Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 21.02.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní: Ing. Stanislav Kurka, Peter Šlosiar
Ďalší prítomní: Vlasta Šabová, Katarína Šlosiarová, zamestnanci obce
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Návrh na odkúpenie pozemku parcely registra „E“ č. 1026/2 do vlastníctva obce
6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2017
7. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 7/2017 a 8/2017
8. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie október až december 2017
9. Správa hlavnej kontrolórky Obce Obyce o kontrolnej činnosti za rok 2017
10. Súhrnná správa OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2017
11. Návrh audítorskej spoločnosti, ktorá by mala vykonať audit Obce Obyce za rok 2017
12. Projekt výstavby oddychovej zóny pri obecných bytovkách v centre obce
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: Mgr. Jozef Horváth, Ing. Ivan Rubaninský

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Ján Šlosiar.
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, 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
A) Správu o výške dlhu na nájomnom k 31.01.2018 predložil starosta obce (príloha
zápisnice č. 1) a prečítala ju Katarína Šlosiarová. Informovala poslancov, že niektoré dlhy
boli ku koncu roka 2017 vyrovnané a nový dlh na nájomnom bol zaznamenaný u Daniely
Šabovej a Františka Melenca.
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 31.01.2018. Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Návrh na odkúpenie pozemku parcely registra „E“ č. 1026/2 do
vlastníctva obce
Návrh na odkúpenie pozemku parcely registra „E“ č. 1026/2 do vlastníctva obce (prílohy
zápisnice č. 2 a č. 3) predložil starosta obce. Pozemok je vo vlastníctve Ing. Karola Šabu,
trvalým bytom ............................, Martin a Antona Šabu, trvalým bytom ..............................,
Bušice, zapísaný na liste vlastníctva č. 1588 ako parcela registra „E“ číslo 1026/2 – orná pôda
o výmere 1394 m2, k. ú. Obyce, v podielovom vlastníctve ½ pre každého vyššie menovaného.
Starosta oznámil poslancom, že uvedená parcela je súčasťou projektu výstavby rodinných
domov pri cintoríne, boli oslovení prví vlastníci vytypovaných parciel, zatiaľ na ponuku obce
zareagovali len Ing. Karol Šabo a Anton Šabo.
Hlasovanie poslancov za odkúpenie pozemku vo vlastníctve Ing. Karola Šabu, rod. ........., nar.
.................., trvalým bytom ................................, 036 01 Martin a to parcelu registra „E“ číslo
1026/2 – orná pôda o výmere 1394 m2 zapísanú v liste vlastníctva č. 1588, k. ú. Obyce
v spoluvlastníckom podiele ½, čo predstavuje odkupovaný podiel o výmere 697 m2 do
vlastníctva Obce Obyce:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za cenu za odkupované nehnuteľnosti v celkovej výške 2 091,00 eur
(slovom dvetisíc deväťdesiatjeden eur):
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za Kúpnu zmluvu č. 1/2018 uzatvorenú medzi predávajúcim Ing. Karol
Šabo, rod. ........, nar. .............., bytom ............................., 036 01 Martin a kupujúcim Obec
Obyce, 951 95 Obyce na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve predávajúceho a to pozemku
zapísaného v liste vlastníctva č. 1588, parcely registra „E“ č. 1026/2 – orná pôda o výmere
1394 m2, k. ú. Obyce v jeho podielovom vlastníctve ½.:
ZA: 6 poslancov (Ing. Anton Daniš, Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária Hrešková, Ing. Peter
Minár, Ing. Ivan Rubaninský, Ján Šlosiar)
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 1 poslanec (Ing. Cyril Dlhý)
Hlasovanie poslancov za odkúpenie pozemku vo vlastníctve Antona Šabu, rod. ............, nar.
................., trvalým bytom ................................, 991 22 Bušice a to parcelu registra „E“ číslo
1026/2 – orná pôda o výmere 1394 m2 zapísanú v liste vlastníctva č. 1588, k. ú. Obyce
v spoluvlastníckom podiele ½, čo predstavuje odkupovaný podiel o výmere 697 m2 do
vlastníctva Obce Obyce:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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Hlasovanie poslancov za odkupované nehnuteľnosti v celkovej výške 2 091,00 eur (slovom
dvetisíc deväťdesiatjeden eur):
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za Kúpnu zmluvu č. 2/2018 uzatvorenú medzi predávajúcim Anton
Šabo, rod. ........., nar. ..............., bytom ........................, 991 22 Bušice a kupujúcim Obec
Obyce, 951 95 Obyce na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve predávajúceho a to pozemku
zapísaného v liste vlastníctva č. 1588, parcely registra „E“ č. 1026/2 – orná pôda o výmere
1394 m2, k. ú. Obyce v jeho podielovom vlastníctve ½:
ZA: 6 poslancov (Ing. Anton Daniš, Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária Hrešková, Ing. Peter
Minár, Ing. Ivan Rubaninský, Ján Šlosiar)
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 1 poslanec (Ing. Cyril Dlhý)

