Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 04.10.2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Ing. Cyril Dlhý, Ing. Stanislav Kurka

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. Dodatok č. 1 ku VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
7. Všeobecne záväzné nariadenie o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
8. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2017
9. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 3/2017 a 4/2017
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. 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. Anton Daniš, Peter Šlosiar.

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Mgr. Jozef Horváth, Ing. Ivan Rubaninský, Ján Šlosiar.
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jozef Horváth, Ing. Ivan
Rubaninský, Ján Šlosiar:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Správu o výške dlhu na nájomnom k 30.09.2017 predložil starosta obce (príloha zápisnice č.
1) a prečítala ho pracovníčka obce K. Šlosiarová. Starosta informoval poslancov, že Martinovi
Šabovi a Daniele Šabovej dlh stúpol, dlh Štefana Petroviča zostal nezmenený a ostatné dlhy klesli.
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 30.09.2017. Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti občanov
Žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy (príloha zápisnice č. 2) predložil starosta
obce. Jedná sa o týchto nájomníkov:
- Emil Haspra a Ing. Jana Hasprová, byt č. 4 v bytovom dome I.
- Ing. Július Baťo a Mgr. Eva Baťová, byt č. 10 v bytovom dome I.
- Juraj Pavlovič a Mgr. Stanislava Pavlovičová, byt č. 12 v bytovom dome I.
- Martin Šabo a Miriam Kukučková, byt č. 5 v bytovom dome III.
Starosta obce oznámil poslancom OZ, že príjem Emila Haspru a manželky Jany nepresahuje
3,5-násobok životného minima, nájomné platia riadne a včas, preto odporúča predĺžiť
nájomnú zmluvu na 3 roky. Žiadatelia Ing. Július Baťo a Juraj Pavlovič platia nájomné riadne
a včas, ale ich príjmy prekračujú povolenú hranicu, preto im možno predĺžiť nájomné zmluvy
najviac na 1 rok. Martinovi Šabovi a Miriam Kukučkovej by bolo možné predĺžiť zmluvu na
3 roky pod podmienkou, že doplatia celý dlh na nájomnom.
Hlasovanie poslancov OZ o uzatvorení opakovaných nájomných zmlúv s nájomcami:
a) v bytovom dome I.:
– Emil Haspra a Ing. Jana Hasprová, byt č. 4, na obdobie 3 roky
– Ing. Július Baťo a Mgr. Eva Baťová, byt č. 10, na obdobie 1 rok
– Juraj Pavlovič a Mgr. Stanislava Pavlovičová, byt č. 12, na obdobie 1 rok
b) v bytovom dome III:
– Martin Šabo a Miriam Kukučková, byt č. 5, na obdobie 3 roky pod podmienkou,
že uhradia dlh na nájomnom.
ZA: 7 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Dodatok č. 1 ku VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
Návrh dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Obyce (príloha
zápisnice č. 3) predložil starosta obce. Navrhovaný Dodatok č. 1 vznikol ako výsledok dozoru
prokurátora Okresnej prokuratúry v Nitre nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, v rámci ktorej bolo preskúmané
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 (ďalej len nariadenie). Prokurátor Okresnej
prokuratúry v Nitre sa oboznámil so spôsobom zabezpečenia zberu a prepravy zmesového
komunálneho odpadu, zabezpečenia a vykonávania triedeného zberu odpadu podľa jeho
druhu na území Obce Obyce a zistil, že obec neupravila v nariadení všetky náležitosti určené
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Upozornením prokurátora navrhol prijať dodatok k nariadeniu a bližšie
upraviť náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a spôsob spätného zberu
odpadových pneumatík.
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Starosta oznámil poslancom, že v súčasnosti je cena zbernej nádoby 16,60 € pre občanov,
pričom obec ich kupuje v sume 25,00 – 29,00 €/ks od dodávateľa. Zároveň navrhol, aby sa
cena pre občanov upravila na sumu 20,00 €/ks. Poslanec Ing. Anton Daniš sa spýtal, či obec
kupuje aj plastové odpadové nádoby. Starosta odpovedal, že iba plechové. Ďalej starosta
oznámil poslancom, že v Dodatku č. 1 je doplnený aj spôsob spätného zberu odpadových
pneumatík. Jedná sa najmä o staré pneumatiky, ktoré by sa našli na prípadných čiernych
skládkach. Ostatné pneumatiky sa odovzdali do pneuservisu, ktorý je povinný podľa súčasnej
legislatívy ich prevziať. Na splnenie týchto opatrení obci určila Okresná prokuratúra Nitra
lehotu 30 dní.
Hlasovanie poslancov za Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Obyce:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Všeobecne záväzné nariadenie o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb (príloha zápisnice č. 4) predložil starosta obce. Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Obyce o zavedení a poskytovaní elektronických služieb je
predkladaný v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobností orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) a podľa § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov. Starosta oznámil poslancom, že minulý rok bolo prijaté VZN o poskytovaní
elektronických služieb, ale riešilo len poskytovanie elektronických služieb cez
