Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 16.08.2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Ing. Cyril Dlhý

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. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice v Obyciach
7. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie ďalšej etapy kanalizácie
Obce Obyce
8. Prevádzkovanie kanalizácie Obce Obyce
9. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2017
10. Konsolidovaná výročná správa Obce Obyce za rok 2016
11. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce o overení účtovnej
závierky k 31.12.2016
12. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. 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 7 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: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová
Overovatelia zápisnice: Ing. Stanislav Kurka, Peter Šlosiar.
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K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Mgr. Jozef Horváth, Ing. Peter Minár, Ján Šlosiar.
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jozef Horváth, Ing. Peter Minár,
Ján Šlosiar:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Správu o výške dlhu na nájomnom k 31.07.2017 predložil starosta obce (príloha zápisnice č.
1) a prečítala ho pracovníčka obce K. Šlosiarová. Starosta informoval poslancov, že pani Daniela
Šabová dlh na nájomnom splatila a nájomná zmluva s ňou bola uzatvorená.
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 31.07.2017. Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Obyce
Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Obyce (príloha zápisnice č. 2)
predložil starosta obce. Dokument spracoval externý konzultant – Katedra regionalistiky
a rozvoja vidieka Slovenskej poľnohospodárskej fakulty v Nitre. Program rozvoja obce je
strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe
rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný
podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
Rozvoj obce sa uskutočňuje v širšom priestorovom kontexte, preto strategické priority a ciele
zadefinované v strategickej časti dokumentu musia byť v súlade s ostatnými strategickými
dokumentmi obce (najmä územného plánu). Musia byť však skoordinované aj so
strategickými záujmami a cieľmi širšieho územia a to Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako aj Integrovanej stratégie mikroregiónu, ak je
obec jeho členom.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Obyce nadväzuje na nasledujúce
dokumenty: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Návrh programu obdržali všetci poslanci e-mailom v júni 2017, návrh bol zverejnený na
internetovej stránke obce na pripomienkovanie občanom, k nahliadnutiu v kancelárii
Obecného úradu v Obyciach. Starosta oznámil poslancom, že pripomienky boli zapracované
a vyzval ich, aby navrhnutý program v prípade potreby ešte doplnili. Žiadne pripomienky
neboli.
Hlasovanie poslancov OZ o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Obce Obyce 2017 – 2025):
ZA: 7 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice v Obyciach
Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
v Obyciach (príloha zápisnice č. 3) predložil starosta obce. Obec Obyce pripravuje
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Obyciach prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Obec pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu. Jednou z povinných príloh ku žiadosti je doklad o zabezpečení
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spolufinancovania zo strany žiadateľa. V prípade obcí je to uznesenie obecného zastupiteľstva
o schválení predloženia žiadosti o dotáciu s uvedením spôsobu financovania projektu. Obec
môže získať zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MV SR dotáciu maximálne vo výške
30 000,00 eur, z toho výška spolufinancovania zo strany obce bude najmenej 5% z celkových
nákladov. Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov.
Starosta oznámil poslancom OZ, že náš hasičský zbor je zaradený v kategórii D a preto sa do
súčasne vyhlásenej výzvy nemôže zapojiť, lebo je určená pre hasičské zbory kategórie A – C.
Mladí záujemcovia o hasičstvo z našej obce sa zatiaľ prihlásili do fungujúcich hasičských
zborov v okolitých obciach, kde zbierajú skúsenosti.
Poslanec Ing. Anton Daniš sa spýtal, aké rekonštrukčné práce sú naplánované. Starosta
odpovedal, že v prvom rade je nevyhnutné opraviť strechu, vybudovať toalety, upraviť
vnútorné priestory, prípadne ešte kúrenie. Spoločenská miestnosť pri požiarnej zbrojnici by
bola tiež prispôsobená požiadavkám obecného hasičského zboru. Výzva by mala byť
vyhlásená koncom roku 2017 alebo začiatkom roka 2018.
Hlasovanie poslancov za predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Obyciach:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
rekonštrukcie požiarnej zbrojnice v Obyciach dotovanej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly MV SR vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov z vlastných
