Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 13.12.2017.
___________________________________________________________________________
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,
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 za 3.štvrťrok 2017
7. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 5/2017 a č. 6/2017
8. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky Obce Obyce za obdobie júl až september 2017
9. Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2018 až 2020
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Obyce na roky
2018 až 2020
11. Programový rozpočet Obce Obyce na roky 2018 až 2020
12. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018
13. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2018
14. Dodatok č. 5 ku VZN Obce Obyce č. 5/2014 o financovaní materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce
15. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce – Štatút Obce Obyce
16. Zóna bytovej výstavby Obyce
17. Návrh na vyradenie kníh z knižničného fondu obecnej knižnice
18. Rôzne
19. Návrh na uznesenie
20. 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 9 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: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:

Ing. Ivana Mičudová
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Overovatelia zápisnice: Mgr. Jozef Horváth, Peter Šlosiar.

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

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Správu pre OZ v Obyciach o výške dlhu na nájomnom k 31.12.2017 predložil starosta obce
(príloha zápisnice č. 1) a prečítala ho pracovníčka obce K. Šlosiarová.
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 31.12.2017. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti občanov
A) Žiadosť Telovýchovnej jednoty Družstevník Obyce, futbalový oddiel o dotáciu
z rozpočtu Obce Obyce na rok 2018 (príloha zápisnice č. 2) predložil starosta obce.
Starosta oznámil poslancom, že žiadosť je na sumu 4 000,00 eur, čo je vyššia suma ako
bola na rok 2017, ale platia sa vyššie poplatky rozhodcom, vzrástli aj ďalšie náklady.
Futbalový oddiel si veľkú časť nákladov (cca 3 000,00 eur) hradí aj prostredníctvom
sponzorských darov.
Hlasovanie poslancov za poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Obyce Telovýchovnej
jednote Družstevník Obyce na činnosť futbalového oddielu na rok 2018 vo výške
4 000,00 eur:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Žiadosť Poľovníckeho združenia Obyce, Machulince, Suličín, Žitavany o dotáciu
z rozpočtu Obce Obyce na rok 2018 (príloha zápisnice č. 3) predložil starosta obce.
Poľovné združenie žiada o dotáciu vo výške 2 000,00 eur na zakúpenie automatickej
vrhačky asfaltových terčov. Starosta oznámil poslancom, že poľovné združenie aktívne
funguje, počas roka usporadúva niekoľko streleckých pretekov, sponzorujú obecné
kultúrne a športové akcie divinou do gulášu a nová vrhačka bude slúžiť aj na tréning
žiadateľom o skúšky z poľovníctva. Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal na štartovné na
streleckých pretekoch. Starosta odpovedal, že štartovné býva spravidla okolo 15,00-20,00
eur pri organizovaní streleckého preteku a je zisk najviac 150,00 eur.
Hlasovanie poslancov za poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Obyce Poľovníckemu
združeniu Obyce, Machulince, Suličín, Žitavany na nákup automatickej vrhačky
asfaltových terčov vo výške 2 000,00 eur:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce za 3.štvrťrok 2017
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce za 3.štvrťrok 2017 (príloha zápisnice č. 4) 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.
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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 §3 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 za 3. Štvrťrok 2017 žiadne doplňujúce otázky, ani pripomienky.
Poslanci OZ v súlade s § 11 ods. 4 písmenom b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zobrali prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce za 3.štvrťrok
2017 na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 5/2017
a 6/2017
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 5/2017 (príloha zápisnice č. 5)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce Katarína
Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 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 a k 12.decembru 2017 sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 125 157,02
eur a výdavkov na sumu 1 125 157,02 eur. K. Šlosiarová oznámila poslancom, že suma
príjmov aj výdavkov obecného rozpočtu bola zvýšená o 45 289,47 eur. Sú to účelovo určené
finančné prostriedky, ktoré dostala obec alebo základná škola zo štátneho rozpočtu (dotácia na
opravu miestnych komunikácií, finančné prostriedky na voľby do VÚC, finančné prostriedky
pre ZŠ Obyce v rámci dohadovacieho konania a vzdelávacie poukazy pre žiakov).
Poslanci OZ v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zobrali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení
č. 5/2017 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008,
ktorým sa k 12.decembru 2017 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 1 125 157,02 eur
a výdavkov na sumu 1 125 157,02 eur. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 6/2017 (príloha zápisnice č. 6)
predložil starosta obce a prečítala ho účtovníčka obce Katarína Šlosiarová. Rozpočtové
opatrenie č. 6/2017 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 b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými
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prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008. Rozpočtovým opatrením bola vykonaná zmena
rozpočtu Obce Obyce v časti príjmy obce o + 9 863,00 eur, čo predstavujú bežné príjmy obce,
ktoré buď neboli rozpočtované, alebo v jednotlivých položkách bolo vyššie plnenie. Zároveň
bol upravený rozpočet Obce Obyce v časti výdavky v celkovej sume + 9 863,00 eur, čo
predstavuje čerpanie bežných a kapitálových výdavkov Obce Obyce vo výške 9 000,00 eur
a čerpanie výdavkov Základnej školy v Obyciach o 863,00 eur. Touto zmenou sa upravil
celkový rozpočet príjmov na sumu 1 135 020,02 eur a výdavkov na sumu 1 135 020,02 eur.
V časti príjmy bol rozpočet upravený o daň z pozemkov vo výške + 9 000,00 eur a rozpočet
Základnej školy v Obyciach bol zvýšený o 863,00 eur na položke ročné zúčtovanie
zdravotného poistenia. Suma 9 000,00 eur sa vo výdavkovej časti rozpočtu rozdelila na
položky: energie v kultúrnom dome, kapitálové výdavky na rekonštrukciu chodníkov a na
zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne.
Hlasovanie poslancov za zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa nasledujúceho návrhu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Príjmy celkom
Rozdiel
ZA: 9 poslancov