www.slovensko.sk. Od roku 2017 obec funguje v systéme DCOM a poskytuje elektronické
služby aj prostredníctvom www.dcom.sk. Toto je jediná zmena oproti VZN, ktoré je
v súčasnosti v platnosti a keďže VZN má len 1 stranu, z dôvodu prehľadnosti všeobecne
záväzných nariadení je lepšie prijať nové ako riešiť zmenu dodatkom.
Hlasovanie poslancov za návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 1/2017
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
Starosta vydal príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2017 (príloha zápisnice č. 5) v zmysle § 29 a 30
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. K 31.12.2017 bude
vykonaná dokladová inventarizácia majetku Obce Obyce. Na vykonanie inventarizácie sa
menuje ústredná inventarizačná komisia a ďalšia čiastková inventarizačná komisia pre
dokladovú inventarizáciu finančného majetku, zostatkov na účtoch, zúčtovacích vzťahov,
finančných účtoch, cenín a inventarizáciu zostatkov na podsúvahových účtoch.
Starosta nariadil vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2017 nasledovne:
- inventarizáciu dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
- inventarizáciu nedokončených investícií, obstaraný ale nezaradený majetok,
- inventarizáciu poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok a dlhodobý finančný
majetok,
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- inventarizáciu cenín – poštové známky, stravné lístky
- inventarizáciu pokladne a bankových účtov,
- inventarizáciu zásob,
- inventarizáciu záväzkov,
- inventarizáciu pohľadávok,
- inventarizáciu rozdielu majetku a záväzkov.
V roku 2017 sa nebude vykonávať fyzická inventúra pri účtoch neobežného a obežného
majetku. Všetky ostatné účty je potrebné zdokumentovať dokladovou inventúrou.
Na vykonanie inventarizácie starosta menoval:
a) Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení:
- Ing. Ivan Rubaninský – predseda ÚIK
- Peter Šlosiar – člen ÚIK
- Katarína Šlosiarová – člen ÚIK
b) Pre dokladovú inventúru DHM a DNM, nedokončených investícií, finančného
majetku, zostatkov na účtoch, zúčtovacích vzťahov (pohľadávky a záväzky),
finančných účtoch (bankové účty, pokladňa), DFM, zásob, cenín a inventarizáciu
zostatkov na podsúvahových účtoch čiastkovú inventarizačnú komisiu v zložení:
- Ing. Peter Minár – predseda ČIK
- Mária Šútorová – člen ČIK
- Ing. Ivana Mičudová – člen ČIK
Inventarizácia sa vykoná v dobe od 11.12.2017 do 31.12.2017 a predseda ÚIK bude
pravidelne kontrolovať priebeh inventarizácie. Po ukončení inventarizačných prác budú
prerokované výsledky inventarizácie so zamestnancami, vrátane návrhu opatrení na
odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z výsledku inventarizácie. ÚIK súhrnne vyhodnotí
výsledky inventarizácie organizácie vrátane návrhov na opatrenia do 5.januára 2018 tak, aby
výsledky inventarizácie boli zaúčtované do 31.decembra 2017. Predseda ÚIK predloží správu
o výsledkoch inventarizácie a návrhoch na opatrenia z inventarizácie obecnému zastupiteľstvu
do 31.01.2018.
Hlasovanie poslancov za príkaz starostu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2017:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 3/2017
a 4/2017
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017 (príloha zápisnice č. 6) predložil starosta
obce a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 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,
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 v rámci dohadovacieho
konania (13 000,00 €), ďalej finančné prostriedky poskytnuté Obci Obyce na Podinovecké
slávnosti (VÚC Nitra – 700,00 €), za separovaný odpad (recyklačný fond – 110,00 €) a na
revitalizáciu centra obce (Mikroregión Tríbečsko – 4 750,00 €). Celkovo sa rozpočet upravuje
o sumu 13 860,00 €. K 30.09.2017 sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 078 017,55
€ a výdavkov na sumu 1 078 017,55 €.
Poslanci OZ zobrali informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 3/2017 v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008, ktorým sa k 30.09.2017
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celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 1 078 017,55 € a výdavkov na sumu 1 078 017,55
€ na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 (príloha zápisnice č. 7) bolo predložené Obecnému
zastupiteľstvu Obce Obyce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. po
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 +1 850,00 €, čo predstavujú
príjmy z dobropisov (vrátené preplatky) vo výške 1 850,00 €. Zároveň bol upravený rozpočet
Obce Obyce v časti výdavky v celkovej hodnote + 1 850,00 €, čo predstavuje uskutočnenie
presunov rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami rozpočtu
podľa skutočného plnenia a doplnené kapitálové výdavky na nákup umývačky riadu do
školskej jedálne a na opravu, rekonštrukciu chodníkov v obci. Touto zmenou sa upravil
celkový rozpočet príjmov na sumu 1 079 867,55 € a výdavkov na sumu 1 079 867,55 €.
Poslanci OZ nemali k uvedenej zmene rozpočtu Obce Obyce žiadne doplňujúce otázky.
Hlasovanie poslancov OZ za zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedenú v tabuľke:
Rozpočet
na rok
2017 v €

