Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 05.12.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Ing. Milan Garaj, PhD., starosta obce
Poslanci: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Róbert Fides, Emil Haspra,
Ing. Peter Minár, Ing. Ivan Rubaninský, Bc. Vladimír Šabo, Ján Šlosiar,
Peter Šlosiar
--

Ďalší prítomní: Vojtech Gajdoš – predseda miestnej volebnej komisie, Vlasta Šabová,
Katarína Šlosiarová, Ing. Ivana Mičudová zamestnanci obce
PROGRAM :
1. Úvodné náležitosti
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce
1.3 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému
starostovi obce
1.4 Zloženie sľubu novozvolených poslancov
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5. Príhovor novozvoleného starostu
6. Zriadenie obecnej rady
7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva výkonom funkcie zástupcu starostu
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Určenie platu starostu obce
11. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva ako sobášiacich
12. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva - zástupcov obce v radách škôl
13. Žiadosti a sťažnosti
14. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2019
15. Dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16. Dodatok č. 6 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 5/2014
o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce
17. Dodatok č. 7 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 5/2014
o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce
18. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 6/2018
19. Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2019 až 2021
20. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Obyce na roky
2019 až 2021
21. Programový rozpočet Obce Obyce
22. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2019
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23. Rôzne
24. Diskusia
25. Návrh na uznesenie
26. Záver

K bodu 1. Úvodné náležitosti
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Milan Garaj, PhD., starosta obce. Privítal
všetkých prítomných.
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Ing. Ivana Mičudová. Za overovateľov zápisnice boli
určení: Róbert Fides a Peter Šlosiar.
1.2 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce.
Správu miestnej volebnej komisie prečítal predseda miestnej volebnej komisie Vojtech
Gajdoš (príloha zápisnice č.1). Miestna volebná komisia pracovala v tomto zložení:
Vojtech Gajdoš – predseda komisie, Katarína Šlosiarová – podpredseda komisie, členovia
komisie: Katarína Fidesová, Ružena Kukučková a Denisa Šurdová, zapisovateľka
miestnej volebnej komisie Vlasta Šabová. Miestna volebná komisia dňa 10.11.2018
spracovala výsledky volieb do samosprávy obce, v ktorých sa volil starosta obce a 9
poslancov obecného zastupiteľstva. V našej obci sa zistili tieto výsledky: V obci bol
vytvorený jeden volebný obvod a v rámci neho jede volebný okrsok. Do zoznamu voličov
bolo zapísaných 1281 osôb. Volieb sa zúčastnilo 467 voličov, čo predstavuje necelých
36,5 % všetkých zapísaných voličov. Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo
odovzdaných 463 platných hlasovacích lístkov, pre voľby starostu obce bolo odovzdaných
403 platných hlasovacích lístkov. Za poslancov obecného zastupiteľstva v Obyciach boli
zvolení nasledovní kandidáti:
1. Mgr. Jozef Horváth, nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 327,
2. Ing. Anton Daniš, nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 246,
3. Ing. Ivan Rubaninský, nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 231,
4. Ing. Cyril Dlhý, nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 208,
5. Ján Šlosiar, kandidát Slovenskej národnej strany, s počtom platných hlasov 205,
6. Ing. Peter Minár, kandidát Slovenskej národnej strany, s počtom platných hlasov 202,
7. Emil Haspra, nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 194,
8. Bc. Vladimír Šabo, kandidát Slovenskej národnej strany, s počtom platných hlasov
190,
9. Peter Šlosiar, nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 160.
Za starostu obce bol zvolený Ing. Milan Garaj, PhD., kandidát Slovenskej národnej strany,
s počtom platných hlasov 403.
Dňa 15.11.2018 bolo na Obecný úrad Obyce doručené písomné vzdanie sa mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva (príloha zápisnice č.2), podané Mgr. Jozefom
Horváthom, riaditeľom Základnej školy v Obyciach z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií
podľa § 11, odsek 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Na základe toho vydal starosta obce dňa 19.11.2018 Oznámenie
o zániku poslanca obecného zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát
poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach (príloha zápisnice č. 3). V zmysle § 192
odsek 2 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zaniknutý mandát
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poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach nastúpil náhradník Róbert Fides, kandidát
koalície politických strán Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, s počtom
platných hlasov 137.
