Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 20.06.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

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
6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2018
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2017
8. Záverečný účet Obce Obyce za rok 2017
9. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovými opatreniami č. 1/2018 a 2/2018
10. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za mesiace január až marec 2018
11. Konsolidovaná výročná správa Obce Obyce za rok 2017
12. Návrh na odkúpenie pozemku parcely registra „E“ č. 1026/1 do vlastníctva obce
13. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Obyce na roky 2018-2022
14. Určenie úväzku starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie
15. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
v roku 2018
16. Rôzne
17. Návrh na uznesenie
18. 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 navrhol doplnenie
programu o dva body – 13. a 14. v znení:
13. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3/2018 na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce
14. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 4/2018 na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce,
pričom súčasné body 13-18 sa prečíslujú na body 15-20 (príloha zápisnice č. 1).
Hlasovanie poslancov za doplnený program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce
Obyce:
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
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K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý a Ján Šlosiar
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Ján
Šlosiar:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Ivan Rubaninský.

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
A) Správu pre OZ v Obyciach o výške dlhu na nájomnom k 31.05.2018 predložil starosta
obce (príloha zápisnice č. 2) 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 31.05.2018. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

B) Sťažnosť Ivana Barbušiaka a Michaely Benčekovej, bytom Obyce č. 128 na hlučnosť
rodiny Františka Melenca, bytom Obyce č. 128. Komisii na ochranu verejného poriadku
bolo na 19.zastupiteľstve OZ uložené zvolať stretnutie s oboma stranami a prejednať
sťažnosť. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský oznámil poslancom, že sa 3x pokúšali
dohodnúť spoločné stretnutie, ale zatiaľ sa nepodarilo dohodnúť spoločný termín.
V súčasnosti sa celá situácia upokojila, ale pokusy o spoločné stretnutie budú prebiehať aj
v ďalších dňoch.
Poslanci OZ zobrali informáciu o riešení sťažnosti Ivana Barbušiaka a Michaely
Benčekovej na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

C) Sťažnosť občanov na voľný pohyb psov vo vlastníctve Júlie Štullerovej a Jozefa Štullera,
bytom Obyce č. 368. Starosta oznámil poslancom, že s pani Štullerovou hovoril o plote
už viackrát, dala si naceniť betónový múr od 2 firiem, ale náklady sú vysoké. Preto
starostovi prisľúbila, že kúpi všetok materiál na klasické oplotenie – pletivo aj stĺpiky
a pracovníci obce jej počas leta pomôžu plot nanovo postaviť.
Poslanci OZ zobrali informáciu o riešení sťažnosti na voľný pohyb psov vo vlastníctve
Júlie Štullerovej a Jozefa Štullera, bytom Obyce 368 na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti a sťažnosti
A) Žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v Bytovom dome II. a v Bytovom
dome III. (príloha zápisnice č. 3) predložil starosta obce. V Bytovom dome II. si
žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy podali Daniela Šabová na byt č. 8,
Ing. Peter Minár na byt č. 12, Peter Čepček a Marianna Dodoková na byt č. 2.
V Bytovom dome III. si žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy podali
Ing. Michal Šlosiar a Ing. Anežka Šlosiarová na byt č. 4. Všetci žiadatelia predložili
všetky požadované doklady. Daniela Šabová, Peter Čepček a Marianna Dodoková
splnili podmienky na predĺženie nájomnej zmluvy na 3 roky, Ing. Peter Minár, Ing.
Michal Šlosiar a Ing. Anežka Šlosiarová splnili podmienky na predĺženie nájomej
zmluvy na 1 rok.
Hlasovanie poslancov OZ za opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy:
Bytový dom II., Obyce č. 206:

2

- Daniela Šabová, byt č. 8, nájomná zmluva na obdobie 3 roky
- Ing. Peter Minár, byt č. 12, nájomná zmluva na obdobie 1 rok
- Peter Čepček a Marianna Dodoková, byt č. 2, nájomná zmluva na obdobie 3
roky
Bytový dom III., Obyce č. 205:
- Ing. Michal Šlosiar a Ing. Anežka Šlosiarová, byt č. 4, nájomná zmluva na
obdobie 1 rok
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

B) Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava o vydanie
stanoviska k umiestneniu stavby, vydaniu stavebného povolenia a zriadeniu vecného
bremena (príloha zápisnice č. 4) predložil starosta obce a poslancov s ňou bližšie
oboznámil pán Marián Šabík – zástupca spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Pán Šabík oboznámil poslancov OZ s ponukou Západoslovenskej distribučnej, a.s. na
zakabelizovanie vedenia vysokého napätia na trase od Obce Machulince až po
odbočku z hlavnej cesty smerujúcej na Jedľové Kostoľany na Partizán rezort, vrátane
celého vedenia vysokého napätia v rámci Obce Obyce. Pády stromov na vzdušné
vedenie ako následok búrok spôsobujú v poslednej dobe výpadky elektrickej energie
v celej obci a odstránenie takejto poruchy vždy trvá niekoľko hodín. V súčasnej dobe
vedenie vysokého napätia vedie aj po súkromných pozemkoch občanov, podstatou
nového projektu je preloženie tohto vedenia mimo súkromné pozemky do miestnych
komunikácií, chodníkov a zelených plôch vedľa komunikácií, s minimálnymi zásahmi
do súkromných pozemkov. Kladenie nového podzemného vedenia by sa uskutočnilo
mikrotunelovaním v maximálnej možnej miere, aby sa zabránilo poškodeniu
asfaltových plôch, chodníkov a iných spevnených plôch. Aby bolo možné toto
zrealizovať, ďalej bude potrebné vybudovať 4 nové trafostanice, z ktorých dve by boli
postavené na pozemkoch, ktoré sú v súčasnej dobe vo vlastníctve Obce Obyce.
Vzdušné vedenie vysokého napätia by sa následne demontovalo a odstránilo. Poslanec
Ing. Stanislav Kurka sa spýtal, či sa budú odstraňovať aj stĺpy, na ktorých je vzdušné
vedenie. M. Šabík odpovedal, že áno, odstránia sa káble aj stĺpy. Poslanec Ing. Peter
Minár sa spýtal, v akej hĺbke bude vedenie vysokého napätia a keby by sa projekt
mohol realizovať. M. Šabík odpovedal, že v hĺbke 1,20 m, prípadne ak to bude
potrebné, možno ho uložiť na niektorých úsekoch aj hlbšie. Všetko bude závisieť od
konkrétnych úsekov, terénu a pod. Termín realizácie zatiaľ nie je presne určený,
pretože v roku 2018 sa pokúsia vyriešiť všetky povolenia a potrebné podklady a od
roku 2019 by bolo možné začať, samozrejme dôležitým faktorom sú aj finančné
možnosti. Starosta obce poznamenal, že projekt bol odkonzultovaný a berie ohľad na
všetky existujúce siete a tiež plánované budovanie kanalizácie.
Poslanci OZ vyjadrili súhlas:
- s umiestnením distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na
pozemkoch k. ú. Obyce parcely registra „E“ č. 605, 620, 511, 665/2, 410, 408/1,
1603, 1752, 1815, 1880/1 a 1879 a parcely registra „C“ č. 585/1, 495/1, 633/5
a 1610/1, realizovaných v rámci stavby „NA_Obyce, VN 247 kabelizácia – VNT,
TS, NNK“,
- s vydaním stavebného povolenia na realizáciu stavby „NA_Obyce, VN 247
kabelizácia – VNT, TS, NNK“,
- so zriadením vecného bremena, ktorého predmetom bude právo umiestnenia
distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na pozemkoch k. ú.
Obyce parcely registra „E“ č. 605, 665/2, 408/1, 1603, 1724/2, 1815, 1880/1

3

a 1879, realizovaných v rámci stavby „NA_Obyce, VN 247 kabelizácia – VNT,
TS, NNK“, vecné bremeno bude zriadené odplatne.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

C) Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava o vydanie
stanoviska k umiestneniu stavby, vydaniu stavebného povolenia, odpredaj časti
pozemku a zriadeniu vecného bremena (príloha zápisnice č. 5) predložil starosta obce
a poslancov OZ s ňou oboznámil pán Marián Šabík. M. Šabík oznámil poslancom, že
na vybudovanie nových trafostaníc bude potrebné aj odkúpenie časti pozemkov vo
vlastníctve Obce Obyce. Táto žiadosť o odkúpenie sa týka pozemku na ul.
Partizánskej.
Poslanci OZ vyjadrili súhlas:
- s umiestnením distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na
pozemku k. ú. Obyce parcela registra „E“ č. 410, realizovaných v rámci stavby
„NA_Obyce, VN 247 kabelizácia – VNT, TS, NNK“,
- s vydaním stavebného povolenia na realizáciu stavby „NA_Obyce, VN 247
kabelizácia – VNT, TS, NNK“,
- s odpredajom časti pozemku vo vlastníctve Obce Obyce, parcela registra „E“ č.
410, k. ú. Obyce pod transformačnú stanicu, realizovanú v rámci stavby
„NA_Obyce, VN 247 kabelizácia – VNT, TS, NNK“, o rozmeroch 6,2 x 5,7 m po
splnení všetkých ustanovení §30 ods. 5 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon),
- so zriadením vecného bremena, ktorého predmetom bude právo umiestnenia
distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na pozemku k. ú. Obyce
parcela registra „E“ č. 410, realizovaných v rámci stavby „NA_Obyce, VN 247
kabelizácia – VNT, TS, NNK“. Vecné bremeno bude zriadené odplatne
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

D) Žiadosť o vydanie stanoviska k umiestneniu stavby, vydaniu stavebného povolenia,
odpredaju časti pozemku a zriadeniu vecného bremena (príloha zápisnice č. 6)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ňou oboznámil pán Marián Šabík. Žiadosť sa
týka časti pozemku vo vlastníctve obce na ulici Drienovej, kde by mala byť postavená
nová trafostanica.
Poslanci OZ vyjadrili súhlas:
- s umiestnením distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na
pozemku k. ú. Obyce parcela registra „E“ č. 1752, realizovaných v rámci stavby
„NA_Obyce, VN 247 kabelizácia – VNT, TS, NNK“,
- s vydaním stavebného povolenia na realizáciu stavby „NA_Obyce, VN 247
kabelizácia – VNT, TS, NNK“,
- s odpredajom časti pozemku vo vlastníctve Obce Obyce, parcela registra „E“ č.
1752, k. ú. Obyce pod transformačnú stanicu, realizovanú v rámci stavby
„NA_Obyce, VN 247 kabelizácia – VNT, TS, NNK“, o rozmeroch 6,2 x 5,7 m po
splnení všetkých ustanovení §30 ods. 5 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon),
- so zriadením vecného bremena, ktorého predmetom bude právo umiestnenia
distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na pozemku k. ú. Obyce
4

parcela registra „E“ č. 1752, realizovaných v rámci stavby „NA_Obyce, VN 247
kabelizácia – VNT, TS, NNK“. Vecné bremeno bude zriadené odplatne
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