1.zmena
rozpočtu
na rok
2017 v €

2.zmena
rozpočtu
na rok
2017 v €

3.zmena
rozpočtu
na rok
2017 v €

4.zmena
rozpočtu
na rok
2017 v €

Rozpočet
po 4.zmene
rozpočtu na
rok 2017 v
€

Bežné príjmy
- z toho RO s právnou
subjektivitou
Kapitálové príjmy
- z toho RO s právnou
subjektivitou
Finančné
operácie
príjmové

897 560,00

1 383,00

121,00

13 860,00

1 850,00

914 774,00

0

4 280,00

0

0

0

4 280,00

98 192,00

62 621,55

0

0

0

160 813,55

Príjmy spolu

995 752,00

68 284,00

121,00

13 860,00

1 850,00

1 079 867,55

Rozpočet
na rok
2017 v €

1.zmena
rozpočtu
na rok
2017 v €

2.zmena
rozpočtu
na rok
2017 v €

3.zmena
rozpočtu
na rok
2017 v €

4.zmena
rozpočtu
na rok
2017 v €

Rozpočet
po 4.zmene
rozpočtu na
rok 2017 v
€

Bežné výdavky
- z toho RO s právnou
subjektivitou
Kapitálové výdavky
- z toho RO s právnou
subjektivitou
Finančné
operácie
výdavkové

