Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 07.06.2017.
___________________________________________________________________________
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, Ján Šlosiar,
Peter Šlosiar

Neprítomní:

Ing. Ivan Rubaninský

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:
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

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: RNDr. Mária Hrešková, Ing. Stanislav Kurka.

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Cyril Dlhý, Mgr. Jozef Horváth, Ján Šlosiar.
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Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Cyril Dlhý, Mgr. Jozef Horváth,
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 31.05.2017 predložil starosta obce (príloha
zápisnice č. 1) a prečítala ho pracovníčka obce K. Šlosiarová. Starosta informoval
poslancov, že dlh na nájomnom sa oproti poslednému zasadnutiu OZ nezmenil u Daniely
Šabovej. Dlh sa zvýšil u Martina Šabu, s ktorým starosta osobne hovoril. Nájomca dal prísľub,
že v najbližších mesiacoch začne dlh splácať. Dlh Moniky Karvay sa oproti minulému
zasadnutiu OZ zmenšil na polovicu. Starosta navrhol poslancom, či do budúceho zasadnutia
OZ nezvážia odpustenie dlhu Štefanovi Petrovičovi, ktorého dlh na nájomnom je už 3 roky
nemenný a nevymožiteľný.
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 31.05.2017. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti občanov
A) Návrh na zámenu nehnuteľnosti (príloha zápisnice č. 2) prečítal starosta obce. Jedná sa
o 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 to
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 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
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 „C“ KN parc. č. 540/39 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 152 m2. Starosta oznámil poslancom, že táto výmena sa opätovne
prerokováva preto, lebo na minulom zasadnutí bol predložený geometrický plán, kde
geodet omylom vypočítal plochu zamieňanej parcely o 94 m2 menšiu. Podľa tohto
nového geometrického plánu obec zamení 247 m2 vo svojom vlastníctve za 705 m2 vo
vlastníctve Petra Kociana (v schválenom pomere 1 : 2) a 211 m2 obec následne odkúpi od
P. Kociana v cene 6,00 €/m2.
Hlasovanie poslancov 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 a parcelu registra „C“ KN parc. č. 540/55 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 94 m2, zameranú 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
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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):
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Obyce o dotáciu z rozpočtu Obce Obyce
(príloha zápisnice č. 3) predložil a prečítal starosta obce. Starosta oznámil poslancom OZ,
že sa jedná o príspevok na výmenu lavíc v Rímskokatolíckom kostole Krista Kráľa
v Obyciach a po rozhovore so správcom farnosti Markom Božikom dospeli k sume
požadovanej dotácie 5 000,00 €. Poslanec Mgr. Jozef Horváth sa spýtal, koľko stáli nové
lavice. Poslanec Ing. Cyril Dlhý odpovedal, že vyše 27 000,00 €. Poslanec Ing. Anton
Daniš sa spýtal, v akej finančnej kondícii je obec. K. Šlosiarová odpovedala, že zatiaľ
v dobrej, samozrejme treba rátať aj s rozpočtovanými výdavkami. Poslanec Ing. Stanislav
Kurka sa spýtal, kedy je splatná faktúra za nové lavice. Starosta odpovedal, že tieto
faktúry majú vždy dlhšiu splatnosť, lebo sa vopred ráta s tým, že bude treba uskutočniť
zbierky na ich úhradu a zvyknú sa uhrádzať na splátky. Poslanci OZ sa po krátkej diskusii
o výške sumy rozhodli hlasovať za požadovanú sumu 5 000,00 €.
Hlasovanie poslancov OZ za poskytnutie dotácie 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 €:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
C) Žiadosti nájomcov bytového domu II. o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy (príloha
č. 4) prečítal starosta obce. Jedná sa o nasledujúcich nájomníkov:
– 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.
Starosta oznámil poslancom OZ, že všetci žiadatelia spĺňajú podmienky na predĺženie
nájomnej zmluvy na 3 roky, okrem Ing. Petra Minára a Daniely Šabovej. Keďže príjem
P. Minára presahuje 3,5 násobok životného minima, možno mu predĺžiť zmluvu na
obdobie 1 rok. Pani D. Šabová so synmi jednak tiež prekročili výšku príjmu, takže
zmluva by sa dal predĺžiť najviac na obdobie 1 rok, ale vzhľadom na nezmenšujúci sa dlh
na nájomnom starosta navrhol poslancom OZ nájomnú zmluvu predĺžiť na 1 rok iba v
prípade, že do 17.07.2017 vyrovná celý dlh na nájomnom. Výzvy na zaplatenie dlhu na
nájomnom sa jej posielajú pravidelne, rovnako už dostala aj upozornenie, že ak neuhradí