1.3 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému
starostovi
Novozvolený starosta obce Ing. Milan Garaj PhD. zložil zákonom predpísaný sľub
starostu Obce Obyce (príloha zápisnice č. 4), potvrdil ho svojím podpisom a predseda
miestnej volebnej komisie Vojtech Gajdoš mu odovzdal insígnie obce a osvedčenie
o zvolení za starostu Obce Obyce.
1.4 Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslancov Obecného
zastupiteľstva Obce Obyce (príloha zápisnice č. 5), potvrdili ho svojím podpisom
a obdržali osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach.
Poslanci OZ zobrali na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. Hlasovanie
poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce prečítal poslancom OZ program zasadnutia (príloha zápisnice č. 6) a vyzval ich
na doplnenie programu. Doplňujúce body neboli.
Hlasovanie poslancov za predložený program zasadnutia:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadili mandátovú, návrhovú a volebnú
komisiu (príloha zápisnice č. 7).
A) Poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach zriadenej mandátovej komisii vymedzili
úlohy nasledovne:
- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom
zákonom predpísaného sľubu,
- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení
zvolených funkcionárov,
- podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Starosta obce navrhol týchto členov mandátovej komisie: Róbert Fides, Ing. Peter Minár
a Peter Šlosiar. Hlasovanie poslancov OZ za predložený návrh členov mandátovej
komisie:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach zriadenej návrhovej komisii vymedzili
úlohy nasledovne:
- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu
rokovania návrhy uznesení.
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Starosta obce navrhol týchto členov návrhovej komisie: Ing. Cyril Dlhý, Ing. Ivan
Rubaninský, Ján Šlosiar. Hlasovanie poslancov OZ za predložený návrh členov návrhovej
komisie:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
C) Poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach zriadenej volebnej komisii vymedzili úlohy
nasledovne:
- dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov
a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb.
Starosta obce navrhol týchto členov volebnej komisie: Ing. Anton Daniš, Emil Haspra, Bc.
Vladimír Šabo. Hlasovanie poslancov OZ za predložený návrh členov volebnej komisie:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Mandátová komisia v zložení Róbert Fides, Ing. Peter Minár, Peter Šlosiar overila zloženie
sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
a podala správu poslancom Obecného zastupiteľstva v Obyciach (príloha zápisnice č. 8).
Správu prečítal člen mandátovej komisie Róbert Fides. Mandátová komisia skonštatovala:
- že novozvolený starosta obce Ing. Milan Garaj, PhD. zložil a podpisom potvrdil zákonom
predpísaný sľub starostu obce,
- že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý,
Róbert Fides, Emil Haspra, Ing. Peter Minár, Ing. Ivan Rubaninský, Bc. Vladimír Šabo,
Ján Šlosiar, Peter Šlosiar.
Mandátová komisia ďalej potvrdila:
- že starosta obce obdržal osvedčenie o zvolení za starostu Obce Obyce
- že poslanci obecného zastupiteľstva obdržali osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného
zastupiteľstva v Obyciach,
- že starosta obce nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu obce,
- že žiaden poslanec obecného zastupiteľstva nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou
poslanca obecného zastupiteľstva.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie predloženú správu mandátovej komisie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Príhovor novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce Ing. Milan Garaj, PhD. sa prihovoril poslancom OZ (príloha
zápisnice č. 9). Srdečne privítal všetkých poslancov, zvlášť nových na prvom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Všetkým poďakoval za záujem o obec a veci verejné a poprial im
veľa síl pri plnení úloh, tvorivých nápadov na zlepšenie života v obci a udržania toho
dobrého, čo funguje. Ďalej starosta poďakoval občanom za prejavenú dôveru v komunálnych
voľbách a za seba i poslancov OZ prisľúbil, že sa budú snažiť, aby túto dôveru nesklamali
a viedli obec k jej rozvoju a spokojnosti všetkých občanov. Starosta menovite spomenul
niektoré z hlavných úloh a plánov na najbližšie roky: budovanie kanalizácie, rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice, doplnenie kamerového systému, odkúpenie budovy súp. č. 127 a jej
premenu na dom služieb, plán na rozvoj detských ihrísk a športovísk, postupná sanácia cestnej
siete a budovanie chodníkov, zatepľovanie a výmena okien na budovách vo vlastníctve obce,
verejná wifi sieť v obci, kultúrne podujatia.