E) Žiadosť o zrušenie obmedzenia prevádzky spoja (príloha zápisnice č. 7) predložil
starosta obce. Občania obcí Obyce, Machulince, Žitavany a Jedľové Kostoľany
požadujú zrušenie obmedzenia spoja na linke č. 407 405 a to spoj č. 29, s odchodom
o 13,25 hod. v smere zo Zlatých Moraviec do Jedľových Kostolian. Ide o obmedzenie,
ktoré sa týka prázdnin v školách, kedy tento autobus nepremáva. Jedná sa hlavne
o letné prázdniny – mesiace júl a august. Občania pracujúci na zmeny v Nitre, Zlatých
Moravciach a okolí žiadajú, aby tento autobus premával aj počas letných prázdnin.
Starosta Obce Machulince jednal s predstaviteľmi Arriva Nitra, a.s., s ktorými
dohodol zrušenie obmedzenia uvedeného spoja, ale za podmienky, že všetky obce
prispejú na jeho mesačnú prevádzku. Prevádzka spoja je vyčíslená na necelých
1 300,00 eur, odpočítajú sa tržby a zvyšok by sa rovnakým dielom rozdelil medzi 4
obce, čiže mesačný príspevok by činil cca 250,00 eur pre jednu obec za jeden mesiac
prevádzky. Zmluva by bola uzavretá medzi spoločnosťou Arriva, Nitra a Obcou
Machulince, pričom Obec Machulince by potom ostatným obciam vystavila
refundačné faktúry. Skúšobne by sa vyťaženosť autobusu sledovala počas mesiaca júl
a pokiaľ by nebolo dosť cestujúcich, zmluva by sa na konci júla zrušila.
Hlasovanie poslancov OZ za poskytnutie finančného príspevku na prevádzkovanie
autobusového spoja na linke č. 407 405 č. 29 s odchodom autobusu o 13,25 hod.
v smere Zlaté Moravce – Jedľové Kostoľany počas letných prázdnin vo výške 250,00
eur na jeden mesiac:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

F) Žiadosť o zmenu otváracej doby na prevádzke Gardenia Bar Obyce, Kostolná 496,
Obyce (príloha zápisnice č. 8) predložil starosta obce. V súčasnej dobe je prevádzka
povolená od pondelka do štvrtka denne od 14,00 do 22,00 hod., v piatok a sobotu od
14,00 do 24,00 hod. Starosta oznámil poslancom OZ, že prevádzkovateľka Gardenia
baru žiada rovnaké otváracie hodiny ako má Bistro Texas, t.j. od pondelka do štvrtka
od 14,00 do 24,00 hod., v piatok a v sobotu od 14,00 do 2,00 hod. a v nedeľu od 14,00
do 24,00 hod. Poslanci OZ sa spýtali, či na prevádzku nie sú v súčasnej dobe žiadne
sťažnosti od susedov. Starosta odpovedal, že otváracie hodiny sa dodržiavajú,
sťažnosti nie sú a dodržiava sa aj nočný kľud – v piatok a v sobotu sa ľudia po 22,00
hod. presúvajú z vonkajšej terasy do baru.
Hlasovanie poslancov OZ za prevádzkovú dobu prevádzky zariadenia Gardenia Bar,
adresa prevádzky Obyce č. 496, 951 95 Obyce nasledovne:
Pondelok
14,00 – 24,00 hod.
Utorok
14,00 – 24,00 hod.
Streda
14,00 – 24,00 hod.
Štvrtok
14,00 – 24,00 hod.
Piatok
14,00 – 02,00 hod.
Sobota
14,00 – 02,00 hod.
Nedeľa
14,00 – 24,00 hod.
ZA: 7 poslancov (Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Mgr. Jozef Horváth, Ing.
Stanislav Kurka, Ing. Peter Minár, Ing. Ivan Rubaninský, Peter
Šlosiar)
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PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 2 poslanci (RNDr. Mária Hrešková, Ján Šlosiar)
G) Žiadosť Jozefa Petríka, bytom Machulince, Krovinská 120 o zámenu pozemkov
predložil starosta obce (príloha zápisnice č. 9). Jedná sa o zámenu časti pozemku
parcely registra „E“ č. 577/1 vo vlastníctve Jozefa Petríka a spol. a časť pozemku
parcely registra „E“ č. 577/2 vo vlastníctve vlastníkov z LV 1937, zamerané Martinom
Švecom geometrickým plánom č. 165/2017, vypracovaným Geodetickou odbornou
kanceláriou Topoľčianky dňa 15.12.2017, ako diel č. 8 o výmere 27 m2 a diel č. 7
o výmere 3 m2 za časť pozemku parc. „E“ č. 621 vo vlastníctve Obce Obyce,
zameranú citovaným geometrickým plánom ako diel č. 3 o výmere 30 m2. Starosta
oznámil poslancom OZ, že predmetné parcely ešte žiadateľ nemá vysporiadané
s vlastníkmi uvedenými na LV č. 1937 a preto sa uvedená žiadosť dá iba vziať na
vedomie.
Hlasovanie poslancov OZ za žiadosť Jozefa Petríka, bytom Machulince, Krovinská
120 o zámenu časti pozemku par. „E“ č. 577/1 vo vlastníctve Jozefa Petríka a spol.
(spoludedičia v dedičskom konaní D 1408/65 a D638/74) a časť pozemku par. „E“ č.
577/2 vo vlastníctve vlastníkov z LV 1937, zamerané Martinom Švecom
geometrickým plánom č. 165/2017, vypracovaným Geodetickou odbornou kanceláriou
Topoľčianky dňa 15.12.2017, ako diel č. 8 o výmere 27 m2 a diel č. 7 o výmere 3 m2
za časť pozemku par. „E“ č. 621 vo vlastníctve Obce Obyce zameranú citovaným
geometrickým plánom ako diel č. 3 o výmere 30 m2:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