K bodu 6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2017
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce (príloha zápisnice č. 4) predložil starosta obce
a poslancov s ním oboznámila účtovníčka obce K. Šlosiarová. Materiál obdržali poslanci OZ
domov v dostatočnom predstihu. Ministerstvo financií SR podľa §2b ods. 2 zákona č.
291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ustanovuje Opatrením Ministerstva financií SR z 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 31.12.2017 na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 7/2017
a 8/2017
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 7/2017 (príloha zápisnice č. 5)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 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 30. decembru 2017 sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 145 935,33
eur a výdavkov na sumu 1 145 935,33 eur. Konkrétne sa jedná o účelovo určené finančné
prostriedky, ktoré dostala základná škola v dohadovacom konaní.
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Poslanci OZ zobrali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 7/2017
v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008, ktorým sa
k 30.decembru 2017 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 1 145 935,33 eur a výdavkov
na sumu 1 145 935,33 eur. Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 8/2017 (príloha zápisnice č. 6)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 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 presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci položiek
rozpočtu. Presunom rozpočtovaných prostriedkov sa k 31.12.2017 celkový rozpočet príjmov
a celkový rozpočet výdavkov nezmenil.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 8/2017
v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008. Presunom
rozpočtovaných prostriedkov v rámci položiek rozpočtu k 31.12.2017 sa celkový rozpočet
príjmov a celkový rozpočet výdavkov nezmenil. Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky Obce Obyce za obdobie október
až december 2017
Správu z kontroly hlavnej kontrolórky Obce Obyce za obdobie október až december (príloha
zápisnice č. 7) predložil starosta obce a prečítala ju účtovníčka obce K. Šlosiarová. Hlavná
kontrolórka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce správu hlavnej
kontrolórky obce z kontroly za obdobie október až december 2017, 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 október, november a december 2017. Predmetom kontroly boli
pokladničné doklady a prijaté faktúry za uvedené obdobie. Hlavná kontrolórka obce v závere
svojej správy skonštatovala, že kontrolované účtovné doklady obsahovali všetky náležitosti
v zmysle platných právnych predpisov.
Poslanci OZ zobrali Správu z kontroly za kontrolovaný subjekt Obec Obyce, ktorú predkladá
PaedDr. Ing. Beáta Čepcová, hlavná kontrolórka Obce Obyce za obdobie október 2017 až
december 2017 na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Správa hlavnej kontrolórky Obce Obyce o kontrolnej činnosti za rok
2017
Správu hlavnej kontrolórky Obce Obyce o kontrolnej činnosti za rok 2017 predložil starosta
obce (príloha zápisnice č. 8) a prečítala ju účtovníčka obce K. Šlosiarová. Hlavná kontrolórka
obce predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce správu o kontrolnej činnosti za rok
2017 v súlade s ustanoveniami §18f, ods. 1, písm. e) zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na
rok 2017. Hlavná kontrolórka počas roka 2017 priebežne vykonávala kontroly, ktoré boli
zamerané na:
– kontrolu vedenia účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
a dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,
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– kontrolu vecnej a formálnej správnosti pokladničných dokladov,
– kontrolu pokladničnej hotovosti.
Na základe skutočností z vykonaných kontrol vypracovala a Obecnému zastupiteľstvu
v Obyciach predložila 4 správy z kontroly.
Ďalej vypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Obyce na roky 2017-2019 a
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2016.
Na základe oznámenia o vykonaní kontroly dňa 26.07.2017 vykonala finančnú kontrolu
v rozpočtovej organizácii Základná škola, Školská 289, Obyce.
Skontrolovala aj dodržiavanie zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, vykonanie inventarizácie za rok 2017 a vykonala kontrolu
uznesení obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ vzali Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017 na vedomie
bez pripomienok. Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Súhrnná správa OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2017