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Na záver príhovoru starosta poďakoval pracovníčkam obecného úradu za spoluprácu,
podporu, za udržiavanie chodu obecného úradu, za tvorbu mnohých projektov, na základe
ktorých obec získala finančné prostriedky.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie príhovor novozvoleného starostu obce.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Zriadenie obecnej rady
Návrh na nezriadenie obecnej rady (príloha zápisnice č. 10) predložil starosta obce. Starosta
obce oznámil poslancom OZ, že navrhuje nezriadiť obecnú radu, nakoľko skúsenosti
z minulých období preukázali, že kým v jeho prvom volebnom období obecná rada fungovala,
v druhom volebnom období už nebola potrebná, nakoľko sa všetky rozhodnutia preberali na
zasadnutiach OZ naraz so všetkými poslancami. Obecná rada je fakultatívny orgán, jej
zriadenie má význam pri počte poslancov vyššom ako 9.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva za nezriadenie obecnej rady :
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
A) Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva (príloha zápisnice č. 11) predložil
starosta obce. Starosta navrhol poslancom OZ, aby boli vo volebnom období 2018-2022
zriadené nasledovné komisie:
- Komisia na ochranu verejného poriadku
- Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
- Komisia pre kultúru, šport a agroturistiku.
V minulosti bolo dobrým zvykom, že každý poslanec obecného zastupiteľstva mal
komisiu, ale prax ukázala, že nie všetky komisie fungovali počas volebných období. Preto
starosta navrhol zatiaľ zriadiť tieto tri komisie, ak by bola potrebná iná komisia, zriadi sa
neskôr počas volebného obdobia. Starosta zároveň vyzval poslancov, aby si do budúceho
zasadnutia premysleli, kto by chcel v akej komisii pracovať, prípadne ju viesť.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva za zriadenie nasledovných komisií:
- Komisia na ochranu verejného poriadku
- Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
- Komisia pre kultúru, šport a agroturistiku
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Návrh na zriadenie a voľbu členov komisií (príloha zápisnice č. 12) predložil starosta
obce. Starosta obce navrhol zriadenie:
- Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
- Komisiu na vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy Obce Obyce
- Vyraďovaciu a likvidačnú komisiu.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce bola
zriadená podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Starosta
obce navrhol do komisie týchto poslancov: Ing. Cyril Dlhý – predseda komisie, členovia
komisie: Róbert Fides, Ján Šlosiar.
Hlasovanie poslancov za zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov obce v zložení: Ing. Cyril Dlhý – predseda komisie, Róbert Fides –
člen komisie, Ján Šlosiar – člen komisie:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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Komisia na vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy Obce Obyce bola zriadená
v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a vnútorného
predpisu o spôsobe vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Obce Obyce.
Starosta obce navrhol do komisie týchto poslancov: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý,
Peter Šlosiar. Za náhradníka navrhol poslanca Ing. Petra Minára.
Hlasovanie poslancov za zriadenie Komisie na vybavovanie sťažností v podmienkach
samosprávy Obce Obyce v zložení: Ing. Anton Daniš – člen, Ing. Cyril Dlhý - člen, Peter
Šlosiar – člen, Ing. Peter Minár – náhradník:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Vyraďovacia a likvidačná komisia bola zriadená v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Obyce č. 1/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Obyce na vyradenie
a likvidáciu majetku obce. Starosta obce navrhol týchto členov komisie: Ing. Ivan
Rubaninský, Bc. Vladimír Šabo, Ján Šlosiar.