H) Žiadosť o obnovu maľovky kuchynských priestorov Školskej jedálne v Obyciach
a výdajne jedál v budove Materskej školy v Obyciach (príloha zápisnice č. 10)
predložil starosta obce. Starosta oznámil poslancom OZ, že v budove školskej jedálne
je potrebné omaľovať kuchyňu, opraviť a omaľovať chlapčenské aj dievčenské toalety
a omaľovať a vybudovať vetranie v sklade zeleniny. V budove materskej školy je
potrebné omaľovať výdajňu jedla. Poslanec Ing. Anton Daniš sa spýtal, kto uvedené
opravy a maľovanie urobí. Starosta odpovedal, že zatiaľ dal vypracovať jednu
orientačnú cenovú ponuku Jánovi Šlosárovi, ktorá je vo výške 660,80 € (práca aj
materiál), ale súťaž ešte neprebehla a dodávateľ nebol vybraný.
Hlasovanie poslancov OZ za obnovu maľovky priestorov kuchyne, dievčenských
a chlapčenských toaliet a skladu zeleniny v budove Školskej jedálne a výdajne jedál
v Materskej škole v Obyciach:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

I) Žiadosť Petra Kociana o odstránenie problému so splaškami na pozemku v areáli
bývalého poľnohospodárskeho družstva v Obyciach (príloha zápisnice č. 11) predložil
starosta obce. Jedná sa o splašky zo žúmp a vodu z odtokových jarkov, ktoré vedú
popri uliciach Hájska a Podhájska, pri prevádzke INNEX WOOD v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva presakujú do zeme a vtekajú do vodomernej šachty
uvedenej výrobnej prevádzky. Starosta poznamenal, že tento problém trvá už dlho, je
nutné ho vyriešiť vhodnými stavebnými úpravami, pretože v konečnom dôsledku by
tieto splašky mohli presiaknuť aj do verejného vodovodu. Preto navrhol, aby stavebná
komisia urobila obhliadku a navrhla najlepšiu stavebnú úpravu odtokového jarku na
odstránenie tohto problému.
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Hlasovanie poslancov za odstránenie problému so splaškami zo žúmp a vody z jarkov
na ulici Hájskej a Podhájskej stavebnou úpravou jarku na ulici Hájskej popri areáli
bývalého poľnohospodárskeho družstva v Obyciach:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Poslanci OZ poverili Komisiu stavebnú a územného plánovania pri OZ v Obyciach na
vykonanie miestnej obhliadky jarku na ulici Hájskej popri areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva a vypracovanie návrhu optimálnej stavebnej úpravy
odtokového jarku. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

J) Žiadosť riaditeľa Základnej školy Obyce a riaditeľky Materskej školy Obyce
o súčinnosť pri riešení parkovania v areáli Základnej školy v Obyciach (príloha
zápisnice č. 12) predložil starosta obce a poslancov OZ s ňou oboznámil riaditeľ ZŠ
a zároveň poslanec OZ Mgr. Jozef Horváth. Mgr. Horváth povedal poslancom, že
čoraz viac rodičov vozí ráno deti do školy a škôlky autami a rovnaký problém je
popoludní pri odchode detí zo školy/škôlky domov. Škola v súčasnej dobe nemá
dostatok parkovacích miest, preto mnohí rodičia parkujú na Školskej ulici a žiaľ,
množia sa sťažnosti jednak obyvateľov Školskej ulice, že sa pre zaparkované autá
nedokážu dostať svojimi autami z dvorov, prípadne sťažnosti na nevhodné parkovanie
jednotlivých rodičov navzájom, kedy sa parkujúce autá blokujú. Preto považuje za
nevyhnutné tento problém vyriešiť vybudovaním parkovacích miest. Podľa variantu
A, ktorý predložil poslancom, navrhuje zrušiť záhon medzi MŠ a ZŠ a na uvedenej
ploche vytvoriť cca 7 parkovacích miest pre potreby rodičov. Variant B predpokladá
vytvorenie parkovacích miest pred čelom budovy ZŠ, kde je v súčasnej dobe zelená
zatrávnená plocha, ktorú by bolo potrebné upraviť a vyložiť zámkovou dlažbou. Mgr.
Horváth oznámil poslancom, že dal vypracovať orientačnú cenovú ponuku Kamilovi
Kačovi, ktorý úpravu parkovacej plochy nacenil predbežne na 6 000,00 eur. Keďže
základná škola nedisponuje potrebnými finančnými prostriedkami a navyše je to
majetok obce, je prístupný aj akémukoľvek inému riešeniu a preto navrhol, aby
stavebná komisia vykonala obhliadku areálu a navrhla optimálne riešenie. Poslanec
Ing. Peter Minár sa spýtal, prečo nie je areál ZŠ jednosmerne prejazdný. Mgr. Horváth
odpovedal, že asfaltová platňa za budovou ZŠ je využívaná ako telocvičňa pre žiakov
počas školského roka a preto by bolo veľmi nebezpečné, keby sa povolila
jednosmerná prevádzka. Už sa stalo pár úrazov. Poslanci sa ďalej spýtali, prečo sa
neupraví plocha medzi budovou ZŠ a budovou Školskej jedálne. Mgr. Horváth
odpovedal, že uvedená plocha je už využívaná na parkovanie pre pedagogický zbor,
pre návštevníkov obecnej posilňovne a navyše je potrebný veľkorysý voľný prejazd
pre zásobovanie školskej jedálne a pre denný rozvoz obedov dôchodcom.
Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť riaditeľa Základnej školy Obyce a riaditeľky
Materskej školy Obyce o súčinnosť pri riešení parkovania v areáli Základnej
a Materskej školy v Obyciach. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Poslanci OZ poverili Komisiu stavebnú a územného plánovania pri OZ v Obyciach na
vykonanie obhliadky areálu Základnej školy v Obyciach a vypracovanie návrhu na
riešenie parkovania v areáli ZŠ. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K) Sťažnosť Mariána Varhaníka, vlastníka nehnuteľnosti na ulici Jazvínskej na
nezákonné pálenie odpadu a znečisťovanie ovzdušia štipľavým a toxickým dymom
(príloha zápisnice č. 13) predložil starosta obce. Starosta oznámil poslancom OZ, že
s pánom Varhaníkom osobne telefonoval v deň, kedy sa uvedený skutok stal. Poslanec
Ing. Cyril Dlhý poznamenal, že obťažovanie zápachom alebo hlukom nad mieru
primeranú pomerom sa v susedských vzťahoch veľmi ťažko dokazuje. Starosta obce
poznamenal, že v prípade zistenia takýchto priestupkov budú jednotliví občania
upozornení, aby neopakovali takéto správanie.
Poslanci OZ zobrali na vedomie sťažnosť Mariána Varhaníka, vlastníka nehnuteľnosti
na ulici Jazvínskej na nezákonné pálenie odpadu a znečisťovanie ovzdušia štipľavým
a toxickým dymom. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2018
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2018 (príloha zápisnice č. 14) predložil
starosta obce a poslancov OZ 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 31.03.2018 na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce
Obyce za rok 2017
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2017 (príloha
zápisnice č. 15) predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce K.
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 stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2017, v stanovisku
odporučila poslancom obecného zastupiteľstva uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu
Obce Obyce za rok 2017 výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Návrh
záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a obsahuje všetky predpísané náležitosti
podľa § 16 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z. Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods. 2