969 926,47 € Bežné výdavky
z toho RO
4 280,00 € Kapitálové výdavky
z toho RO
160 813,55 € Finančné výdavkové operácie
1 135 020,02 € Výdavky celkom
+ 9 863,00 € Rozdiel
PROTI: 0 poslancov

564 095,47 €
299 064,00 €
130 898,55 €
98 000,00 €
42 962,00 €
1 135 020,02 €
+ 9 863,00 €

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky Obce Obyce za obdobie júl až
september 2017
Správu z kontroly hlavnej kontrolórky Obce Obyce za obdobie júl až september 2017 (príloha
zápisnice č. 7) predložil poslancom OZ starosta obce a prečítala účtovníčka obce Katarína
Šlosiarová. Hlavná kontrolórka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce
záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorý bol vypracovaný v súlade
s ustanoveniami § 18f, ods. 1, písm. d) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Cieľom kontroly 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. Kontrolovaný subjekt je Obec
Obyce a kontrolované obdobie sú mesiace júl 2017 až september 2017. Hlavná kontrolórka
obce kontrolovala pokladničné doklady a prijaté faktúry za uvedené obdobie. Na záver
skonštatovala, že účtovné doklady obsahovali všetky náležitosti v zmysle platných právnych
predpisov.
Poslanci OZ zobrali správu z kontroly za kontrolovaný subjekt Obec Obyce, ktorú predkladá
PaedDr. Beáta Čepcová, hlavná kontrolórka Obce Obyce za obdobie júl 2017 až september
2017 na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2018 až 2020
Návrh rozpočtu Obce Obyce na toky 2018 až 2020 (príloha zápisnice č. 8) predložil starosta
obce. Návrh rozpočtu obdržali poslanci OZ domov v dostatočnom predstihu a tiež bol
zverejnený na internetovej stránke obce. Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení
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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 v 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 2018, pričom rozpočet na roky 2019 a 2020
je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Návrh rozpočtu Obce Obyce na rok 2018 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 2018 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 974 760,00 eur.
Príjmy bežného rozpočtu sú navrhované v objeme 939 760,00 eur, výdavky bežného rozpočtu
v objeme 816 298,00 eur. Príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhované v objeme 0,00 eur,
výdavky kapitálového rozpočtu v objeme 115 500,00 eur. Príjmové finančné operácie sú
navrhované v objeme 35 000,00 eur, výdavkové finančné operácie v objeme 42 962,00 eur.
Návrh prípravy rozpočtu obce na roky 2019 – 2020 rámcujú podmienky rozpočtového
hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch.
Rozpočet na rok 2017 nie je základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo v roku 2018
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 2018 vychádza z vývoja roku 2017, 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 bude
potrebné získanými zdrojmi zabezpečiť. Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná.
Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2017.
Účtovníčka obce Katarína Šlosiarová oznámila poslancom, že súčasťou rozpočtu obce je aj
rozpočet základnej školy rozpočet školskej jedálne a rozpočet školského klubu. Rozpočet je