prostriedkov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie ďalšej etapy
kanalizácie Obce Obyce
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie ďalšej etapy kanalizácie Obce
Obyce (príloha zápisnice č. 4) predložil starosta obce. Obec Obyce v záujme dobudovania
kanalizačnej siete v obci na základe vypísanej výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROPPO4-SC421-2017-19 z Operačného programu Integrovaný operačný program (IROP)
(prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie)
pripravuje žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na dobudovanie
kanalizačnej siete. Dobudovanie kanalizačnej siete v obci je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Obyce a Územným plánom Obce Obyce. Jednou
z povinných príloh k ŽoNFP je doklad o zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľa.
V prípade obcí je to uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení predloženia žiadosti
o NFP s uvedením potrebných údajov týkajúcich sa výdavkov na projekt a spôsobu
financovania projektu. Na rozpočte projektu sa ešte pracuje. Pripravuje sa etapa, ktorá by
zahŕňala vybudovanie kanalizácie na ulici Hájskej. Výška celkových výdavkov na projekt sa
predpokladá vo výške cca 250 000,00 eur s DPH, z toho výška spolufinancovania zo strany
obce bude najmenej 5% z celkových nákladov bez DPH a taktiež DPH vo výške 20 %.
Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov z rozpočtu obce. Poslanec
Ján Šlosiar sa spýtal, kto bude realizovať projekt? Starosta odpovedal, že spoločnosť
HYDRO, a.s. Topoľčany buď vlastnými pracovníkmi alebo subdodávkou. Poslanec Ing.
Anton Daniš sa spýtal, či má spoločnosť HYDRO, a.s. Topoľčany vysúťažené aj ďalšie etapy
kanalizácie. Starosta odpovedal, že majú vysúťažené budovanie kanalizácie v celej obci.
Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal, aké sú ďalšie neoprávnené výdavky. Starosta odpovedal, že
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všetky výdavky mimo schváleného rozpočtu, čo je DPH vo výške 20% celkových nákladov
a taktiež napr. nová prípojka mimo predloženého projektu a pod.
Hlasovanie poslancov za predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu „Obyce – kanalizácia“ realizovaného v rámci Integrovaného operačného
programu (IROP), prioritnej osi 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na
životné prostredie, kód výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za zabezpečenie realizácie projektu „Obyce – kanalizácia“ v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu „Obyce – kanalizácia“ vo výške 10.200,00 eur z rozpočtu obce:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
realizovaného projektu „Obyce – kanalizácia“ z rozpočtu obce:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Prevádzkovanie kanalizácie Obce Obyce
Návrh na prevádzkovanie kanalizácie Obce Obyce (príloha zápisnice č. 5) predložil starosta
obce. Obec Obyce ako vlastník verejnej kanalizácie nemá oprávnenie na prevádzkovanie
tohto majetku podľa § 5 zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v platnom znení a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce
rozhodlo tento majetok ponechať vo vlastníctve obce.
Prevádzkovateľ – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. má v zmysle § 5 zákona č.
442/2002 Z. z. oprávnenie prevádzkovať verejné vodovody a verejné kanalizácie podľa
živnostenského oprávnenia č. Žo-2004/06212/2/C05 vydaného Obvodným úradom v Nitre,
Odborom živnostenského podnikania dňa 6.7.2004.
Obec Obyce ako vlastník verejnej kanalizácie a prevádzkovateľ Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. sa rozhodli zmluvou zabezpečiť prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku
„Obyce – kanalizácia“. Starosta oznámil poslancom OZ, že etapa kanalizácie od začiatku
obce po kostol bola skolaudovaná v júli. Potom sa začalo rokovanie so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, odovzdali sa všetky potrebné dokumenty, kamerové skúšky a ak
bude všetko v súlade s ich požiadavkami, spoločnosť by prevádzkovala túto časť kanalizácie,
pričom kanalizácia zostane naďalej majetkom obce. Následne by sa ľudia mohli začať
postupne pripájať. V spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou bude
vypracovaný návrh žiadosti o pripojenie a zverejnený na internetovej stránke obce aj
s prevádzkovými podmienkami pre občanov. Štandardnou podmienkou vodární je aj to, že
prípadné opravy budú vykonávať len do výšky zinkasovaného stočného, prípadné ďalšie
náklady na opravy bude znášať obec. Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal, či sa dá ľuďom len
možnosť pripojenia a nie povinnosť, pretože je veľmi pravdepodobné, že niektorí občania
budú špekulovať. Poslanec Ing. Stanislav Kurka navrhol, aby boli ľudia vyzvaní, nech
nahlasujú nelegálne vypúšťanie do odtokového kanála. Starosta navrhol, aby sa počkalo, ako