8

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9
zákona č. 583/2004 Z. z. zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Poslanci OZ zobrali na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
záverečného účtu Obce Obyce za rok 2017. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Záverečný účet Obce Obyce za rok 2017
Návrh záverečného účtu Obce Obyce za rok 2017 (príloha zápisnice č. 16) predložil starosta
obce a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. Materiál obdržali poslanci OZ domov
v dostatočnom časovom predstihu. V zmysle § 16 ods. 5 zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o rozpočtových pravidlách“) po skončení rozpočtového roka obec údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce. Pred spracovaním
záverečného účtu finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov
k zriadeným rozpočtovým organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky zo svojho
rozpočtu, finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, založeným právnickým osobám, iným
právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, rozpočtom iných obcí a VÚC a v
neposlednej miere aj voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej závierky
audítor overuje tiež hospodárenie obce podľa schváleného rozpočtu, jeho súlad so zákonom
o rozpočtových pravidlách, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj
dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia
obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh záverečného účtu je zostavený
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom pre
vypracovanie záverečného účtu obce ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo a iná
evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami
a účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Na celkové hospodárenie v priebehu roka
vplývali rôzne skutočnosti. Okrem zabezpečovania základných činností obec zabezpečovala
aj pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416/2001 o prechode pôsobností orgánov
štátnej správy na obce. Záverečný účet nadväzuje na účtovníctvo a účtovnú závierku obce bez
rozdielov. Poslanec Ing. Peter Minár sa spýtal na výšku prebytku rozpočtového hospodárenia
z roku 2017. K. Šlosiarová odpovedala, že prebytok rozpočtového hospodárenia z roku 2017
je 109 519,74 eur.
Hlasovanie poslancov za návrh Záverečného účtu Obce Obyce za rok 2017 a celoročné
hospodárenie Obce Obyce za rok 2017 bez výhrad:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Hlasovanie poslancov za použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2017 vo výške
109 519,74 eur na tvorbu rezervného fondu:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Keďže finančné prostriedky z rezervného fondu nemožno použiť na bežné výdavky obce, len
na kapitálové výdavky s výnimkou havarijných situácií, starosta obce navrhol, aby sa tieto
finančné prostriedky použili v roku 2018 na nákup pozemkov pre obytnú zónu, výstavbu
multifunkčného ihriska, rekonštrukciu strechy na budove bývalého obecného úradu, na
spolufinancovanie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, na výstavbu oddychovej zóny a na
výstavbu kanalizácie v obci. Hlasovanie poslancov za tvorbu a použitie rezervného fondu:
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1. Tvorba
a) počiatočný stav:
35 000,00 eur
b) tvorba:
109 519,74 eur
c) konečný stav:
144 519,74 eur
2. Použitie na kapitálové výdavky
a) nákup pozemkov pre obytnú zónu
b) výstavba multifunkčného ihriska
c) rekonštrukcia strechy na budove bývalého OcÚ
d) spolufinancovanie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
e) výstavba oddychovej zóny
f) výstavba kanalizácie
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

15 000,00 eur
35 000,00 eur
20 000,00 eur
10 000,00 eur
4 000,00 eur
60 519,74 eur

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovými opatreniami č. 1/2018
a 2/2018
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 1/2018 (príloha zápisnice č. 17)
predložil starosta obce a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č.
1/2018 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 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 31.marcu 2018 sa upravil celkový
rozpočet príjmov na sumu 981 296,00 eur a výdavkov na sumu 981 296,00 eur.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 1/2018
v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2018, ktorým sa
k 31.marcu 2018 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 981 296,00 eur a výdavkov na
sumu 981 296,00 eur. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Návrh úpravy rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 2/2018 (príloha zápisnice č.
18) predložil starosta obce a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. Rozpočtové
opatrenie č. 2/2018 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 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 + 111 169,74 eur, čo predstavujú:
- bežné príjmy vo výške 1 650,00 eur z refundácie (vrátené preplatky za spotrebu
elektrickej energie),
- finančné operácie príjmové vo výške 109 519,74 eur, čo predstavuje tvorba rezervného
fondu.
Zároveň bol upravený rozpočet Obce Obyce v časti výdavky v celkovej sume + 111 169,74
eur, čo predstavuje:
- čerpanie bežných výdavkov vo výške 1 650,00 eur,
- kapitálové výdavky vo výške 109 519,74 eur (použitie rezervného fondu)
Touto zmenou sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 092 465,74 eur a výdavkov na
sumu 1 092 465,74 eur. Poslanci OZ nemali žiadne otázky.
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Hlasovanie poslancov OZ za zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Rozpočet
na rok
2018 v eur
Bežné príjmy
-z toho RO s právnou subjektivitou
Kapitálové príjmy
-z toho RO s právnou subjektivitou
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