navrhnutý ako vyrovnaný. V kapitálových výdavkoch je zahrnuté vybudovanie
multifunkčného ihriska (35 000,00 eur), vybudovanie detského ihriska pri bytových domoch
(15 000,00 eur), budovanie kanalizácie (36 000,00 eur), rekonštrukcia chodníkov
a autobusových zástaviek (24 500,00 eur) a nákup pozemkov (5 000,00 eur). V roku 2018 je
naplánované v rámci položky „oprava a údržba“ aj zateplenie budovy súp. číslo 637 – školská
jedáleň (20 000 eur), pretože budova nespĺňa žiadne štandardy na získanie dotácie, bude ju
potrebné zrekonštruovať z vlastných finančných prostriedkov. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté
aj schválené dotácie pre futbalový oddiel a poľovné združenie. Poslanec Peter Šlosiar sa
spýtal, či sa zateplenie školskej jedálne urobí postupne na etapy. Starosta odpovedal, že
plánuje túto investičnú akciu urobiť jednorazovo, pokiaľ to financie dovolia. Poslanec Ing.
Ivan Rubaninský sa spýtal na zateplenie stropov v budove školskej jedálne. Starosta
odpovedal, že je plánované aj zateplenie stropov formou rolovanej izolácie – nobasilom.
Zástupca starostu Ing. Cyril Dlhý sa spýtal, aká izolácia obvodových múrov je projektovaná.
Starosta odpovedal, že polystyrén. Ing. Cyril Dlhý sa spýtal, či zateplením obvodových múrov
polystyrénom a stropov nobasilom nevzniknú tepelné mosty a zateplenie sa tak stane menej
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účinným. Starosta odpovedal, že rolovaným nobasilom je zateplená aj strecha základnej
školy.
Hlasovanie poslancov OZ za návrh rozpočtu Obce Obyce na rok 2018 vo výške 974 760,00
eur:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci OZ zobrali na vedomie návrhy rozpočtov Obce Obyce na roky 2019 a 2020.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce
Obyce na roky 2018 až 2020
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Obyce k návrhu viacročného rozpočtu Obce
Obyce na roky 2018 až 2020 (príloha zápisnice č. 9) predložil starosta obce a prečítala ho
účtovníčka obce Katarína 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 odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky
2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018. V stanovisku odporučila poslancom OZ
rozpočet obce na rok 2018 schváliť bez výhrad a rozpočet na roky 2019 a 2020 zobrať na
vedomie. Stanovisko bolo zverejnené v obci spôsobom obvyklým a počas zákonom
stanovenej lehoty.
Poslanci OZ zobrali odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Obyce k návrhu rozpočtu
Obce Obyce na roky 2018 až 2020 na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Programový rozpočet Obce Obyce na roky 2018 až 2020
Návrh na zostavovanie a predkladanie rozpočtu Obce Obyce na roky 2018, 2019 a 2020 bez
programovej štruktúry (príloha zápisnice č. 10) predložil starosta obce a prečítala ho
účtovníčka obce K. Šlosiarová. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
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 2018, 2019
a 2020 bez programovej štruktúry:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Obyce na rok 2018 (príloha
zápisnice č. 11) predložil starosta obce a prečítala ho účtovníčka obce Katarína Šlosiarová.