sa budú ľudia pripájať a potom riešiť tých, ktorí sa pripojiť odmietnu. Poslanec Ing. Stanislav
Kurka sa spýtal, či je možné vybrať si aj iného prevádzkovateľa kanalizácie. Starosta
odpovedal, že nie, pretože Západoslovenská vodárenská spoločnosť už má v prevádzke aj
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spoločnú ČOV Obyce – Machulince. Poslanec Ing. Stanislav Kurka sa spýtal, akú výpovednú
lehotu bude mať zmluva? Starosta odpovedal, že štandardnú výpovednú lehotu 3 mesiace.
Hlasovanie poslancov za návrh, aby verejná kanalizácia Obce Obyce – stavba „Obyce –
kanalizácia“ zostala majetkom vo vlastníctve Obce Obyce:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za návrh, aby vodohospodársky majetok Obce Obyce „Obyce –
kanalizácia“ prevádzkovala spoločnosť Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO
36 550 949, so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskeho majetku
Obec Obyce „ Obyce – kanalizácia“ medzi vlastníkom Obcou Obyce a prevádzkovateľom
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36 550 949, so sídlom Nábrežie za
hydrocentrálou 4, Nitra na prevádzkovanie verejnej kanalizácie „Obyce – kanalizácia“
vybudovanú do roku 2017 na dobu neurčitú za podmienok určených v zmluve
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2017
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2017 (príloha zápisnice č. 6) predložil
starosta obce a prečítala ho 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 30.06.2017 na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Konsolidovaná výročná správa Obce Obyce za rok 2016
Konsolidovanú výročnú správu Obce Obyce za rok 2016 (príloha zápisnice č. 7) predložil
starosta obce a prečítala K. Šlosiarová. Konsolidovaná výročná správa Obce Obyce za rok
2016 je dokument, ktorý nielen formou čísel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala
s finančnými prostriedkami v roku 2016, ale poskytuje aj základné informácie o majetkovej
a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti konsolidovaného celku, analýzu príjmov
a výdavkov konsolidovaného celku a ostatné dôležité informácie o obci a jej organizáciách
ako konsolidovanej účtovnej jednotky.
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Nezávislý audítor Ing. Jozef Adamkovič uskutočnil dňa 24.07.2017 audit konsolidovanej
účtovnej závierky Obce Obyce v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov vedúcich k oboznámeniu sa s informáciami
uvedenými v konsolidovanej výročnej správe a posúdeniu, či tieto informácie nie sú vo
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou a či konsolidovaná výročná správa
obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.
Podľa názoru nezávislého audítora konsolidovaná účtovná závierka Obce Obyce poskytuje
informácie, ktoré sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok. Nezávislý
audítor skonštatoval, že konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona
o účtovníctve. Konsolidovaná výročná správa Obce Obyce za rok 2016 je zverejnená na
internetovej stránke obce.
Poslanci zobrali Konsolidovanú výročnú správu Obce Obyce za rok 2016 spojenú na
vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Na zasadnutie OZ prišiel poslanec Ing. Ivan Rubaninský. Poslanci OZ zobrali Správu
nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej
jednotky Obce Obyce z auditu konsolidovanej účtovnej závierky na vedomie. Hlasovanie
poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce
o overení účtovnej závierky k 31.12.2016
Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce o overení účtovnej
závierky k 31.12.2016 (príloha zápisnice č. 8) predložil starosta obce a prečítala účtovníčka
obce K. Šlosiarová. V zmysle zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu č.
540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 23 výsledkom auditu je audítorom
vypracovaná správa audítora. Podľa § 23 ods. 2 citovaného zákona je presne povedané, čo
musí obsahovať správa audítora.
Nezávislý audítor Ing. Jozef Adamkovič uskutočnil dňa 24.07.2017 audit účtovnej závierky
Obce Obyce v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Súčasťou auditu je
uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných
v účtovnej závierke a overenie dodržiavania povinností obce podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá
audítorovi toto overenie vykonať.
Podľa názoru nezávislého audítora účtovná závierka Obce Obyce poskytuje pravdivý a verný
obraz finančnej situácie Obce Obyce k 31.12.2016 a výsledku hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Nezávislý audítor skonštatoval, že
Obec Obyce konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Poslanci OZ zobrali Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
Obce Obyce z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky
Správu z kontroly hlavnej kontrolórky za mesiace apríl – jún 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 apríl až jún 2017. Cieľom bola kontrola vedenia účtovníctva v zmysle zákona č.
6