Hlasovanie poslancov za zriadenie Vyraďovacej a likvidačnej komisie v zložení: Ing. Ivan
Rubaninský, Bc. Vladimír Šabo, Ján Šlosiar:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva výkonom funkcie zástupcu
starostu
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva výkonom funkcie zástupcu starostu (príloha
zápisnice č. 13) v zmysle ustanovenia § 13b ods. 1 a 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta obce poveril výkonom funkcie
zástupcu starostu Obce Obyce poslanca Ing. Cyrila Dlhého s účinnosťou od 5.decembra 2018.
Zástupca starostu obce je oprávnený zastupovať starostu v týchto činnostiach:
- koordinovanie činnosti medzi komisiami obecného zastupiteľstva a obecným úradom,
- zabezpečovanie materiálno-technických a priestorových podmienok pre výkon činnosti
poslancov obecného zastupiteľstva,
- koordinovanie a zjednocovanie činnosti jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva,
- kontrola vybavovania návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,
- zabezpečenie kontaktov medzi poslancami a starostom obce,
- spracovávanie, v spolupráci so starostom a zamestnancami obce, koncepcií rozvoja
jednotlivých oblastí života obce,
- účasť na kontrolách, a pri vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány
obce,
- vedenie, v zákonom stanovených prípadoch, zasadnutí obecného zastupiteľstva,
- zabezpečovanie, v majetkovo-právnych vzťahoch, všetkých úkonov smerujúcich
k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, nie je však oprávnený tieto dohody a zmluvy
podpisovať.
Poslanec Ing. Cyril Dlhý poverenie prijal.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že
zastupovaním starostu obce bol poverený poslanec Ing. Cyril Dlhý. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva (príloha zápisnice č. 14) v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
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o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo Obyciach poverilo
zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach poslanca obecného
zastupiteľstva Ing. Ivana Rubaninského. V rámci výkonu poverenia je oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach v prípadoch:
- obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak starosta
nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec,
poverený obecným zastupiteľstvom,
- ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom,
- ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Poslanec Ing. Ivan Rubaninský poverenie prijal.
Hlasovanie poslancov OZ za poverenie poslanca Ing. Ivana Rubaninského, za podmienok
v súlade s § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zvolať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Určenie platu starostu obce
Určenie platu starostu obce (príloha zápisnice č. 15) v súlade s § 11 ods. 4 písmeno i) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2, druhá veta
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Od 1. decembra 2018 sa zmenil koeficient
výpočtu platu. Poslanci OZ sa po krátkej diskusii dohodli, že budú hlasovať tajne
o percentuálnom zvýšení platu starostu obce a výsledný aritmetický priemer sa potom
matematicky zaokrúhli na príslušné celé percento. Tajným hlasovaním bol minimálny plat
starostu obce zvýšený o 35%.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva za zvýšenie minimálneho platu starostu obce
o 35%:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva ako sobášiacich
Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva ako sobášiacich (príloha zápisnice č. 16).
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach poverilo sobášením Ing. Cyrila Dlhého. Poslanec Ing. Cyril
Dlhý poverenie prijal.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva za poverenie poslanca sobášiť – poslanec Ing.
Cyril Dlhý:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Starosta obce ďalej navrhol poslancom OZ, aby sa úradne určenou miestnosťou na
uzatváranie manželstiev stala sobášna miestnosť v kultúrnom dome v Obyciach.
Hlasovanie poslancov za určenie miestnosti na uzatváranie manželstiev – sobášna miestnosť
v kultúrnom dome v Obyciach:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 12. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva
v radách škôl

- zástupcov obce

Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva ako zástupcov obce v radách škôl (príloha
zápisnice č. 17). Starosta obce navrhol do Rady Základnej školy v Obyciach delegovať
poslancov Róberta Fidesa a Ing. Ivana Rubaninského.
Hlasovanie poslancov za delegovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Obyciach Róberta
Fidesa a Ing. Ivana Rubaninského ako zástupcov obce v rade Základnej školy v Obyciach:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Starosta obce ďalej navrhol delegovanie poslanca Emila Haspru ako zástupcu obce v Rade
Materskej školy v Obyciach.