6

Hlavná kontrolórka predložila na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2018,
ktorý bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami §18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh plánu kontrolnej
činnosti na rok 2018 bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a to na úradnej tabuli obce,
počas zákonom stanovenej lehoty od 24.11.2017 do 08.12.2017.
Hlasovanie poslancov za návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Obyce
PaedDr. Ing. Beáty Čepcovej na rok 2018:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za poverenie PaedDr. Ing. Beáty Čepcovej, hlavnej kontrolórky obce,
vykonaním kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na rok
2018:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o dani z nehnuteľností na
kalendárny rok 2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny
rok 2018 (príloha zápisnice č. 12) predložil starosta obce. Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018 je predkladaný
v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6
a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e
ods. 9 a § 103 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. Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Obyce o dani z nehnuteľností je určené na jeden kalendárny rok – na
rok 2018. Starosta oznámil poslancom OZ, že všetky navrhované sadzby dane zostali rovnaké
ako v roku 2017. Poslanci nemali žiadne doplňujúce otázky.
Hlasovanie poslancov za návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 2/2017
o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Dodatok č. 5 ku VZN Obce Obyce č. 5/2014 o financovaní materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce
Návrh Dodatku č. 5 ku VZN Obce Obyce č. 5/2014 o financovaní materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce (príloha zápisnice č. 13) predložil
starosta obce. Návrh Dodatku č. 5 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č.
5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce
je predkladaný v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrhom dodatku sa mení Príloha 1 ku
VZN Obce Obyce č. 5/2014, v ktorej sa určuje výška finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2018. Dodatok ku VZN sa
schvaľuje každý rok podľa skutočného čerpania sa upraví výška dotácie na žiaka/dieťa.
V materskej škole je potrebné zvýšiť sumu na 2 750,00 eur na dieťa a financovanie školského
klubu sa zmenilo – suma dotácie na žiaka sa prepočítavala na každého žiaka základnej školy
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bez ohľadu na to, či navštevoval školský klub alebo nie. Teraz je potrebné prepočítať sumu
len na dieťa v školskom klube, čo vychádza 650,00 eur na dieťa. Finančné prostriedky určené
na stravovanie v roku 2018 nie je potrebné meniť.
Hlasovanie poslancov za návrh Dodatku č. 5 ku VZN 5/2014 o financovaní materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 15. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce – Štatút Obce Obyce
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce – Štatút Obce Obyce (príloha zápisnice
č. 14) predložil starosta obce a poslancov s ním oboznámila referentka obce Vlasta Šabová.
Štatút premieta na podmienky Obce Obyce zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, upravuje základné vlastnosti a vzťahy v obci ako v právnickej osobe.
Štatút je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom. Upravuje postavenie
a pôsobnosť obce, používanie symbolov obce, orgány samosprávy, zapojenie občanov do
činnosti samosprávy, spôsob zverejňovania, organizáciu a riadenie samosprávy, vzťah
samosprávy k organizáciám, ktorých zriaďovateľom je obec, udeľovanie ocenení a kroniku
obce. Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schvaľuje obecné zastupiteľstvo štatút obce, z toho dôvodu bol tento
materiál predložený na schválenie. Návrh Štatútu Obce Obyce bol zverejnený na úradnej
tabuli dňa 25.11.2017 na pripomienkovanie. Jedným z dôvodov, prečo bol štatút
prepracovaný je aj to, že starý štatút bol pomerne obsažný a citoval mnohé ustanovenia zo
zákona o obecnom zriadení. V dnešnej dobe platí zásada, že VZN má upravovať len tie
náležitosti, ktoré jej zákon umožňuje a neobsahovať citácie zo zákona. Poslanci OZ nemali
žiadne doplňujúce otázky.
Hlasovanie poslancov OZ za návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 3/2017 –
Štatút Obce Obyce:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Zóna bytovej výstavby Obyce
Návrh zóny bytovej výstavby (príloha zápisnice č. 15) predložil poslancom starosta obce.
Potreba hľadania nových území obce vhodných na výstavbu nových rodinných domov
vyplynula z neustálej požiadavky hlavne mladých ľudí, ktorí práve vyhľadávali v našej obci
pozemky vhodné na bytovú výstavbu. Štúdia „Zóna bytovej výstavby Obyce – nad dedinou“
rieši predovšetkým usporiadanie nových plôch pre rozvoj bývania, novú časť územia nad