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 a prijaté 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 apríl až jún 2017 na
vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Rôzne
A) Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 2/2017
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 2/2017 (príloha zápisnice č. 10)
predložil starosta obce a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č.
2/2017 bolo predložené Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce v § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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 Základnej škole v Obyciach a k 30.júnu 2017 sa upravil
celkový rozpočet príjmov na sumu 1 064 157,55 eur a výdavkov na sumu 1 064 157,55 eur.
Uvedeným rozpočtovým opatrením boli príjmy aj výdavky obce navýšené o 121,00 eur.
Poslanci OZ zobrali informatívnu správu o úprave rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým
opatrením č. 2/2017 na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Podnet na prešetrenie výstavby chodníka na ul. Hlavnej v roku 2016 (príloha zápisnice č.
11) predložil starosta obce. Podnet pochádza od pána Michala Šabu, bytom Obyce č. 14
a týka sa jednotlivých prác na výstavbe chodníka pri Hlavnej ulici. Starosta navrhol, aby sa
tento podnet odovzdal 2 poslancom OZ, ktorí si materiál podrobne preštudujú, preveria
opodstatnenosť podnetu a písomne odpovedia predkladateľovi podnetu. Starosta navrhol
poslancov Ing. Antona Daniša a Ing. Petra Minára. Poslanci OZ zobrali podnet na prešetrenie
výstavby chodníka na ul. Hlavnej v roku 2016 na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za návrh, aby Ing. Anton Daniš a Ing. Peter Minár preverili
opodstatnenosť podnetu na prešetrenie výstavby chodníka na ulici Hlavnej v roku 2016 a to
1.etapy od čísla domu 1 po číslo domu 27 a výsledky šetrenia písomne oznámili
predkladateľovi podnetu:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
C) Starosta obce ďalej predložil poslancom písomné poďakovanie Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosti Obyce za dotáciu vo výške 5 000,00 eur na nové lavice v Kostole Krista Kráľa
v Obyciach (príloha zápisnice č. 12). Poslanci zobrali ďakovný list na vedomie. Hlasovanie
poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
D) Starosta informoval poslancov, že vyhodnotenie žiadostí na podporu športu na Úrade
vlády by malo byť v priebehu septembra – októbra 2017, potom bude známe, či projekt na
výstavbu multifunkčného ihriska v areáli základnej školy bude úspešný. Poslanec Mgr. Jozef
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Horváth poznamenal, že by sa do areálu zmestilo aj väčšie ihrisko ako je štandardizovaný typ
strednej veľkosti. Starosta odpovedal, že sa musí vybudovať také, na aké bola podaná žiadosť.
Poslanci OZ zobrali informáciu starostu obce o multifunkčnom ihrisku na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
E) Starosta informoval poslancov, že nárast triedenia odpadov v obci sa premietol aj
v znížení mesačných faktúr za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
Poslanci OZ zobrali informáciu o mesačných nižších faktúrach za odvoz komunálneho
odpadu na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Mgr. Jozef Horváth prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č.
13)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 15/1/2017 až č. 15/14/2017 zobrali
poslanci OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 15. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Obyciach, 16.08.2017

Overovatelia zápisnice:
Ing. Stanislav Kurka

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

Peter Šlosiar

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

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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