939 760,00

35 000,00
974 760,00
Rozpočet
na rok 2018
v eur

Bežné výdavky
-z toho RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky
-z toho RO s právnou subjektivitou
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu
ZA: 9 poslancov

497 392,00
318 906,00
115 500,00
42 962,00
974 760,00

1.zmena
rozpočtu na
rok 2018
v eur
-22 274,00
28 600,00

2.zmena
rozpočtu na
rok 2018
v eur
1 650,00

Rozpočet po
2.zmene
rozpočtu na rok
2018 v eur
919 136,00
28 600,00

210,00
6 536,00

109 519,74
111 169,74

144 729,74
1 092 465,74

2.zmena
rozpočtu na
rok 2018
v eur

Rozpočet po
1.zmene
rozpočtu na rok
2018 v €

1 650,00
109 519,74

499 267,00
325 217,00
225 019,74

111 169,74

42 962,00
1 092 465,74

1.zmena
rozpočtu
na rok
2018
v
eur
225,00
6 311,00

0,00
6 536,00

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky Obce Obyce za obdobie január
až marec 2018
Správu z kontroly hlavnej kontrolórky Obce Obyce za obdobie január až marec 2018 (príloha
zápisnice č. 19) predložil starosta obce a prečítala ju K. Šlosiarová. Hlavná kontrolórka obce
predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly
za obdobie január až marec 2018, 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 január,
február a marec 2018. Kontrolórka kontrolovala pokladničné doklady a prijaté faktúry za
uvedené tri mesiace. Na záver skonštatovala, že účtovné doklady obsahovali všetky náležitosti
v zmysle platných právnych predpisov.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Správu z kontroly za kontrolovaný subjekt Obec Obyce,
ktorú predkladá PaedDr. Ing. Beáta Čepcová, hlavná kontrolórka Obce Obyce za obdobie
január 2018 až marec 2018. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Konsolidovaná výročná správa Obce Obyce za rok 2017
Konsolidovanú výročnú správu Obce Obyce za rok 2017 (príloha zápisnice č. 20) predložil
starosta obce a prečítala K. Šlosiarová. Konsolidovaná výročná správa Obce Obyce za rok
2017 je dokument, ktorý nielen formou čísel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala
s finančnými prostriedkami v roku 2017, ale poskytuje aj základné informácie o majetkovej
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a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti konsolidovaného celku, analýzu príjmov
a výdavkov konsolidovaného celku a ostatné dôležité informácie o obci a jej organizáciách
ako konsolidovanej účtovnej jednotky.
Poslanci zobrali Konsolidovanú výročnú správu Obce Obyce za rok 2017 spojenú na
vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Návrh na odkúpenie pozemku parcely registra „E“ č. 1026/1 do
vlastníctva obce
Návrh na odkúpenie pozemku parcely registra „E“ č. 1026/1 do vlastníctva obce (príloha
zápisnice č. 21) predložil starosta obce. Jedná sa o ďalšiu parcelu v plánovanej bytovej zóne
za cintorínom. Vlastníčkou parcely je Gizela Petrovičová, rod. ................, trvalým bytom Sv.
Štefana 4317/14, Piešťany, výmera pozemku 1394 m2, suma 3,00 eur za 1 m2, čo celkovo činí
4 182,00 eur. Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal, pokiaľ sa v spomenutej plánovanej bytovej zóne
pozemky vykupujú, či až po zalesnený odtokový jarok. Starosta odpovedal, že pozemky sa
vykupujú v celku, ale projekt neráta so zasahovaním do zalesneného jarku.
Hlasovanie poslancov za odkúpenie pozemku vo vlastníctve Gizely Petrovičovej, rod.
..................., nar. .................., rodné číslo ......................, trvalým bytom Sv. Štefana 4317/14,
Piešťany, a to parcelu registra „E“ č. 1026/1 – orná pôda o výmere 1394 m2, zapísanú v liste
vlastníctva č. 1639, k. ú. Obyce v spoluvlastníckom podiele 1/1 do vlastníctva Obce Obyce:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Hlasovanie poslancov OZ za cenu za odkupované nehnuteľnosti v celkovej výške 4 182,00
eur (slovom štyritisíc stoosemdesiatdva eur):
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Hlasovanie poslancov za Kúpnu zmluvu č. 5/2018 uzatvorenú medzi predávajúcou Gizelou
Petrovičovou, rod. .................., nar. ..................., rodné číslo ...................., trvalým bytom Sv.
Štefana 4317/14, Piešťany a kupujúcim Obec Obyce, 951 95 Obyce na odkúpenie
nehnuteľnosti vo vlastníctve predávajúceho a to pozemku zapísaného v liste vlastníctva č.
1639, parcely registra „E“ č. 1026/1 – orná pôda o výmere 1394 m2, k. ú Obyce
v spoluvlastníckom podiele 1/1:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2018 na odkúpenie pozemku do
vlastníctva obce
Návrh Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2018 na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce
(príloha zápisnice č. 22) predložil starosta obce. Starosta oznámil poslancom, že parcela
registra „E“ č. 1027/1 je klasifikovaná ako orná pôda o výmere 2049 m2. Je problematické
a zložité odkúpiť ornú pôdu, ak sa kupuje iba čiastkový spoluvlastnícky podiel. Bolo potrebné
dať vypracovať nový geometrický plán a na Okresnom úrade v Nitre požiadať
o preklasifikovanie ornej pôdy na záhradu. Pôvodná kúpna zmluva mala v predmete uvedenú
ornú pôdu, preto sa Dodatkom č. 1 mení druh parcely na záhradu a parcela registra „E“ sa
zmenila na parcelu registra „C“ č. 1025/3. Ostatné náležitosti zostali nezmenené.
Hlasovanie poslancom OZ za Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2018 uzatvorenej medzi
predávajúcou Svetlanou Potrokovou, rod. ................., nar. ................., bytom Nejedlého