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dlh do 17.07.2017, musí sa do nasledujúceho dňa 18.07.2017 do 12,00 hod. vysťahovať
z bytu. Táto výzva jej bude zaslaná opakovane po ukončení zasadnutia OZ.
Hlasovanie poslancov OZ o uzatvorení opakovaných nájomných zmlúv 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.
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2017
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce (príloha zápisnice č. 5) 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 10.decembra 2015 č.
MF/18977/2015-31, 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 sa
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 predkladá podľa
stavu k 31.marcu, k 30.júnu a k 30.septembru vykazovaného obdobia do 30 kalendárnych dní
po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31.decembru vykazovaného
obdobia do 5.februára nasledujúceho vykazovaného obdobia. Poslanci OZ nemali k prehľadu
čerpania rozpočtu žiadne doplňujúce otázky, ani pripomienky.
Poslanci OZ zobrali prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2017 na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce
Obyce za rok 2016
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2016 (príloha
zápisnice č. 6) predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce K.
Šlosiarová. Hlavná kontrolórka v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila poslancom stanovisko hlavnej
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kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2016, v stanovisku
odporučila poslancom obecného zastupiteľstva uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu
Obce Obyce za rok 2016 výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Poslanci OZ vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
Obce Obyce za rok 2016. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Záverečný účet Obce Obyce za rok 2016
Návrh záverečného účtu Obce Obyce za rok 2016 (príloha zápisnice č. 7) predložil starosta
obce a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. Materiál obdržali poslanci OZ domov
v dostatočnom časovom predstihu. V zmysle § 16 ods. 5 zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o rozpočtových pravidlách“) po skončení rozpočtového roka obec údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce. Pred spracovaním
záverečného účtu finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov
k zriadeným rozpočtovým organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky zo svojho
rozpočtu, finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, založeným právnickým osobám, iným
právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, rozpočtom iných obcí a VÚC a v
neposlednej miere aj voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej závierky
audítor overuje tiež hospodárenie obce podľa schváleného rozpočtu, jeho súlad so zákonom
o rozpočtových pravidlách, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj
dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia
obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh záverečného účtu je zostavený
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom pre
vypracovanie záverečného účtu obce ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo a iná
evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami
a účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Na celkové hospodárenie v priebehu roka
vplývali rôzne skutočnosti. Okrem zabezpečovania základných činností obec zabezpečovala
aj pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416/2001 o prechode pôsobností orgánov
štátnej správy na obce. Záverečný účet nadväzuje na účtovníctvo a účtovnú závierku obce bez
rozdielov.
Hlasovanie poslancov za návrh Záverečného účtu Obce Obyce za rok 2016 a celoročné
hospodárenie Obce Obyce za rok 2016 bez výhrad:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2016 vo výške
59 301,55 € na tvorbu rezervného fondu:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Keďže finančné prostriedky z rezervného fondu nemožno použiť na bežné výdavky obce, len
na kapitálové výdavky s výnimkou havarijných situácií, starosta obce navrhol, aby sa tieto
finančné prostriedky použili v roku 2017 na rekonštrukciu chodníka popri Hlavnej ulici, na
výstavbu multifunkčného ihriska a na spolufinancovanie rekonštrukcie strechy ZŠ Obyce.
Hlasovanie poslancov za tvorbu a použitie rezervného fondu:
1. Tvorba
a) počiatočný stav:
2 553,00 €
b) tvorba:
59 301,55 €
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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
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