Súhrnnú správu OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2017 (príloha zápisnice č. 9) predložil
starosta obce a prečítala K. Šlosiarová. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov bola vykonaná v súlade s §29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Podľa §30 zákona o účtovníctve sa skutočný stav majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej
povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku
a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa
skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej
a dokladovej inventúry. V Obci Obyce bola vykonaná inventarizácia hmotného a nehmotného
majetku (DDHM, DHM a zásoby), dokladová inventúra ostatného majetku (pokladničná
hotovosť, ceniny, finančné investície, peňažné prostriedky v bankách, pohľadávky a záväzky)
a rozdiel majetku a záväzkov na všetkých organizačných úsekoch obce k 31.12.2017. V roku
2017 sa v Obci Obyce fyzická inventúra pri účtoch neobežného a obežného majetku
nevykonala. Inventarizačná komisia v závere svojej správy skonštatovala, že nemá
odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku. Rozdiely medzi účtovným stavom
a skutočným stavom neboli zistené. Žiadne iné nedostatky taktiež neboli zistené.
Poslanci OZ zobrali Súhrnnú správu OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 na vedomie. Hlasovanie
poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Návrh audítorskej spoločnosti, ktorá by mala vykonať audit Obce
Obyce za rok 2017
Návrh audítorskej spoločnosti, ktorá by mala vykonať audit Obce Obyce za rok 2017 (príloha
zápisnice č. 10) predložil starosta obce Ing. Milan Garaj, PhD. a prečítala účtovníčka obce K.
Šlosiarová. Obec Obyce je povinná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
vykonať audit účtovnej závierky a to prostredníctvom nezávislého audítora. Poslanci
obecného zastupiteľstva musia schváliť výkon tejto činnosti. Zodpovednosťou audítora je
vyjadriť názor na účtovnú závierku Obce Obyce na základe jeho auditu.
V Obci Obyce audit a spracovanie správy o preverení súladu hospodárenia obce so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov vykonáva Ing. Jozef Adamkovič, so sídlom Orgovánová 2565/7, 955 01
Topoľčany. Menovaná audítorská spoločnosť je osvedčená, spoľahlivá a dôsledná, všetky
úlohy a úkony vyplývajúce z overovania účtovnej závierky a následných činností vykonáva
odborne a presne.
Hlasovanie poslancov za návrh, aby audítorská spoločnosť: Ing. Jozef Adamkovič so sídlom
Topoľčany, Orgovánová č. 2565/7, zastúpená Ing. Jozefom Adamkovičom, IČO: 30887232,
DIČ: 1031355996 vykonala audit Obce Obyce za rok 2017:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Projekt výstavby oddychovej zóny pri obecných bytovkách v centre
obce
Projekt výstavby oddychovej zóny pri obecných nájomných bytoch v centre obce (príloha
zápisnice č. 11) vrátane rozpočtu a nákresu predložil starosta obce a poslancov s ním
oboznámil Ing. Ivan Rubaninský, ktorý projekt vypracoval. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský
rozdal poslancom vizualizáciu návrhu. Vybudovanie certifikovaného obecného detského
ihriska je finančne nákladné. Nielen prvotnou investíciou do úpravy povrchu a do
jednotlivých hracích prvkov, ale aj následné každoročné kontroly. Projekt bol navrhnutý tak,
aby približne rešpektoval predpokladaný rozpočet 15 000,00 eur. Jednotlivé hracie prvky boli
vybrané na základe viacerých ponúk od niekoľkých overených spoločností, ktoré sa zaoberajú
budovaním verejných detských ihrísk a disponujú aj potrebnými certifikátmi. Jednotlivé
cenové ponuky sa líšili najmä v tom, že lacnejšie návrhy boli bez ochranného náteru, bez
montáže alebo bez doskočiska. Pokiaľ ide o úpravu povrchu detského ihriska, spolu so
starostom obce zvažovali aj gumený povrch. Nakoniec od tohto povrchu upustili, pretože
napríklad pri rešpektovaní dopadovej výšky 150 cm by bolo potrebné doskočisko upraviť
gumeným povrchom s hrúbkou materiálu minimálne 4 cm a cena takéhoto povrchu sa
pohybuje okolo 40,00 eur za m2. Rovnako prediskutovali aj jemný piesok, ktorý by bol
vhodný, ale z hľadiska údržby dosť náročný, veľmi ľahko sa dostáva do detskej obuvi a nie je
umývateľný – stačí znečistenie zvieracími exkrementami a bola by nutná jeho kompletná
výmena. Ako vhodnou alternatívou sa javí riečny štrk č. 48, ktorý spĺňa normy a je
umývateľný. Pokiaľ ide o návrh jednotlivých hracích prvkov, do úvahy sa vzali aj rôzne
vekové kategórie, vhodnosť materiálov vzhľadom na prostredie a okolie. Ceny jednotlivých
