Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 21.03.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní: Ing. Anton Daniš
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. Žiadosti a sťažnosti občanov
6. Návrh na odkúpenie pozemku parcely registra „E“ č. 1027/1 do vlastníctva obce
7. Návrh na predloženie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“
8. Dotácia na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Milan Garaj, PhD., starosta obce. Privítal
všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Starosta obce prečítal program zasadnutia podľa pozvánky a vyzval poslancov, aby
ho podľa potreby doplnili o ďalšie body, doplňujúce body neboli.
Hlasovanie poslancov za predložený program zasadnutia:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová
Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Minár, Peter Šlosiar

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária Hrešková, Ing. Stanislav Kurka
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária
Hrešková, Ing. Stanislav Kurka:
ZA: 8 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 28.02.2018 predložil starosta obce (príloha
zápisnice č. 1) a prečítala ju Katarína 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 28.02.2018. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti a sťažnosti občanov
A) Žiadosť občanov obce o vyriešenie dlhotrvajúceho problému so psami (príloha
zápisnice č. 2) predložil a prečítal starosta obce. Jedná sa o opakovanú sťažnosť na
voľný pohyb psov po vo vlastníctve Júlie Štullerovej a Jozefa Štullera, obaja bytom
Obyce č. 368. Psy sa často pohybujú bez dozoru po uliciach obce a obťažujú ľudí.
Napriek opakovaných sťažnostiam priamo majiteľom psov sa situácia vôbec
nezmenila, skôr naopak v plote pribúda čoraz viac dier. Starosta oznámil poslancom,
že táto sťažnosť sa už raz riešila napomenutím. J. Štuller vtedy po viacerých výzvach
zaplátal diery v plote, nejaký čas psy nebehali voľne po obci, ale v tomto roku dier v
plote znova pribudlo a psy – pomerne veľký vlčiak a menší tmavohnedý pes - sa opäť
voľne pohybujú v nočných aj denných hodinách. J. Štullerová už kúpila pletivo aj
stĺpiky a starosta navrhol poslancom, že pracovníci obce pôjdu osadiť nový plot, aby
sa zaistila bezpečnosť občanov. Ak budú psy naďalej utekať z dvora a bez dozoru sa
pohybovať po ulici, bude nutné pristúpiť k tvrdším opatreniam a finančnej pokute.
Poslanec Ing. Stanislav Kurka sa spýtal, či by sa nedal vyriešiť tento problém
ráznejšie. Starosta odpovedal, že by bol možný odchyt v spolupráci so Slobodou
zvierat, ale odchyt by sa musel vykonať v čase, keď sa budú psy túlať. Poslanci OZ sa
nakoniec dohodli, že pracovníci obce pomôžu majiteľom psov pri stavbe nového
oplotenia a títo budú upozornení, že ak sa situácia bude opakovať, obec pristúpi
k finančnej pokute a ráznejšiemu riešeniu. Poslanci zobrali žiadosť o vyriešenie
dlhotrvajúceho problému so psami vo vlastníctve Júlie Štullerovej a Jozefa Štullera,
obaja bytom Obyce č. 368, obťažujúcimi okoloidúcich občanov, formou pomoci obce
s opravou plotu majiteľov psov. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