11 854,55 €
35 000,00 €
15 000,00 €

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 1/2017
Návrh úpravy rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 1/2017 (príloha zápisnice č. 8)
predložil starosta obce a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č.
1/2017 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 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 rozpočtu Obce Obyce v časti
príjmy obce o + 68 284,55 €, čo predstavujú:
- bežné príjmy vo výške 1 383,00 € zo štátneho rozpočtu SR na úhradu preneseného
výkonu štátnej správy pre ZŠ Obyce a to na vzdelávacie poukazy (+ 883,00 €) a dotácia
z Nitrianskeho samosprávneho kraja na šport (+ 500,00 €)
- kapitálové príjmy vo výške 4 280,00 € z predaja pozemkov vo vlastníctve Obce Obyce
- finančné operácie príjmové vo výške 62 621,55 €, v tom tvorba rezervného fondu vo
výške 61 854,55 € a finančná zábezpeka za prenájom obecného nájomného bytu vo výške
767,00 €
Zároveň bol upravený rozpočet Obce Obyce v časti výdavky v celkovej sume + 68 284,55 €,
čo predstavuje:
- čerpanie bežných výdavkov vo výške 28 903,00 €, z toho sú výdavky pre ZŠ Obyce
(vzdelávacie poukazy a dotácia NSK na šport) vo výške 1 383,00 €,
- kapitálové výdavky vo výške 52 998,55 €, z toho 15 000,00 € je suma, ktorú vyplatí
obec na rekonštrukciu strechy ZŠ Obyce.
Touto zmenou sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 064 036,55 € a výdavkov na
sumu 1 064 036,55 €. Navrhnuté zmeny rozpočtu na jednotlivých položkách sú dôsledkom
skutočného čerpania finančných prostriedkov a nerozpočtovaných príjmov a výdavkov, ktoré
sa počas bežného roka vyskytli. Ide napr. o odpredaný pozemok, výmenu nájomníkov
v bytovom dome, kde sa zmenila výška zábezpeky, chýbajúce fin. prostriedky na elektrickú
energiu v budove 637, výdavky na náter a zakonzervovanie strechy na tejto budove a pod.
Hlasovanie poslancov OZ za 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

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
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Bežné výdavky
-z toho RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky
-z toho RO s právnou subjektivitou
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu
ZA: 8 poslancov