prvkov sú v priloženom rozpočte uvedené bez DPH, ale celková cena za projektované ihrisko
je vrátane DPH. Štrkoviská sú rozpočtované v hrúbke 25 cm, dopadové plochy by boli
urobené svojpomocne, vrátane ich olemovania. V rozpočte sú zahrnuté aj terénne úpravy, ale
nie je tam zatiaľ zahrnutá doprava. Súčasťou projektu sú aj odpadové koše a lavičky na
sedenie, ktoré zatiaľ neboli zahrnuté do rozpočtu. Pre zvýšenie bezpečnosti bude oddychová
zóna oddelená od Cintorínskej ulice a čiastočne aj od príjazdovej cesty k nájomným bytovým
domom plotom zo zváraného pletiva s výškou cca 100 cm. Popri časti plota bude vysadený
nízky živý plot. Projekt obsahuje aj zelené prvky, výsadbu nízkych drevín, drobných kríkov
a zasiatie trávy. Stromy budú tvoriť prirodzenú ochranu pred slnkom, pretože originálne
tieniace prvky sú pomerne drahé. Projekt uvažuje s nasledujúcimi hracími/cvičebnými
prvkami:
- pieskovisko,
- hojdačka,
- kolotoč,
- šplhacia sieť Herkules,
- hracia zostava Flora pre menšie deti,
- posilňovacia stanica.
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Jedným z hracích prvkov je pieskovisko, ktoré by bolo možné vybudovať svojpomocne, ale
s podmienkou, že bude prevedená pravidelná dezinfekcia, bude o tom vedený denník a pod.,
aby sa splnili podmienky certifikátu. Všetky navrhované hracie/cvičebné zostavy sú
kompletne hotové aj s nátermi. Ďalším prvkom je posilňovacia stanica s pevnou kovovou
konštrukciou, na ktorej je možné vykonávať 10 cvičebných aktivít. Navrhované zostavy majú
aj tú výhodu, že sú kombinovateľné, časom ich možno dopĺňať. Vybraný kolotoč je síce
drahší, ale stolík uprostred je pevný a podlaha je kvalitná nerezová. Poslanci sa spýtali na
lanovú pyramídu. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský odpovedal, že zvažovali so starostom aj
tento hrací prvok, ale tieto pyramídy sú neúmerne drahé a tak vybrali inú šplhaciu zostavu,
cenovo prijateľnejšiu. Rozpočtovaná bola aj pružinová hojdačka pre najmenšie deti. Poslanci
OZ prediskutovali návrh každého hracieho prvku v oddychovej zóne, vrátane ceny,
alternatívnych prvkov a vzhľadu. S realizáciou by sa mohlo začať na jar, štandardná dĺžka
montážnych prác je 6-8 týždňov, predtým budú samozrejme nutné povrchové úpravy terénu
a neskôr úprava dopadových plôch. Keďže na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol
schválený aj rozpočet na rok 2018 a v rámci neho bolo na detské ihrisko rozpočtovaných
celkovo 15 000,00 eur, bude potrebné upraviť rozpočet, pretože návrh projektu predpokladá
náklady vo výške 16 536,55 eur. Vzhľadom na výšku investície bude potrebné urobiť súťaž
a tak bude presná konečná cena závisieť od víťaznej ponuky. Poslanec Mgr. Jozef Horváth sa
spýtal, ako často je potrebné vykonávať odborné kontroly, aby boli certifikáty platné. Starosta
odpovedal, že každý rok.
Hlasovanie poslancov za predložený Projekt výstavby oddychovej zóny pri obecných
nájomných bytoch v centre obce:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Rôzne
A) Starosta predniesol poslancom návrh viacerých občanov, ktorí ústne požiadali
o dobudovanie chodníka na miestnom cintoríne. Jedná sa o predĺženie hlavného chodníka
smerujúceho od Domu smútku k Húšťavám. Súčasný povrch chodníka je tvorený asfaltom,
ale predĺženie chodníka by sa pravdepodobne vybudovalo zo zámkovej dlažby. Nebude to
síce vyzerať esteticky, ale položenie zámkovej dlažby na celom chodníku v miestnom
cintoríne by bolo finančne veľmi nákladné, vzhľadom na plánované investície v tomto roku
by sa už nenašlo toľko finančných prostriedkov v rozpočte, preto by sa zatiaľ dala vypracovať
cenová ponuka na pokračovanie chodníka s prípadnými odbočeniami a podľa nej by neskôr
poslanci rozhodli, ako sa bude postupovať.
Poslanci OZ zobrali návrh na dobudovanie chodníka v miestnom cintoríne na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za poverenie starostu obce dať vypracovať cenovú ponuku na
dobudovanie chodníka v miestnom cintoríne:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Anton Daniš prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č.
12)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 18/1/2018 až č. 18/14/2018 zobrali
poslanci OZ na vedomie bez výhrad.
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K bodu 15. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil 18. zasadnutie OZ.

V Obyciach, 21.02.2018

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jozef Horváth

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

Ing. Ivan Rubaninský

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

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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