B) Sťažnosť Ivana Barbušiaka a Michaely Benčekovej, obaja bytom Obyce č. 128 na
hlučnosť rodiny Františka Melenca – nájomcov obecného bytu, bývajúci nad ich
bytom (príloha zápisnice č. 3) predložil starosta obce. Sťažovatelia udávajú, že
problémy trvajú dlhodobo, nastali krátko po nasťahovaní rodiny Melencovej do bytu.
Bežné sú nočné hádky, hluk, dupot a s tým spojené vibrácie. Sťažovatelia sa pokúsili
viackrát riešiť tento problém osobným pohovorom s manželmi Melencovými, ale
nikam to neviedlo. Pani Melencová údajne povedala, že nočný kľud je v čase od 22,00
hod. do 6,00 hod. Väčšina hlučných hádok sa podľa sťažovateľov odohrala po 22,00
hod. Sťažovatelia žiadajú, aby sa rodina Melencová zdržala takého konania, ktoré nad
mieru primeranú pomerom obťažuje ostatných, konkrétne v tomto prípade zdržať sa
hluku a dupotu, ktoré obťažujú ostatných nájomníkov. Ivan Barbušiak sa ústne
sťažoval starostovi už viackrát, približne pre 8-9 mesiacmi pán Melenec prišiel
neskoro večer domov a rozbil sklo na dverách. Napriek viacerým upozorneniam zo
strany obce aj ostatných nájomníkov, sklo na dverách dal opraviť až pred pár
týždňami. Pán Barbušiak trval na tom, aby sa tento sústavne opakujúci problém
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s rodinou Melencovou prerokoval na zasadnutí obecného zastupiteľstva, pretože po
viacerých slovných útokoch zo strany pani Melencovej voči jeho osobe zvažuje
právne kroky. Starosta navrhol, aby sa uvedená sťažnosť prerokovala na poriadkovej
komisii, kde budú prizvané obidve strany a budú mať možnosť konfrontovať sa
navzájom. Požiadal predsedu Komisie pre ochranu verejného poriadku Ing. Ivana
Rubaninského, aby sa zasadnutie komisie uskutočnili čo možno najskôr a požiadal,
aby bol tiež pozvaný na zasadnutie. Poslanec Peter Šlosiar sa spýtal, či tieto problémy
začali hneď, ako sa rodina Melencová nasťahovala do bytu v zdravotnom stredisku.
Starosta odpovedal, že podobné problémy sa napomínaním riešili aj v čase, keď rodina
Melencová bývala v nájomnom byte v bytovom dome súp. číslo 673, rovnako sa
objavili, keď sa rodina nasťahovala do bytu v zdravotnom stredisku. Poslankyňa
RNDr. Mária Hrešková poznamenala, že kvôli deťom sa rodine Melencovej dala
druhá šanca a napriek problémom, pre ktoré sa museli vysťahovať z bytového domu,
sa poslanci rozhodli pomôcť im a schválili im prenájom bytu v zdravotnom stredisku.
Malo by sa im to pripomenúť, ak chcú v byte naďalej bývať. Poslanec Peter Šlosiar sa
spýtal, ako sa bude situácia riešiť, ak hlučné správanie neutíchne. Starosta odpovedal,
že nájomníkov upozorní už teraz, že ak sa budú sťažnosti opakovať, nepredĺži sa im
nájomná zmluva. Poslanec Ján Šlosiar poznamenal, že podľa jeho skúseností
prejednanie takýchto sťažností prostredníctvom komisie zvykne pomôcť, ľudia si
uvedomia, že prekračujú medze a správanie sa zlepší.
Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie sťažnosť Ivana Barbušiaka
a Michaely Benčekovej, obaja bytom Obyce č. 128, na hlučnosť susedov – rodinu
Františka Melenca, nájomcov obecného bytu, bývajúcich nad ich bytom.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Poslanci obecného zastupiteľstva uložili Komisii na ochranu verejného poriadku pri
Obecnom zastupiteľstve v Obyciach v spolupráci so starostom obce prešetriť
skutočnosti uvedené v sťažnosti Ivana Barbušiaka a Michaely Benčekovej, obaja
bytom Obyce č. 128, na hlučnosť susedov – rodinu Františka Melenca, nájomcov
obecného bytu, bývajúcich nad ich bytom. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Návrh na odkúpenie pozemku parcely registra „E“ č. 1027/1 do
vlastníctva obce
Návrh na odkúpenie pozemku parcely registra „E“ č. 1027/1 do vlastníctva obce (prílohy
zápisnice č. 4 a 5) predložil starosta obce. Starosta oznámil poslancom, že ide o parcelu
nachádzajúcu sa v plánovanej bytovej zóne, celkovú rozlohu má 2049 m2, je vo vlastníctve 4
vlastníkov, záujem predať prejavili zatiaľ dvaja: Svetlana Potroková, rod. ..............., trvalým
bytom ........................., Bratislava - Dúbravka, ktorá vlastní 1/8 uvedenej parcely a Ondrej
Klikáč, trvalým bytom Obyce ........., ktorý vlastní 1/4 parcely. Cenu 3,00 eur/m2, ktorá bola
navrhnutá všetkým vlastníkom, akceptovali a podľa výšky ich spoluvlastníckeho podielu by
bola pani Potrokovej vyplatená suma 769,00 eur a pánovi Klikáčovi 1 537,00 eur. Poslanec
Ing. Peter Minár si vyžiadal mapu budúcej bytovej zóny. Poslanci si prezreli mapu
s vyznačenými parcelami.
Hlasovanie poslancov za odkúpenie pozemku vo vlastníctve Svetlany Potrokovej, rod.
.................., nar. .................., trvalým bytom ..................................., 841 02 Bratislava –
Dúbravka, a to parcelu registra „E“ číslo 1027/1 – orná pôda o výmere 2049 m2 zapísanú
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v liste vlastníctva č. 1640, k. ú. Obyce v spoluvlastníckom podiele 1/8, čo predstavuje
odkupovaný podiel o výmere 256,13 m2 do vlastníctva Obce Obyce:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Hlasovanie poslancov za cenu za odkupované nehnuteľnosti v celkovej výške 769,00 eur
(slovom sedemsto šesťdesiatdeväť eur):