cintorínom vhodnú pre výstavbu rodinných domov. Štúdia ďalej zahŕňa napojenie zóny na
obecnú komunikáciu a napojenie zóny na inžinierske siete.
V prvej etape by bolo vybudované napojenie na komunikáciu (ul. Cintorínska), miestne
komunikácie prechádzajúce vymedzeným územím, vybudovanie komunikácie pre pešiu
dopravu a všetky rozvody technickej infraštruktúry. V druhej etape by sa vybudovali rodinné
domy. V navrhovanom území by bolo možné pripraviť pozemky na výstavbu 44 rodinných
domov. Pred samotnou výstavbou zóny bytovej výstavby podľa štúdie bude potrebné
majetkovo právne vysporiadať niektoré pozemky a následne ich od vlastníkov odkúpiť.
Starosta oznámil poslancom, že pokiaľ by sa nepodarilo odkúpiť pozemky, ktoré zahŕňa
uvedená štúdia, bolo by možné rozparcelovať parcelu vo vlastníctve obce a postaviť celkovo
18 rodinných domov. Zástupca starostu Ing. Cyril Dlhý sa spýtal, ako finančne náročné bude
vyňatie tejto poľnohospodárskej pôdy a jej preklasifikovanie na stavebné pozemky. Starosta
odpovedal, že toto ešte presne nemá vyčíslené, všetky podrobnosti začne zisťovať v prípade,
že poslanci schvália štúdiu, ale parcela vo vlastníctve obce nie je vedená ako
poľnohospodárska pôda, ale ako trvalý trávnatý porast. Ing. Cyril Dlhý sa ďalej spýtal, či je
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v územnoplánovacej dokumentácii obce predmetné územie vyčlenené na individuálnu bytovú
výstavbu. Starosta odpovedal, že nie je, bola by potrebná zmena ÚPD obce. Starosta dodal, že
realizácia štúdie by trvala niekoľko rokov, ale investícia do technickej infraštruktúry by sa
mala z veľkej časti vrátiť. Poslanec Peter Šlosiar sa spýtal, či budú pri predaji uprednostnení
záujemcovia s trvalým pobytom v obci. Starosta odpovedal, že do kúpno-predajných zmlúv
by bola zakomponovaná podmienka, že do určitého obdobia si noví majitelia vybavia
stavebné povolenie, prípadne sa stanoví termín, dokedy bude nutné stavby skolaudovať.
Poslanec Mgr. Jozef Horváth sa spýtal, či by sa nedalo rozšíriť aj existujúce parkovisko pri
cintoríne alebo vybudovať nové parkovacie miesta z hornej strany cintorína. Starosta
odpovedal, že parkovisko je dostačujúce, problém je len pri väčších pohreboch, ale tých
našťastie nebýva veľa a ľudia môžu parkovať aj v centre obce. Okrem toho obec nevlastní
žiadnu parcelu z hornej strany cintorína. Poslanec Peter Šlosiar sa spýtal, prečo sa
nepodporuje výstavba domov pri existujúcich komunikáciách. Starosta odpovedal, že väčšina
voľných pozemkov, resp. pozemkov s neobývanými rodinnými domami je v súkromnom
vlastníctve ľudí a do toho obec nemá právo zasahovať. Poslanec Peter Šlosiar sa podotkol, že
je veľká škoda ničiť výstavbou poľnohospodársku pôdu, navyše ľudia chodia na pole na
prechádzky so psami, behávať a pod., výstavbou sa možnosť týchto voľnočasových aktivít
zničí, navyše aj v Malom Lapáši sa naplno rozbehla výstavba rodinných domov a teraz mnohí
ľudia protestujú, ale už sa s tým nedá nič robiť. Starosta odpovedal, že momentálne v obci nie
je čo ponúknuť na výstavbu rodinných domov, nie sú tu žiadne pozemky na predaj a dnes je
trend stavať malé domy bungalového typu, nie rekonštruovať staré poschodové domy, resp.
rekonštruovať staré domy vôbec. Ale ak s tým niečo nezačneme robiť, drvivá väčšina
mladých odíde z obce a to bude znamenať trvalý pokles obyvateľstva a pomalé vymieranie.
Hlasovanie poslancov za zámer obce vybudovať novú časť územia nad cintorínom, vhodnú
pre výstavbu rodinných domov v zmysle štúdie „Zóna bytovej výstavby Obyce – nad
dedinou“ vypracovanej Ing. Dušanom Ondrejkom ml., PRONSTAV, Zlaté Moravce,
Továrenská 53, vypracovanej dňa 10/2017:
ZA: 8 poslancov (Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária
Hrešková, Ing. Stanislav Kurka, Ing. Peter Minár, Ing. Ivan Rubaninský, Ján Šlosiar)
PROTI: 1 poslanec (Peter Šlosiar)
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 17. Návrh na vyradenie kníh z knižničného fondu obecnej knižnice
Návrh na vyradenie kníh z knižničného fondu obecnej knižnice (príloha zápisnice č. 16)
predložil starosta obce a poslancov s ním oboznámila Ivana Mičudová. Vyraďovanie kníh je
jednou z bežných knižničných činností, ktorú metodičky krajských knižníc odporúčajú robiť
každý rok. Predmetom vyraďovania je knižničná jednotka, ktorá najmä:
a) nezodpovedá odbornej špecializácii knižnice,
b) je multiplikátom, prípadne duplikátom knižničnej jednotky,
c) z obsahovej stránky zastaraná,
d) je poškodená.
Jednou z funkcií obecnej knižnice je uspokojovanie aktuálnych čitateľských potrieb
verejnosti, preto je aj z priestorových dôvodov vhodné postupné obmieňanie knižničného
fondu. Celkovo je v zozname na vyradenie navrhnutých 216 ks knižničných jednotiek, ktoré
spĺňajú jednu z vyššie uvedených podmienok vyradenia a so zostatkovou hodnotou 0,00 eur.
Hlasovanie poslancov za vyradenie kníh z knižničného fondu Obecnej knižnice v Obyciach
v počte 216 ks so zostatkovou cenou 0,00 eur:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