492 192,00
269 698,00

28 903,00
1 383,00

860,00
13 000,00

1 850,00

121,00

523 805,00
284 202,00

77 900,00
113 000,00

52 998,55
-5 000,00

0

0

0

130 898,55
98 000,00

42 962,00

0

0

0

0

42 962,00

Výdavky spolu
ZA: 7 poslancov

995 752,00

68 284,00

121,00

13 860,00

1 850,00

1 079 867,55

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 10. Rôzne
A) Starosta obce informoval poslancov, že objednal u firmy Pronstav štúdiu na výstavbu
rodinných domov na ulici Cintorínskej. V obci rastie dopyt po pozemkoch na výstavbu
rodinných domov, ale v súčasnej dobe obec nemá takéto pozemky, ktoré by mohla ponúknuť
na predaj. Štúdia bude stáť približne 500,00 € a bude v nej počet a umiestnenie rodinných
domov, vybudovanie miestnej komunikácie, prípadné odkúpenie susedných parciel a pod.
Vybudovanie inžinierskych sietí a novej komunikácie by sa potom premietlo do cien
pozemkov, čím by sa zabezpečila aspoň čiastočná návratnosť investície. Ale predlžovanie
inžinierskych sietí treba prediskutovať s každou firmou osobitne, aby napr. existujúce
trafostanice kapacitne stačili pokryť aj novo vzniknuté potreby elektriny. Poslanec Peter
Šlosiar poznamenal, že je nelogické premieňať ornú pôdu na stavebné pozemky, keďže v obci
je veľké množstvo neobývaných domov, ktoré len chátrajú. Rovnako sa pri príprave
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce spomínala aj Brekynská ulica, kde
inžinierske siete sú vybudované, rovnako ako aj miestna komunikácia. Starosta odpovedal, že
neobývané domy sú v súkromnom vlastníctve, prípadne nemajú vôbec vysporiadané
vlastníctvo a nikoho nemožno prinútiť predať nehnuteľnosť, ktorú vlastní. Pozemky popri
ulici Brekynskej nie sú vlastníctvom obce, preto s nimi nemôže nakladať ako so svojím
majetkom. Je v záujme rozvoja obce, aby sa tu stavali rodinné domy, aby mladí ľudia
neodchádzali preč z obce. Starosta zároveň oznámil poslancom, že začne jednať s vlastníkmi
parciel, ktoré sa nachádzajú na úseku medzi cintorínom a zberným dvorom so zámerom
odkúpiť ich do vlastníctva obce.
B) Starosta obce ďalej informoval poslancov, že rastie záujem o pozemky ležiace za ulicou
Jazvínskou. Prevažná väčšina parciel je v súkromnom vlastníctve, niektoré už boli predmetom
predaja a plánuje sa tam stavať. To znamená, že časom tam bude potrebné tiež rozšíriť
infraštruktúru a predĺžiť existujúcu miestnu komunikáciu, ale keďže obec tu žiadne pozemky
nevlastní, bude musieť znášať iba náklady bez akejkoľvek návratnosti. Ďalším problémom je
aj fakt, že Jazvínska ulica je vo vlastníctve urbariátu.
C) Starosta informoval poslancov, že skolaudovaná etapa kanalizácie bola prevzatá do
správy Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a ľudia sa môžu pomaly začať pripájať.
Všetci vlastníci domov popri ulici Hlavnej od č. domu 1 po kostol boli písomne o tejto
možnosti upovedomení, bol im zaslaný návrh zmluvy, podmienky pripojenia a ostatné
požiadavky Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Pripojenie si už každý musí vyriešiť
individuálne. Starosta ďalej oznámil poslancom, že v spolupráci s M. Drienovským sa začali
projektovať prípojky na ulici Hájskej a v rámci toho bude potrebné stavebné konanie.
D) Starosta ďalej informoval poslancov, že domy na Cintorínskej ulici v tesnej blízkosti
bytových domov sa pomaly búrajú, v najbližších dňoch by mali byť stavby definitívne
odstránené, vrátane stavebného odpadu. Na získanom priestore sa vybuduje detské ihrisko.
Najskôr sa urobia terénne úpravy, ihrisko by bolo vhodné z hľadiska bezpečnosti aj oplotiť.
Ihrisko by sa vybavilo certifikovanými hracími prvkami podľa aktuálnej ponuky firiem,
lavičkami, odpadovými košmi a vhodnou zeleňou. Keďže to bude novo vybudovaný priestor,
bolo by vhodné vypracovať projekt vizualizácie detského ihriska, preto starosta požiadal
o spoluprácu poslancov Ing. Ivana Rubaninského a Ing. Petra Minára.
E) Starosta oznámil poslancom, že sa ešte zrekonštruuje úsek chodníka pred kostolom,
medzi ulicami Kostolná a Hlboká. Chodník je v zlom stave, betónové kocky sa rozpadávajú.
Chodník bude rekonštruovaný až v novembri, lebo sa blížia sviatky, bude zvýšená premávka