Hlasovanie poslancov za delegovanie poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach Emila
Haspru ako zástupcu obce v Rade Materskej školy v Obyciach:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Žiadosti a sťažnosti
Žiadosť Telovýchovnej jednoty Družstevník Obyce, futbalový oddiel o dotáciu z rozpočtu
Obce Obyce na rok 2019 (príloha zápisnice č. 18) predložil starosta obce. TJ Družstevník
Obyce žiada o dotáciu na svoju činnosť na rok 2019 vo výške 7000,00 eur. Predpokladané
celkové náklady na činnosť futbalového oddielu v roku 2019 sú 10 000,00 eur, chýbajúcich
3 000,00 eur si dokáže TJ Družstevník získať z iných zdrojov (2% dane, sponzorské dary
a pod.). Náklady stúpli výrazne oproti minulým rokom, pretože od roku 2018 hrá aj
dorastenecké družstvo. Starosta obce odporučil poslancom uvedenú žiadosť na základe
osobného pohovoru s predstaviteľmi futbalového oddielu schváliť. Poslanec Róbert Fides
vyjadril názor, že sa TJ Družstevník venuje mládeži a takú činnosť treba podporiť. Poslanec
Vladimír Šabo navrhol, aby bufet na ihrisku prevádzkovala obec, aby sa aspoň čiastočne
vrátili náklady na futbal. Starosta odpovedal, že by to bolo nerentabilné, navyše by si obec
musela zriadiť podnikateľskú činnosť. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský navrhol, aby sa dotácia
poskytla, ale s vážnym upozornením na správanie sa na ihrisku, pretože na jednej strane
podporujeme futbalom strávený voľný čas mládeže, ale na druhej strane to vzhľadom na
vulgarizmy vôbec nie je vhodné prostredie pre deti a mládež. Nech sú jednotlivci za svoje
nevhodné správanie penalizovaní, prípadne nenastúpia v niektorých zápasoch. Dnes je takéto
správanie finančne pokutované aj v profesionálnom športe. Poslanec Emil Haspra
poznamenal, že nielen hráči, ale často aj fanúšikovia sa správajú vulgárne, bolo by férové
nejakým spôsobom pokutovať aj fanúšikov. Starosta navrhol, aby sa dotácia schválila a keď
budú vymenovaní členovia Komisie pre kultúru, šport a agroturistiku, tak sa komisia môže
poveriť tým, aby v spolupráci s členmi TJ Družstevník vypracovala návrh na riešenie tejto
situácie.
Hlasovanie poslancov za poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Obyce Telovýchovnej jednote
Družstevník Obyce na činnosť futbalového oddielu na rok 2019 vo výške 7 000,00 eur:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o dani z nehnuteľnosti na
kalendárny rok 2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny
rok 2019 (príloha zápisnice č. 19) predložil starosta obce. Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 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
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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 2019. Daň z nehnuteľností za všetky druhy nehnuteľností na rok 2019 je navrhnutá vo
výške, ktorá bola platná aj v roku 2018.
Hlasovanie poslancov za návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o dani
z nehnuteľností na kalendárny rok 2019:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 15. Dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh Dodatku č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (príloha zápisnice č. 20) predložil starosta
obce. Návrh Dodatku č. 2 je predkladaný na základe zákona č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 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 zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. Národnou radou SR bol schválený
návrh nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý by mal platiť od 1.januára
2019. Vďaka novému navrhovanému systému bude suma, ktorú obce zaplatia za uloženie
zmesového odpadu a objemného odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia. Sadzba
poplatku má od roku 2019 rásť postupne. Ak napríklad obec nebude triediť, vzrastie jej
poplatok za skládkovanie nevytriedeného odpadu, tzv. zmesového komunálneho odpadu) od
roku 2023 až deväťnásobne. Ak obec bude triediť, vzrastie jej poplatok za skládkovanie
zmesového komunálneho odpadu len trojnásobne. V súčasnej dobe platí obec zákonný
poplatok, ktorý sa odvíja od počtu druhov vytriedeného odpadu, vo výške 5,04 eur za tonu
odvezeného odpadu. V roku 2019 bude poplatok za uloženie odpadu pri úrovni vytriedenia
komunálneho odpadu menej ako 10%, kde bude naša obec pravdepodobne zaradená, vo výške
17,00 eur za tonu odpadu. Ďalej od 01.01.2019 spoločnosť Waste transport, a.s. Bratislava,
ktorá odváža komunálne odpady z našej obce, zvyšuje poplatok za zvoz zmesového
komunálneho odpadu zo súčasných 29,56 eur za tonu odvezeného odpadu (bez DPH) na sumu
47,00 eur za jednu tonu odpadu (bez DPH). Poplatok za zneškodnenie zmesového
komunálneho odpadu zostáva v pôvodnej výške, čo predstavuje 23,32 eur za tonu odvezeného
odpadu (bez DPH). Z týchto dôvodov treba pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Obyce. Návrh Dodatku č. 2 obsahuje
zvýšenie sadzby poplatku pri množstvovom zbere zo súčasných 0,00415 na 0,00682 za jeden
liter komunálnych odpadov a zvýšenie sadzby poplatku zo súčasných 0,04384 na 0,04932 na
osobu a kalendárny rok. (Ročný poplatok na osobu je navrhovaný vo výške 18,00 eur).