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Hlasovanie poslancov za Kúpnu zmluvu č. 3/2018 uzatvorenú medzi predávajúcim Svetlana
Potroková, rod. .................., nar. ................, bytom .............................., 841 02 Bratislava –
Dúbravka a kupujúcim Obec Obyce, 951 95 Obyce na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve
predávajúceho a to pozemku zapísaného v liste vlastníctva č. 1640, parcely registra „E“ č.
1027/1 – orná pôda o výmere 2049 m2, k. ú. Obyce v jej podielovom vlastníctve 1/8:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Hlasovanie poslancov za odkúpenie pozemku vo vlastníctve Ondreja Klikáča, rod. ..............,
nar. ..............., trvalým bytom Obyce ............, 951 95 Obyce, a to parcelu registra „E“ číslo
1027/1 – orná pôda o výmere 2049 m2 zapísanú v liste vlastníctva č. 1640, k. ú. Obyce
v spoluvlastníckom podiele 1/4, čo predstavuje odkupovaný podiel o výmere 512,25 m2 do
vlastníctva Obce Obyce:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Hlasovanie poslancov za cenu za odkupované nehnuteľnosti v celkovej výške 1 537,00 eur
(slovom jedentisíc päťstotridsaťsedem eur):
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Hlasovanie poslancov za Kúpnu zmluvu č. 4/2018 uzatvorenú medzi predávajúcim Ondrej
Klikáč, rod. ............., nar. .............., bytom Obyce ............., 951 95 Obyce a kupujúcim Obec
Obyce, 951 95 Obyce na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve predávajúceho a to pozemku
zapísaného v liste vlastníctva č. 1640, parcely registra „E“ č. 1027/1 – orná pôda o výmere
2049 m2, k. ú. Obyce v jeho podielovom vlastníctve 1/4:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Návrh na predloženie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“
Návrh na predloženie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ (príloha zápisnice č. 6)
predložil starosta obce. 20.februára 2018 bola zverejnená výzva č. VI. P HaZZ na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu zvýšenia ochrany pred
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov,
nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov
1. až 4. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Oprávneným žiadateľom sú obce a občianske združenia zaradené do
celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky. Jednou
z povinných príloh žiadosti je aj doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej
5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov
vo forme výpisu z uznesenia obecného zastupiteľstva. Starosta oznámil, že poslanec Ing.
Peter Minár zdarma vypracoval projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu hasičskej
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zbrojnice a poskytol uvedenú projektovú dokumentáciu poslancom OZ k nahliadnutiu.
Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal, čo presne sa v rámci dotácie plánuje zrekonštruovať. Starosta
odpovedal, že strecha, okná a fasáda budovy. V budúcnosti by sa z vlastných zdrojov obce
zabezpečilo vnútorné vybavenie. Náš hasičský zbor bol minulý rok na základe žiadosti
preradený do kategórie „C“, pretože mladí členovia hasičského zboru prejavili záujem
zúčastňovať sa hasičských súťaží. Preto je potrebné vytvoriť materiálne podmienky, aby sa
takéto aktivity mohli naštartovať a podporiť mladých ľudí v prospešných činnostiach. V obci
máme dvoch profesionálnych hasičov Jozefa Kéryho a Vladimíra Šabu ml., ktorí sú ochotní
aktívne s mladými ľuďmi spolupracovať a podporiť ich.
Hlasovanie poslancov za predloženie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“
a spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov z vlastných
prostriedkov v rámci výzvy číslo VI. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2018 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly MV SR na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských
staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytnutí dotácie
v pôsobnosti MV SR:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Dotácia na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času
Návrh na poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (príloha
zápisnice č. 7) predložil starosta obce. Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce
a starostlivosť o potreby jej obyvateľov patrí k úlohám samosprávy v zmysle § 1 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Centrum voľného
času v Zlatých Moravciach v školskom roku 2017/2018 zabezpečuje podľa výchovného
programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu činnosť detí a žiakov vo veku plnenia
povinnej školskej dochádzky. Mesto Zlaté Moravce poslalo Obci Obyce návrh Zmluvy
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na podporu a rozvoj záujmového vzdelávania detí
a mládeže, na mzdy a prevádzku Centra voľného času, Rovňanova 7, Zlaté Moravce,
zriaďovateľom ktorého je mesto Zlaté Moravce. Na účely financovania centier voľného času
sú určené financie, ktoré dostáva obec vo výške výnosu dane z príjmov vypočítaných na
základe údajov o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku
s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa
zisťovanie uskutočňuje, v zmysle § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení. Vzhľadom k tomu, že deti s trvalým pobytom
v Obci Obyce sa zúčastňujú vzdelávania v Centre voľného času v Zlatých Moravciach, mesto
Zlaté Moravce žiada poslancov OZ o zváženie možnosti uzatvoriť vzájomnú Zmluvu
o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí a postúpenie finančných
prostriedkov určených obecným zastupiteľstvom Obce Obyce na podporu a rozvoj
záujmového vzdelávania detí a mládeže. Starosta oznámil, že v školskom roku 2013/2014
poslanci OZ schválili dotáciu vo výške 65,00 eur na dieťa, mesto Zlaté Moravce má
schválenú dotáciu vo výške 83,97 eur na dieťa a v súčasnej dobe navštevuje Centrum voľného
času v Zlatých Moravciach aj 10 detí a žiakov s trvalým pobytom na území našej obce.
Poslankyňa RNDr. Mária Hrešková sa spýtala, či výška príspevku rodičov sa odvíja od výšky
poskytnutej dotácie tou ktorou obcou. Starosta odpovedal, že nie, všetci rodičia platia rovnaký
príspevok bez ohľadu na to, či obec, kde majú trvalý pobyt, poskytla finančnú dotáciu
na centrum voľného času alebo nie. Mgr. Jozef Horváth sa spýtal, či schválená dotácia ide
priamo centru voľného času alebo mestu Zlaté Moravce. Starosta odpovedal, že zmluva sa
uzatvára s mestom, peniaze teda primárne idú mestu, ale zmluva zároveň zaväzuje, že tieto
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finančné prostriedky sa použijú výlučne na mzdy pedagogických a nepedagogických
zamestnancov a na prevádzku centra voľného času a túto dotáciu budú príslušnej obci každý
rok vyúčtovávať. Poslanci OZ navrhli dotáciu vo výške 80,00 eur na dieťa.
Starosta predložil poslancom OZ návrh na ročnú výšku príspevku na záujmové vzdelávanie
vo výške 80,00 eur na jedného obyvateľa obce, a to na deti materskej školy, žiakov základnej
školy, žiakov strednej školy alebo študentov vysokej školy, ktorý študuje formou denného
štúdia. Obec Obyce poskytne príspevok na záujmové vzdelávanie obyvateľov obce s trvalým
pobytom na území obce v centrách voľného času na území okresu Zlaté Moravce a Nitra.
Finančné prostriedky sa poskytnú raz ročne na žiadosť centra voľného času, ak je právnickou
osobou, inak na žiadosť zriaďovateľa centra voľného času. Žiadosť sa predkladá v priebehu
kalendárneho roka. Centrum voľného času (ako právnická osoba), alebo zriaďovateľ centra
voľného času (ďalej len „žiadateľ“) predloží v žiadosti o poskytnutie dotácie zoznam detí, na
ktoré žiada dotáciu s adresou ich trvalého pobytu a dátumom ich narodenia.
Obec Obyce, ako poskytovateľ dotácie sa zaväzuje do 31.mája príslušného kalendárneho roka
oznámiť žiadateľovi ako príjemcovi dotácie, výšku dotácie na jedno dieťa na rok a zmluvne
dohodnúť podmienky, spôsob a termíny poskytnutia dotácie.
Ak obyvateľ obce má záujem navštevovať centrum voľného času len časť roka, tak obec
poskytne žiadateľovi pomernú časť finančných prostriedkov zodpovedajúcich počtu
mesiacov, počas ktorých obyvateľ obce navštevoval centrum voľného času. Ak obyvateľ
prestane byť žiakom CVČ, žiadateľ je povinný do 14 dní oznámiť uvedenú skutočnosť
poskytovateľovi dotácie. Ak budú v priebehu roka prijatí do CVČ ďalší obyvatelia obce
s trvalým pobytom na území Obce Obyce, žiadateľ musí znovu požiadať o dotáciu na týchto
obyvateľov. Na požiadanie poskytovateľa dotácie, žiadateľ poskytne údaje o dochádzke detí,
na ktoré sa dotácia poskytuje.
Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu
miezd a platov vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na
sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové
dôchodkové sporenie a prevádzku centra voľného času a pri ich použití je povinný zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
V prípade ak prijímateľ finančných prostriedkov nevyčerpá pridelené finančné prostriedky do
31. decembra príslušného kalendárneho roku, je povinný nevyčerpanú časť finančných
prostriedkov vrátiť späť na účet Obce Obyce do 31.decembra príslušného kalendárneho roku.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Hlasovanie poslancov za Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Obyce –
medzi Obcou Obyce a Mestom Zlaté Moravce na záujmové vzdelávanie detí navštevujúcich
Centrum voľného času, Rovňanova č. 7, Zlaté Moravce:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Rôzne
Poslanci OZ nemali žiadne ďalšie podnety, ktoré by sa prejednali v rámci tohto bodu.

K bodu 10. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Mgr. Jozef Horváth prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č.
8)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 19/1/2018 až č. 19/10/2018 zobrali
poslanci OZ na vedomie bez výhrad.
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K bodu 11. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil 18. zasadnutie OZ.

V Obyciach, 21.03.2018

Overovatelia zápisnice:
Ing. Peter Minár

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

Peter Šlosiar

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

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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