6

a nebolo by vhodné, aby robila rekonštrukcia chodníka. Chodník bude vyložený zámkovou
dlažbou, bude ho rekonštruovať Kamil Kača.
F) Starosta oznámil poslancom OZ, že miestne komunikácie v obci boli vysprávkované
asfaltovou hmotou, časť metódou fúkaného asfaltu časť štandardným asfaltovaním. Veľká
časť opráv je financovaná z dotácie od Lesov SR, od ktorých sme v roku 2017 dostali 30 tis.
€. Poslankyňa RNDr. Mária Hrešková sa spýtala, kedy sa uskutoční avizovaná rekonštrukcia
Hlavnej ulice od areálu bývalého PD po kostol. Starosta odpovedal, že práce by mali
prebehnúť v novembri, ak bude priaznivé počasie.
G) Poslanec Ing. Peter Minár požiadal o opravu rozhlasov na Hlavnej ulici na vstupe do obce
od Machuliniec od č. domu 1 po č. domu 50. Starosta odpovedal, že opravu objedná.
H) Poslanec Ing. Ivan Rubaninský navrhol, aby sa informácie o spôsobe zberu separovaného
odpadu zverejnili na internetovej stránke obce, najmä to, že všetok separovaný odpad musí
byť vo vreciach, vrecia musia byť minimálne do polovice plné a prázdne vrecia si občania
môžu v prípade potreby prevziať na Obecnom úrade v Obyciach. Starosta odpovedal, že
systém zberu, vrátane termínov separovaného zberu je na internete, ale bude doplnený o
požadované informácie.
Poslanci OZ zobrali na vedomie:
1. informáciu o pripravovanej štúdii na zónu rodinných domov na konci ulice Cintorínskej,
Obyce,
2. informáciu o pokračovaní výstavby miestnej komunikácie, ulice Jazvínskej, Obyce, pre
potreby vzniku novej obytnej zóny,
3. informáciu o možnosti napojenia prvých domov na ulici Hlavnej na verejnú kanalizáciu
a o pripravovanej projektovej dokumentácii na kanalizačné odbočenia na ulici Hájskej,
Obyce,
4. informáciu o prácach na odstránení odkúpených nehnuteľností v centre obce
a o prípravách na vybudovanie detského ihriska – oddychovej zóny na ich mieste,
5. informáciu o plánovanej rekonštrukcii chodníka popri ulici Hlavnej od kostola po ulicu
Hlbokú,
6. informáciu o vysprávkovaní miestnych komunikácií v obci asfaltovou hmotou,
7. informáciu o oprave rozhlasu na ulici Hlavnej,
8. požiadavku o doplnenie informácií o spôsobe separovaného zberu v obci na internetovú
stránku obce
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Ivan Rubaninský prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice
č. 8)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 16/1/2017 až č. 16/10/2017 zobrali
poslanci OZ na vedomie bez výhrad.
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K bodu 12. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Obyciach, 04.10.2017

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Daniš

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

Peter Šlosiar

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

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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