Kamilom Kačom, v najbližších dňoch
začne oprava nahlásených nedostatkov a súčasne sa bude opravovať aj priľahlý odtokový
kanál. Vybuduje sa chodník až po kostol a potom sa zváži budovanie ďalšej časti chodníka
pred areálom bývalého JRD.
F) Starosta oznámil poslancom OZ, že sa pripravujú výzvy na získanie finančných
prostriedkov na výstavbu telocviční a multifunkčných ihrísk. Navrhol, aby sa aj naša obec
zapojila do niektorej výzvy, nakoľko vhodný priestor by sa našiel v areáli základnej školy, ale
išlo by len o telocvičňu strednej triedy s volejbalovým ihriskom, pretože sa treba prispôsobiť
priestorovým obmedzeniam. Výstavbu telocvične starosta konzultoval s projektantom, zatiaľ
by sa pripravila projektová štúdia a potom sa uvidí, čo ešte bude treba podľa konkrétnych
požiadaviek v rámci jednotlivých výziev. Pokiaľ ide o multifunkčné ihrisko, išlo by
o štandardizovaný typ, vybudovaný v areáli základnej školy na mieste súčasného futbalového
ihriska.
G) Poslanec Peter Šlosiar sa spýtal na opravu zábradlia na lavičke cez Žitavu, ktorú nahlásili
občania. Starosta odpovedal, že pracovník obce V. Šabo nahlásenú závadu opravil v rámci
svojich možností, ale bolo by tam treba zvariť niektoré časti a keďže je lavička ďaleko od
pripojenia na elektrickú sieť, zvažuje, či by pre potreby obce nebolo vhodné zakúpiť
elektrocentrálu. Poslanci vyjadrili podporu starostovi na zakúpenie elektrocentrály, poslanec
Ján Šlosiar sa podujal zistiť cenové ponuky.
H) Starosta oznámil poslancom OZ, že nájomníci školskej bytovky požadujú ďalšiu
rekonštrukciu, konkrétne zateplenie budovy. Bytovka má tenké obvodové múry, počas
veľkých mrazov dochádzalo v zime k premŕzaniu múrov, následkom čoho sa zničili vnútorné
omietky, nábytok a pod. Podobná situácia bola aj v bytovom dome v centre obce. Poslankyňa
RNDr. Mária Hrešková sa spýtala, či by sa nájomníkom nemalo zvýšiť nájomné, keď sa
rekonštrukciou školskej bytovky zvýši komfort bytov. Starosta odpovedal, že pri predlžovaní
nájomných zmlúv sa môže uvažovať o miernom zvýšení nájmu, ale stále ide o byty druhej
kategórie, tabuľky výpočtu nájomného neumožňujú veľké navýšenie. Strecha školskej
bytovky je zrekonštruovaná, rekonštrukciu urobil Milan Sečkár. Predložil ponuku aj na
zateplenie budovy polystyrénom v sume 5 500,00 eur s DPH. Ide o približne 124 m2 plochy.
Starosta navrhol poslancom, aby sa táto rekonštrukcia urobila, jednak sa zlepší vzhľad budovy
a jednak sa zachráni budova samotná. Poslanci súhlasili s rekonštrukciou, ale odporučili
zjednať nižšiu cenu.
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Poslanci OZ zobrali na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

informáciu o možnosti odkúpiť budovu súp. č. 127 v centre obce od Jednoty, SD Nitra
informáciu o pripravovaných aktivitách Miestnej akčnej skupiny Tribečsko
informáciu o prípravných prácach na oprave strechy základnej školy
informáciu o podaní žiadosti na stavbu kanalizácie
informáciu o pokračovaní rekonštrukcie chodníka popri Hlavnej ulici
informáciu o možnosti vybudovania telocvične a multifunkčného ihriska v areáli
Základnej školy v Obyciach
informáciu o možnosti zakúpiť elektrocentrálu pre potreby obce
informáciu o zateplení školskej bytovky

Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Ivan Rubaninský prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice
č. 16)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 13/1/2017 až č. 13/16/2017 zobrali
poslanci OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 17. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Obyciach, 08.03.2017

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jozef Horváth

........................................

Ing. Stanislav Kurka

........................................

....................................................
Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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