Starosta oznámil poslancom, že bude treba ľudí stále viac a viac nabádať k triedeniu odpadu,
vo väčšine 1100 litrových kontajnerov je naozaj všetko možné, vrátane drobného stavebného
odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. Poslanec Róbert Fides sa spýtal, či by nebolo
možné vyvážať odpad každý týždeň. Starosta odpovedal, že náklady na odvoz odpadu by tým
stúpli veľmi vysoko a ani navrhované zvýšenie poplatku by nebolo postačujúce. Poslanec Ing.
Ivan Rubaninský podotkol, že sú 5-člennou rodinou a snažia sa čo najviac separovať, tým
pádom im takéto frekvencia odvozu zmesového komunálneho odpadu úplne postačuje.
Poslanec Ing. Anton Daniš sa spýtal, či by bolo zakúpenie kompostérov pre každú domácnosť
priveľmi nákladné. Starosta odpovedal, že áno, treba počítať s vyše 500 domácnosťami
v obci. Poslanec Ján Šlosiar navrhol zvýšenú osvetu ohľadom triedenia odpadu –
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vyhlasovanie v miestnom rozhlase, články v Obyckom občasníku, propagácia na internete.
Starosta poznamenal, že vysoké náklady na zmesový komunálny odpad súvisia aj
s cintorínom. Je tam umiestnený 5 tisíc litrový kontajner, ktorý sa vyváža pomerne často,
najväčšie množstvo tvoria umelé kvety a vence, ktoré patria do zmesového komunálneho
odpadu. Bolo by potrebné postupne vplývať na ľudí, aby ich nekupovali. Poslanec Róbert
Fides navrhol, aby sa zvolalo verejné stretnutie a tam sa ľuďom vysvetlila celková situácia
s odpadom a poplatkami zaň.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva za návrh Dodatku č. 2 ku Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Obyce:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Dodatok č. 6 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č.
5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
Obce Obyce
Návrh Dodatku č. 6 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 5/2014 o financovaní
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce (príloha zápisnice č.
21) predložil starosta obce. Návrh Dodatku č. 6 je predkladaný v súlade s § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12
písm. d) zákona 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 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
dodatku vychádza z požiadavky prijímateľa dotácie – Školská jedáleň pri Základnej škole,
Školská 289, Obyce. Výška dotácie, ktorá bola schválená VZN Obce Obyce č. 5/2014
o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce v znení
Dodatku č. 5 je nepostačujúca a nepokryje všetky osobné a prevádzkové náklady tohto
zariadenia na rok 2018, na ktoré je táto dotácia účelovo viazaná.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva za návrh Dodatku č. 6 ku Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 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 17. Dodatok č. 7 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č.
5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
Obce Obyce
Návrh Dodatku č. 7 ku VZN obce Obyce č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Obyce (príloha zápisnice č. 22) predložil starosta obce.