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

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za mesiac január až marec 2017
Správu z kontroly hlavnej kontrolórky za mesiace január až marec 2017 (príloha zápisnice č.
9) predložil starosta obce a prečítala K. Šlosiarová. Hlavná kontrolórka obce predložila
Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce správu z kontroly, 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. Kontrolovaný subjekt je Obec Obyce a kontrolované obdobie
sú mesiace január až marec 2017. Cieľom bola kontrola 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1.januára 2016). Predmetom
kontroly boli pokladničné doklady, prijaté a odoslané faktúry. Hlavná kontrolórka obce na
záver skonštatovala, že účtovné doklady obsahovali všetky náležitosti v zmysle platných
právnych predpisov.
Poslanci OZ zobrali správu z kontroly hlavnej kontrolórky za mesiac január až marec 2017 na
vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Rôzne
A) Starosta oznámil poslancom OZ, že ho oslovila firma zaoberajúca sa poradenstvom
v oblasti eurofondov. Je vyhlásená výzva na vybavenie domácností kompostérmi. Ide o 400 –
800 litrové laminátové nádoby do každej domácnosti, do ktorých sa dáva biologicky
rozložiteľný odpad. Podporou kompostovania by sa znížilo zaťaženie kontajnerov na
komunálny odpad. Starosta sa spýtal poslancov, aký majú názor na tento projekt. Poslanec
Peter Šlosiar odporučil, aby sa určite žiadali väčšie nádoby, nie iba 400 litrové. Poslanec Ján
Šlosiar podporil projekt a podotkol, že domácnostiam s väčšími dvormi asi nebudú
postačovať ani tie najväčšie nádoby. Poslankyňa RNDr. Mária Hrešková odporučila niekoľko
nádob nechať na verejných priestranstvách, aby ich mohli využívať ľudia, ktorí separujúa
nebudú im postačovať kompostéry v domácnosti. Zároveň sa poslanci OZ zhodli na tom, aby
sa kompostéry označili a zostali ako majetok obce a občanom sa prenajímali, aby sa zabránilo
ich prípadnému predaju. Poslanci poverili starostu obce podaním žiadosti na vybavenie
domácností kompostérmi.
Hlasovanie poslancov OZ za návrh, aby starosta obce podal žiadosť na vybavenie domácností
kompostérmi:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Starosta oboznámil poslancom OZ, že prebehla kolaudácia vybudovanej etapy
kanalizácie od začiatku obce po kostol a združených prípojok. Následne prebehne kamerový
monitoring vybudovanej časti, ktorý by mal byť hotový do 2 týždňov a potom odovzdanie
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tejto etapy do správy Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Spoločnú ČOV ObyceMachulince aj kanalizáciu v Machulinciach už v správe majú. Výhodou je, že hoci ČOV
pracuje v obmedzenom režime, po napojení našich občanov nebude zatiaľ potrebné zvýšiť
kapacitu prevádzky. Poslanec Ing. Cyril Dlhý sa spýtal na zmluvné podmienky prebratia
kanalizácie do správy. Starosta odpovedal, že zatiaľ neboli písomne predložené, keďže sa
čakalo na kolaudáciu. Pokiaľ ide o budovanie kanalizácie, tento rok Obyce nedostali finančné
prostriedky z envirofondu, v budúcnosti by možno bolo vhodnejšie, keby sa ďalšie budovanie
kanalizácie robilo výlučne cez Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
C) Starosta ďalej informoval poslancov OZ, že do 2 týždňov by sa malo začať
s rekonštrukciou chodníka pri ulici Hlavnej, úsek pred areálom bývalého PD.
D) Starosta informoval poslancov, že bola ukončená rekonštrukcia strechy Základnej školy
v Obyciach, strecha bola zateplená Nobasilom a kompletne sa vymenila strešná krytina.
Predpokladaná úspora energie je minimálne 10%.
E) Starosta informoval poslancov, že aj strecha na budove školskej jedálne pri ZŠ bola
ošetrená proti korózii a nanovo namaľovaná. Opravili a namaľovali sa aj ríny.
F) Starosta oznámil poslancom OZ, že na terase kultúrneho domu je odlepená a popraskaná
dlažba. Poškodenie presahuje 2/3 plochy terasy a pri dažďoch spôsobuje zatekanie stropu
sály. Je nevyhnutné, aby sa táto situácia riešila. Otázne je, či sa opraví len kritický úsek, ktorý
spôsobuje zatekanie do sály alebo či sa zrekonštruuje celá podlaha terasy, čo by predstavovalo
investíciu vo výške cca 4 000,00 €. Starosta ďalej informoval poslancov, že prípadnú
rekonštrukciu konzultoval s Kamilom Kačom a ten navrhol 2 riešenia. Prvým je výmena
izolácie po celej ploche terasy a následné položenie dlažby, prípadne betónového poteru.
Druhým je izolácia terasy a položenie dlažby do terčíkov, kde popod dlažbu by bola
odvádzaná dažďová voda. Poslanec Peter Šlosiar navrhol dať na terasu epoxidovú
dvojzložkovú exteriérovú podlahu, podobnú ako sa dáva do priemyselných budov. Poslanec
Ing. Anton Daniš poznamenal, že tieto podlahy sú len interiérové, nie exteriérové. Poslanec
Ing. Cyril Dlhý povedal, že existuje aj betónový poter s oceľovými vsypmi, ale
pravdepodobne by to boli vysoké náklady a ak by sa robila súvislá vrstva betónu, bola by
potrebná aj dilatačná špára a posúdenie statiky. Poslanci OZ sa po krátkej dohodli, že
vzhľadom na nevyužívanosť terasy sa zrekonštruuje najlacnejším spôsobom – izolácia a nová
dlažba.
G) Starosta informoval poslancov, že obec podala žiadosť o finančné prostriedky na
výstavbu multifunkčného ihriska. Poslanec Ing. Peter Minár sa spýtal, kde bude ihrisko