1908/47, 841 02 Bratislava – Dúbravka a Obcou Obyce, 951 95 Obyce na prevod vlastníctva
k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Obyce, vedenej v záznamoch Okresného úradu Zlaté
Moravce, katastrálnym pre Obec Obyce na LV 1640 registra parciel „E“ na meno
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predávajúceho pod B5 v podielovom vlastníctve 1/8 ako par. č. 1027/1 – orná pôda o výmere
2049 m2, ktorá bola zameraná geometrickým plánom na obnovenie pôvodnej celej parcely č.
1027/1 č. 42/2018 zo dňa 22.05.2018 vyhotoveným spoločnosťou GEPRON, s.r.o. Zlaté
Moravce. Na základe geometrického plánu 42/2018 a Záväzného stanoviska k zmene druhu
pozemku vydaného Okresným úradom Nitra, pozemkovým a lesným odborom číslo OÚ-NRPLO-2018/026067 zo dňa 04.06.2018 sa pôvodná parcela registra „E“ č. 1027/1 – orná pôda
o výmere 2049 m2 zmenila na parcelu registra „C“ číslo 1025/3 – záhrada o výmere 2049 m2:
ZA: 8 poslancov (Ing. Cyril Dlhý, Ing. Anton Daniš, 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 14. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 4/2018 na odkúpenie pozemku do
vlastníctva obce
Návrh Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 4/2018 na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce
(príloha zápisnice č. 23) predložil starosta obce. Starosta oznámil poslancom, že ide
o rovnakú parcelu ako v predchádzajúcom bode.
Hlasovanie poslancom OZ za Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 4/2018 uzatvorenej medzi
predávajúcim Ondrejom Klikáčom, rod. ..........., nar. .............., bytom Obyce č. 436, 951 95
Obyce a Obcou Obyce, 951 95 Obyce na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v k. ú. Obyce, vedenej v záznamoch Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálnym pre Obec
Obyce na LV 1640 registra parciel „E“ na meno predávajúceho pod B1 v podielovom
vlastníctve 1/4 ako par. č. 1027/1 – orná pôda o výmere 2049 m2, ktorá bola zameraná
geometrickým plánom na obnovenie pôvodnej celej parcely č. 1027/1 č. 42/2018 zo dňa
22.05.2018 vyhotoveným spoločnosťou GEPRON, s.r.o. Zlaté Moravce. Na základe
geometrického plánu 42/2018 a Záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku vydaného
Okresným úradom Nitra, pozemkovým a lesným odborom číslo OÚ-NR-PLO-2018/026067
zo dňa 04.06.2018 sa pôvodná parcela registra „E“ č. 1027/1 – orná pôda o výmere 2049 m2
zmenila na parcelu registra „C“ číslo 1025/3 – záhrada o výmere 2049 m2:
ZA: 8 poslancov (Ing. Cyril Dlhý, Ing. Anton Daniš, 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 15. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Obyce na roky 2018 – 2022
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Obyce na roky 2018-2022 (príloha
zápisnice č. 24) predložil starosta obce. V súlade s § 80 písm. a) a písm. b) zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov obec vypracúva
a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode a utvára
podmienky na podporu komunitného rozvoja. V zmysle ustanovenia § 82 ods. 1 zákona
o sociálnych službách obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti
poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú
rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých
sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. Podľa § 83 ods. 2 obec
vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít
rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb
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v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja
sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové
podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho
predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza. Následne
podľa § 83 ods. 3 zákona o sociálnych službách vyšší územný celok vypracúva a schvaľuje
koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb
a komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode. Starosta oznámil
poslancom, že obec okrem donášky obedov neposkytuje žiadne sociálne služby. Na
opatrovanie by sa dali zabezpečiť iba ľudia evidovaní na úrade práce a o tých občania nemajú
záujem, plán bude platiť 5 rokov, ale dá sa hocikedy podľa potreby zmeniť. Priority dostali
poslanci OZ domov vopred v dostatočnom predstihu a tiež boli zverejnené na internetovej
stránke obce. Ak poslanci OZ komunitný plán schvália, bude celý zverejnený na internete
a tiež spolu s uznesením zaslaný na Nitriansky samosprávny kraj.
Hlasovanie poslancov za určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v Obci Obyce:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Hlasovanie poslancov OZ za Komunitný plán sociálnych služieb Obce Obyce na roky 2018 –
2022:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Určenie úväzku starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie
Určenie úväzku starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie (príloha zápisnice č. 25)
predložil starosta obce. Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov platí, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach
života obce, najmä je mu vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona (zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov) a určiť najneskôr
90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas
funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie. V Obci Obyce je rozsah
výkonu funkcie starostu obce 100 % (plný pracovný úväzok), preto aj pre voľby do orgánov