Návrh Dodatku č. 7 je predkladaný v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona
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 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrhom dodatku sa mení znenie Prílohy 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, kde pôvodné znenie „Výška finančných prostriedkov na rok 2018 na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení“ sa mení na „Výška finančných
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prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení“. Týmto
dodatkom sa určuje výška finančných prostriedkov na všetky osobné a prevádzkové náklady,
na ktoré je táto dotácia účelovo viazaná, na dieťa materskej školy a školských zariadení na
obdobie od 01.01.2019. Týmto dodatkom boli navýšené finančné prostriedky na dieťa
materskej školy, finančné prostriedky na stravovanie žiakov základnej školy aj na stravovanie
každého dieťaťa materskej školy. V materskej škole bolo navýšenie potrebné z dôvodu, že je
menej detí, ale náklady na mzdy a prevádzku zostávajú rovnaké. Zvýšenie finančných
prostriedkov na stravovanie je potrebné upravovať každý rok.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva za návrh Dodatku č. 7 ku Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 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 18. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 6/2018
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 6/2018 (príloha zápisnice č. 23)
predložil starosta obce. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 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, písm. b) 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 rozpočtu Obce Obyce v časti príjmy obce o +6 964,50 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 +6 964,50 eur, čo predstavuje čerpanie bežných výdavkov Obce Obyce vo
výške 6 964,50 eur. Touto zmenou sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 183 455,98
eur a výdavkov na sumu 1 183 455,98 eur.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva za zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
6/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa
nasledujúceho návrhu:
Bežné príjmy
944 477,64 € Bežné výdavky
578 080,24 €
z toho RO
28 600,00 € z toho RO
337 394,00 €
Kapitálové príjmy
65 648,60 € Kapitálové výdavky
225 019,74 €
z toho RO
Finančné príjmové operácie
144 729,74 € Finančné
výdavkové
42 962,00 €
operácie
Príjmy celkom
1 183 455,98 € Výdavky celkom
1 183 455,98 €
Rozdiel
+6 964,50 € Rozdiel
+6 964,50 €
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 19. Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2019 až 2021
Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2019 až 2021 (príloha zápisnice č. 24) predložil starosta
obce. Materiál obdržali poslanci domov. Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení
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 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
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rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2019, pričom rozpočet na roky 2020 a 2021
je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu Obce Obyce
na rok 2019 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 poskytovaných
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 2019 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 1 160 713,00 eur.
Príjmy bežného rozpočtu sú navrhované v objeme 1 016 683,00 eur, výdavky bežného
rozpočtu v objeme 874 592,00 eur. Príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhované v objeme
0,00 eur, výdavky kapitálového rozpočtu v objeme 243 159,00 eur. Príjmové finančné
operácie sú navrhované v objeme 144 030,00 eur, výdavkové finančné operácie v objeme
42 962,00 eur. Návrh prípravy rozpočtu obce na roky 2020 – 2021 rámcujú podmienky
rozpočtového hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých
rokoch. Rozpočet za rok 2018 nie je základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo
v roku 2019 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
2019 vychádza z vývoja roku 2018, 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 2018. Rozpočet Obce Obyce na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j.
rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0,00 eur. Poslanec Ing. Cyril Dlhý požiadal o zaslanie
funkčnej klasifikácie, aby sa poslanci vedeli lepšie orientovať v jednotlivých účtovných
položkách. Poslanec Róbert Fides sa spýtal, či nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2018
automaticky prechádzajú do roku 2019. Účtovníčka obce K. Šlosiarová odpovedala, že napr.
účelovo určené finančné prostriedky, ktoré obec dostala v roku 2018 na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice a nebudú v roku 2018 vyčerpané, sa prenesú do rozpočtu obce na rok
2019 prostredníctvom finančných operácií. Rovnako aj vytvorený rezervný fond je súčasťou
rozpočtu obce prostredníctvom príjmových finančných operácií.