umiestnené. Starosta odpovedal, že na mieste súčasného futbalového ihriska v areáli
Základnej školy v Obyciach, lebo tak budú mať k nemu prístup aj deti počas vyučovania aj
dospelí v čase mimo školského vyučovania. Poslanec Peter Šlosiar sa spýtal na rozmery
multifunkčného ihriska a či zostane zachovaná bežecká dráha. Poslanec Mgr. Jozef Horváth
odpovedal, že ihrisko bude štandardizovaného typu a presne sa zmestí do vnútra bežeckej
dráhy.
H) Starosta oznámil poslancom OZ, že pri vypracúvaní návrhu Programu sociálneho
a hospodárskeho rozvoja obce sa ukázal problematický nedostatok stavebných pozemkov
v obci. Preto by bolo vhodné pouvažovať nad dlhodobou pozemkovou politikou obce, ktorá
by obsahovala návrhy na možné predĺženie existujúcich ulíc, vytvorenie nových miestnych
komunikácií, výmena a vykupovanie pozemkov najmä v intraviláne obce, tvorbu fondu na
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odkupovanie pozemkov, do ktorého by sa každý rok odkladali peniaze a pod. Čiastočne je
táto problematika vyriešená v územnom pláne obce, ale bolo by ju treba doplniť aj
konkrétnym finančným plánom.
I) Starosta ďalej oznámil poslancom, že v najbližších týždňoch bude čiastočná uzávera
cesty medzi Obycami a Jedľovými Kostoľanmi kvôli rekonštrukcii. Pokiaľ ide
o rekonštrukciu Hlavnej ulice v Obyciach, mala by byť hotová do novembra 2017, ale zatiaľ
nie sú známe presnejšie informácie.
J) Poslanec OZ Mgr. Jozef Horváth požiadal o doplnenie osvetlenia na volejbalovom
ihrisku v areáli Základnej školy. Ihrisko je v hodinách mimo školského vyučovania
k dispozícii občanom a keďže často sa využíva vo večerných hodinách, bolo by žiaduce lepšie
osvetlenie. Poslanec Ing. Peter Minár navrhol, aby sa osvetlenie doplnilo ešte o jeden stĺp na
druhej strane ihriska a z každého stĺpu by išli 2 svetelné body. Poslanec Mgr. Jozef Horváth
navrhol, aby sa zakúpili úsporné LED reflektory s dostatočnou svietivosťou. Poslanec Ján
Šlosiar navrhol, aby sa zapožičali reflektory, ktoré boli zakúpené na Žliabok a ak bude ich
svetelnosť vyhovovať, zakúpia sa podobné aj na ihrisko. Poslanci OZ poverili Ing. Petra
Minára pripraviť návrh riešenia osvetlenia volejbalového ihriska v areáli Základnej školy.
Hlasovanie poslancov za návrh, aby poslanec Ing. Peter Minár pripravil návrh osvetlenia
volejbalového ihriska v areáli základnej školy:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
K) Poslankyňa RNDr. Mária Hrešková sa spýtala na dátum a organizáciu Podinoveckých
slávností 2017. Starosta odpovedal, že dátum slávností bol stanovený na sobotu 29.7.2017 so
začiatkom o 17,00 hod. Ako účinkujúci v kultúrnom programe boli pozvané domáce súbory
Skerešovanka a Drieňovanka a folklórny súbor Družba z Trenčína. Minimálne ešte jeden
súbor z okolia by bolo vhodné pozvať. Tanečnú zábavu tento rok odohrá dychová hudba
Obyčanka.
L) Poslankyňa RNDr. Mária Hrešková navrhla, aby sa do budúcnosti riešila aj sociálna
politika, najmä starostlivosť o starších občanov, napr. opatrovateľská služba alebo denný
stacionár. Obyvateľstvo postupne starne, rodí sa menej detí, treba sa pripraviť, že postupne
vzrastú požiadavky na sociálnu starostlivosť. Doposiaľ je bežné, že o rodičov sa postarajú deti
a doopatrujú ich doma, ale vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje, ak niekto zostane doma
opatrovať príbuzného, potom vo vyššom veku má problém vôbec zohnať prácu a zdravotný
stav niektorých starších občanov si vyžaduje vyslovene odbornú starostlivosť. Poslanec Peter
Šlosiar navrhol, aby sa na tento účel využila budova starého obecného úradu, ktorá si ale
vyžaduje väčšiu rekonštrukciu.
Poslanci OZ zobrali na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

informáciu o možnosti zakúpenia kompostérov do domácností v obci
informáciu o ukončení kolaudácie 1.etapy kanalizácie obce a kanalizačných prípojok
informáciu o pokračovaní rekonštrukcie chodníka na ulici Hlavnej pri bývalom PD
informáciu o ukončení prác na rekonštrukcii strechy základnej školy
informáciu o prácach na streche školskej jedálne pri ZŠ
informáciu o prípravných prácach na oprave terasy na budove kultúrneho domu
informáciu o podaní žiadosti o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli
Základnej školy v Obyciach
informáciu o potrebe prijať plán pozemkovej politiky obce
informáciu o pripravovanej rekonštrukcii cesty medzi obcami Obyce a Jedľové
Kostoľany
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10. informáciu o možnosti osvetlenia volejbalového ihriska v areáli základnej školy
11. informáciu o Podinoveckých slávnostiach
12. informáciu o chýbajúcich sociálnych službách v obci pre starších občanov.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č. 10)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 14/1/2017 až č. 14/13/2017 zobrali
poslanci OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 3 Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Obyciach, 07.06.2017

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Hrešková

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

Ing. Stanislav Kurka

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

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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