samosprávy obcí roku 2018 sa navrhuje, aby zostal zachovaný rozsah výkonu funkcie starostu
obce v celom rozsahu (plný úväzok).
Poslanci OZ určili 100%-ný rozsah výkonu funkcie starostu Obce Obyce (plný úväzok) na
celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 17. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov
samosprávy obcí v roku 2018
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy
obcí v roku 2018 (príloha zápisnice č. 26) predložil starosta obce. § 166 odsek 3 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov (ďalej
len volebný kódex) zakotvuje povinnosť obecného zastupiteľstva určiť a zverejniť volebné
obvody a počet poslancov v nich a zároveň ustanovuje lehotu na jej vykonanie. V súvislosti
s určením volebných obvodov a poslancov v nich sa odkazuje na § 11 odsek 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý zveruje obecnému
zastupiteľstvu kompetenciu určiť celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva podľa
počtu obyvateľov obce. Pre Obec Obyce je to rozmedzie od 7 do 9 poslancov. § 166 odsek 2
volebného kódexu umožňuje, aby v obciach, v ktorých sa má zvoliť 12 alebo menej
poslancov, bol utvorený iba jeden volebný obvod. V Obci Obyce je už viac volebných období
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volených 9 poslancov obecného zastupiteľstva, preto aj pre voľby do orgánov samosprávy
obcí roku 2018 sa navrhuje, aby zostal zachovaný počet poslancov obecného zastupiteľstva
a to deväť.
Poslanci OZ určili v Obci Obyce jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí
v roku 2018. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Poslanci OZ určili na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov
Obecného zastupiteľstva Obce Obyce: 9 poslancov. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 18. Rôzne
A) Starosta oznámil poslancom, že o 2-3 týždne majú začať výkopové práce na Hlavnej
ulici, kde sa bude pokračovať v budovaní hlavného kanalizačného potrubia. Na náklady
obce sa vybudujú aj skrátené odbočky, aby sa potom nanovo nemusela rozkopávať cesta,
keď si budú ľudia robiť prípojky. A bude osadená jedna prečerpávačka bez technológie.
Poslanec Peter Šlosiar sa spýtal, či sa bude pokračovať aj v budovaní chodníka pozdĺž
Hlavnej ulice. Starosta odpovedal, že ak sa rozkopávkou cesty poškodí existujúci
chodník, tak sa zrekonštruuje, prípadne rekonštrukcia prebehne, keď bude táto etapa
kanalizácie ukončená a bude dostatok finančných prostriedkov. Starosta ďalej oznámil
poslancom, že sa bude budovať kanalizácia aj na Hájskej ulici, finančné prostriedky sme
dostali len na vybudovanie hlavnej vetvy, jednotlivé prípojky budú vybudované na
náklady obce. Poslanec Peter Šlosiar sa spýtal, aká je spoluúčasť obce. Starosta
odpovedal, že v štandardnej výške 5 %. Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal, ktorá firma bude
robiť kanalizáciu. Starosta odpovedal, že Hlavnú ulicu vysúťažila firma ViOn Zlaté
Moravce a na ulicu Hájsku ešte neprebehlo výberové konanie.
B) Starosta oznámil poslancom OZ, že obec dostane finančné prostriedky na opravu
požiarnej zbrojnice.
C) Starosta ďalej oznámil poslancom obce, že sa naskytla možnosť odkúpiť budovu súp. č.
127 od Jednoty SD do vlastníctva obce, o cene sa zatiaľ rokuje. Poslanec Peter Šlosiar sa
spýtal, či bude na predaj aj pozemok pod budovou a v blízkom okolí. Starosta odpovedal,
že ak bude možnosť odkúpiť pozemok, určite by sa odkúpil aj ten.
D) Poslanec Mgr. Jozef Horváth sa spýtal na projekt, v rámci ktorého obec žiadala
o vybavenie domácností kompostérmi. Starosta odpovedal, že projekt bol neúspešný.
E) Poslanec Ing. Peter Minár požiadal, či by pracovníci obce nemohli vyčistiť odtokový
jarok pri dome súp. č. 22, ktorý odvádza vodu z pasienkov. Do ½ je vyčistený, ale bolo
by ho treba vyčistiť až do konca. Starosta odpovedal, že keď bude stavebné komisia
ohliadať odtokový jarok pri areáli bývalého JRD, prídu pozrieť aj tento odtokový jarok.
F) Poslankyňa RNDr. Mária Hrešková sa spýtala na Podinovecké slávnosti. Starosta
oznámil, že slávnosti sa budú konať 28.júla (sobotu), vystúpia okrem domácich súborov
a dychovej hudby aj FS Zobor z Nitry, FS z Chorvátska a FS z Českej republiky.
Tanečnú zábavu odohrá Vašo Verner „BE HAPPY“. Bude zabezpečený bufet aj guláš.
Podujatie finančne podporil aj Nitriansky samosprávny kraj.
Poslanci OZ zobrali na vedomie:
1. informáciu o pokračovaní budovania kanalizácii
2. informáciu o požiarnej zbrojnici
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3.
4.
5.
6.

informáciu o možnosti odkúpiť budovu súp. č. 127
informáciu o neúspešnom projekte na vybavenie domácnosti kompostérmi
informáciu o upchaní odtokového jarku
informáciu o Podinoveckých slávnostiach

Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 19. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č. 27)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 20/1/2018 až č. 20/28/2018 zobrali
poslanci OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 20. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil 20. zasadnutie OZ.
V Obyciach, 20.06.2018

Overovatelia zápisnice:
Ing. Peter Minár

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

Peter Šlosiar

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

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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