Hlasovanie poslancov za návrh vyrovnaného rozpočtu Obce Obyce na rok 2019 vo výške
1 160 713,00 eur:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie návrhy rozpočtov Obce Obyce na roky
2020 a 2021. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 20. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce
Obyce na roky 2019 až 2021
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Obyce k návrhu viacročného rozpočtu Obce
Obyce na roky 2019 až 2021 (príloha zápisnice č. 25) prečítala 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 2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu
obce na rok 2019. V stanovisku odporučila rozpočet obce na rok 2019 schváliť bez výhrad
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a rozpočet na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie. Stanovisko bolo zverejnené v obci
spôsobom obvyklým a počas zákonom stanovenej lehoty.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
Obce Obyce k návrhu rozpočtu Obce Obyce na roky 2019 až 2021. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 21. Programový rozpočet Obce Obyce
Návrh na zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Obyce bez programovej štruktúry (príloha
zápisnice č. 26) predložil starosta obce. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonom, v § 4 – postavenie a obsah
rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku, v odseku 5 sa hovorí, že rozpočet obce
obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce, ale to
neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne
o neuplatňovaní programu obce. 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. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva o neuplatňovaní
programu obce v rozpočte musí byť prijaté uznesením, ale zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy neustanovuje, že toto rozhodnutie musí byť schvaľované každý rok,
a preto je možné, aby zastupiteľstvo schválilo uznesenie, v ktorom nebude stanovené obdobie,
na aké sa táto výnimka uplatňuje.
Hlasovanie poslancov za návrh v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov neuplatňovať programový rozpočet v rozpočte Obce Obyce:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 22. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Obyce na rok 2019 (príloha
zápisnice č. 27) prečítala poslancom OZ účtovníčka obce Katarína Šlosiarová. Hlavná
kontrolórka PaedDr. Ing. Beáta Čepcová predložila na schválenie návrh plánu kontrolnej
činnosti na rok 2019, 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 2019 bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a to na
úradnej tabuli obce, počas zákonom stanovenej lehoty od 20.11.2018 do 05.12.2018.
Hlasovanie poslancov za Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Obyce PaedDr.
Ing. Beáty Čepcovej na rok 2019:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za poverenie PeadDr. Ing. Beáty Čepcovej, hlavnej kontrolórky obce
vykonaním kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na rok 2019:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 23. Rôzne
A) Starosta obce navrhol, aby boli poslancom poskytnuté na CD nosiči platné všeobecne
záväzné nariadenia obce, smernice obce a zároveň navrhol, aby sa niektoré viacročné
vnútorné normy prehodnotili a prípadne aktualizovali (príloha zápisnice č. 28).
Poslanci obecného zastupiteľstva odporučili starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie
všetkých platných vnútorných noriem obce. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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Poslanci obecného zastupiteľstva uložili Obecnému úradu v Obyciach pripraviť na najbližšie
zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva materiál, ktorý bude obsahovať všetky platné
vnútorné normy obce na CD nosiči. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Starosta obce ďalej informoval poslancov, že pokračuje budovanie kanalizácie na ulici
Hájskej. Na základe viacerých telefonátov od občanov, v ktorých sa sťažovali na kopy
odvŕtaného asfaltu na ceste, komunikoval s firmou Vion Zlaté Moravce a tento problém bol
už vyriešený, firma asfalt odviezla. Poslanec Róbert Fides sa spýtal, či budú vybudované aj
prípojky ku každému domu. Starosta odpovedal, že prípojky budú vybudované na náklady
obce, ale len po hranicu pozemku.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie informáciu starostu obce o budovaní
kanalizácie na ulici Hájskej. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
C)Poslanec Ján Šlosiar navrhol, aby sa v jarnom období na cintoríne zrekonštruovali
jednotlivé vodovodné výpusty. Išlo by o tri vodovodné šachty. Úprava výpustov by mala
jednak estetickú funkciu a jednak by sa zlepšila a zjednodušila manipulácia s vodou pre ľudí.
Poslanci obecného zastupiteľstva poverili starostu obce zabezpečením úpravy vodovodných
výpustov na cintoríne v jarných mesiacoch. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 24. Diskusia
Poslanci OZ diskutovali v rámci jednotlivých bodov rokovania, iné príspevky do diskusie
neboli.

K bodu 25. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Ivan Rubaninský prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice
č. 29)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 1/1/2018 až č. 1/29/2018 zobrali poslanci
OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 26. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie OZ.
V Obyciach, 05.12.2018
Overovatelia zápisnice:
Róbert Fides

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

Peter Šlosiar

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

....................................................
Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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