9

K bodu 18. Rôzne
A) Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Obyce (príloha zápisnice č. 17)
predložil starosta obce. Národná rada Slovenskej republiky 6.septembra 2017 schválila zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V tejto súvislosti
došlo aj k zmene zákona o správnych poplatkoch. Vzrástli najmä matričné poplatky.
Poslanci OZ zobrali Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Obyce platných od
01.01.2018 na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Starosta obce informoval poslancov, že dobrovoľný hasičský zbor obce bol preradený do
skupiny „C“ (príloha zápisnice č. 18), na základe čoho sa staneme oprávnenými na podanie
žiadosti na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a získanie potrebného vybavenia a vytvoria sa
tak vhodné podmienky pre aktívne zapájanie mladých do požiarneho zboru obce a následnej
účasti na súťažiach.
Poslanci OZ zobrali informáciu o preradení dobrovoľného hasičského zboru obce do skupiny
„C“ na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
C) Starosta informoval poslancov, že je možnosť požiadať o dotáciu na zakúpenie ďalších
kamier a doplniť tak existujúci kamerový systém. Ponuku na spracovanie žiadosti predložila
firma Obecné siete. Išlo by o 7 nových kamier, spojených optickým káblom, ktorý by bol
upevnený na stĺpoch s obecným rozhlasom. Firma ponúka variant, že ak vyhrá výberové
konanie, inštaluje lepší optický kábel s viacerými vláknami, doplatí cenový rozdiel kábla
a potom cez kábel komerčne sprístupnia internet a televíziu pre občanov, súkromné osoby.
Ďalším benefitom pre obec by boli opravy, ktoré by sa vykonávali na náklady firmy Obecné
siete. Toto všetko by bolo zazmluvnené s podmienkou, že obec neposkytne inej firme
možnosť komerčného využitia optického kábla. Návrh zmluvy (príloha zápisnice č. 19)
predložil starosta poslancom na zváženie. Zmluva by začala platiť až potom, ako nám bude
pridelená dotácia a firma Obecné siete sa stane výhercom výberového konania. Zástupca
starostu Ing. Cyril Dlhý sa spýtal, či by nebolo lepšie vedenie optického kábla v zemi.
Starosta odpovedal, že na úsekoch, kde by sa budovala kanalizácia, by sa optický kábel
položil do zeme, na ostatných úsekoch by viedol po rozhlasových stĺpoch.
Hlasovanie poslancov za návrh Zmluvy o užívaní siete s operátorom Obecné siete, s.r.o.,
Nitra Sládkovičova 11:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
D) Poslanec Mgr. Jozef Horváth sa spýtal na plánované využitie budovy starého obecného
úradu na Cintorínskej ulici, súp. č. 229. Starosta odpovedal, že budova sa v súčasnosti
využíva ako klubovňa pre Jednotu dôchodcov v Obyciach, ako skúšobňa pre folklórny súbor
Skerešovanka, je tam inštalovaná izba ľudových tradícií. Budova sa temperuje a zatiaľ s ňou
nie sú žiadne konkrétne plány, necháva sa ako jedna z možností pre vybudovanie sociálneho
zariadenia pre seniorov typu denný stacionár.
Poslanci OZ zobrali informáciu o možnom využití budovy starého obecného úradu na
vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 19. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č. 20)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 17/1/2017 až č. 17/22/2017 zobrali
poslanci OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 20. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil 17. zasadnutie OZ.

V Obyciach, 13.12.2017

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jozef Horváth

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

Peter Šlosiar

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

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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