Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 25.10.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Ing. Stanislav Kurka, Ing. Peter Minár

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. Návrh na odkúpenie pozemku parcely EKN číslo 1027/2, k. ú. Obyce do vlastníctva
obce
7. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
„WiFi pre obec Obyce“
8. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2018
9. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2018
10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 5/2018
11. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii –
ZŠ Obyce za obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2018
12. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od apríla 2018 do septembra 2018
13. Program odpadového hospodárstva, Program obce Obyce na roky 2016-2020
14. Plán obnovy verejnej kanalizácie pre Verejnú kanalizáciu obce Obyce
15. Rôzne
16. Návrh na uznesenie
17. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Milan Garaj, PhD., starosta obce. Privítal
všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Starosta obce prečítal program zasadnutia podľa pozvánky a vyzval poslancov, aby
ho podľa potreby doplnili o ďalšie body. Doplňujúce body neboli.
Hlasovanie poslancov za predložený program zasadnutia:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jozef Horváth, Peter Šlosiar.
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K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Ján Šlosiar.
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Ján
Šlosiar:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
A) Správu o výške dlhu na nájomnom k 25.10.2018 predložil starosta obce (príloha
zápisnice č. 1) a prečítala ju pracovníčka obce K. Šlosiarová. Oznámila poslancom, že
dlhy v porovnaní s poslednou správou mierne klesli, pribudol Martin Šabo a Miriam
Kukučková a dlh Štefana Petroviča sa nezmenil.
B) Informáciu o aktivitách Obecného úradu v Obyciach pri hľadaní osoby obecný
kronikár/kronikárka (príloha zápisnice č. 2) predniesol starosta obce. Oznam bol zverejnený
na informačnej tabuli v centre obce, na internetovej stránke obce, viackrát vyhlásený
v obecnom rozhlase a osobne oslovení boli aj viacerí občania, ale zatiaľ nikto neprejavil
záujem o túto funkciu. V hľadaní sa bude pokračovať.
C) Informáciu predsedu Komisie výstavby a územného plánovania pri Obecnom
zastupiteľstve v Obyciach o postupe pri riešení susedského sporu medzi Mgr.
Rozáliou Zemanovičovou a Ing. Jozefom Zemanovičom, Obyce č. 483 na jednej
strane a Renátou Zaťkovou, bytom Obyce č. 481 (príloha zápisnice č. 3) predniesol
poslancom starosta obce. V sťažnosti súrodencov Zemanovičových sa nachádzali
v podstate dva problémy. Prvým bolo, že sused chodí do priestoru ich dvora bez ich
vedomia a neustálym prehlbovaním medziarky narúša stabilitu múrika. Komisia
odporučila, aby rodina Zemanovičová odstránila zábranu brániacu čisteniu medziarky,
aby rodina Zaťková viac neprehlbovala medziarku, aby nedochádzalo k poškodeniu
stability múrika, ktorý je hranicou medzi pozemkami a aby rodina Zaťková
nevstupovala do priestoru medziarky za účelom čistenia bez vedomia rodiny
Zemanovičovej. Komisia ďalej odporúča, aby rodina Zaťková opatrila strechu
hospodárskej budovy dažďovým žľabom a zvodom tak, aby stekajúca voda zo strechy
hospodárskej budovy netiekla do medziarky a tým nepodmývala múrik rodiny
Zemanovičovej a zbytočne nezvyšovala vlhnutie vlastnej hospodárskej budovy.
Druhým problémom bolo nadstavenie múrika rodinou Zaťkovou a následné
hromadenie vody na strane rodiny Zemanovičovej. Komisia odporúča, aby rodina
Zemanovičová odviedla vodu zo svojho pozemku spôsobom, aby nedošlo
k znehodnoteniu pozemku rodiny Zaťkovej. Zo strany rodiny Zaťkovej boli vytknuté
susedom štyri problematické body. Prvým je zahádzaná medziarka za hospodárskou
budovou stavebným odpadom. Komisia odporučila, aby sa zábrana odstránila a aby sa
po osadení odkvapového žľabu sledoval stav vlhkosti múru. Druhým bodom bolo
napojenie odkvapu rodiny Zemanovičovej na strechu hospodárskej budovy, ktorá patrí
rodine Zaťkovej. Komisia odporučila odstrániť tento dažďový zvod a presunúť ho tak,
aby bol na pozemku rodiny Zemanovičovej a odtekajúca voda neničila nehnuteľnosti
rodiny Zaťkovej. Tretím problémom boli navŕtané diery do múrika vo vlastníctve
rodiny Zemanovičovej, aby sa zabezpečil odtok dažďovej vody z ich pozemku.
Komisia odporučila, aby si rodina Zemanovičová zabezpečila odvod dažďovej vody
zo svojho pozemku tak, aby to neznehodnotilo nehnuteľnosti rodiny Zaťkovej.
Štvrtým problémom bolo okno z pracovne Ing. Zemanoviča s výhľadom do dvora
rodiny Zaťkovej. Komisia odporučila, aby rodina Zemanovičová opatrila okná,
smerujúce do dvora rodiny Zaťkovej nepriehľadnými fóliami. Ak sa sporné strany
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nijakým spôsobom nedohodnú, komisia odporučila riešiť spor prostredníctvom
súdneho konania.
D) Informáciu predsedu Komisie športu, mládeže a agroturistiky pri Obecnom
zastupiteľstve v Obyciach o postupe pri riešení sťažnosti Antona Ondrejmišku, bytom
Obyce č. 286 proti zastaveniu možnosti cvičenia jeho vnukovi Martinovi Kollárovi
v miestnej posilňovni (príloha zápisnice č. 4) predniesol poslancom OZ Ing. Anton
Daniš. Oznámil poslancom, že absolvoval niekoľko stretnutí s obidvoma stranami
sporu. Každý má svoj pohľad na daný problém. Pravdou je, že pravidlá pre používanie
posilňovne neboli doposiaľ spísané ani zverejnené, Ľuboš Baťo a Marek Valent s nimi
údajne osobne oboznámili každého jedného záujemcu o cvičenie v posilňovni.
Posilňovňu navštevuje cca 50 ľudí a doposiaľ s takýmto fungovaním vraj neboli
problémy. Vzhľadom na takýto počet ľudí je potrebné dohodnúť aj nejaký
harmonogram, aby bola posilňovňa obsadená permanentne a nie preplnená
v popoludňajších hodinách. Rovnako je dôležité, aby sa rešpektovali nejaké pravidlá
a aby sa rešpektovali aj cvičiaci navzájom. Martin Kollár údajne svojím správaním
v posilňovni poškodil podlahu, po cvičení neupratal používané náradie na miesto
a priviedol do posilňovne osobu, ktorá tam podľa pravidiel nemala byť. Pán
Ondrejmiška má ale oprávnenú námietku v tom, že posilňovňa je obecná a mala by
byť prístupná pre všetkých obyvateľov obce. Jeho vnuk je mladý chlapec
s množstvom energie a potrebuje cvičiť. Niektorým cvičiacim údajne Martin nie je
sympatický a tak sa ho pokúšajú odtiaľ vyštvať. Poslanec Ing. Anton Daniš navrhol,
aby boli pravidlá pre používanie posilňovne riadne zverejnené v jej priestoroch, aby sa
s nimi ešte raz oboznámil pán Ondrejmiška aj jeho vnuk a tak dostal ešte jednu šancu
používať obecnú posilňovňu. Ak tieto pravidlá opätovne poruší, potom bude
oprávnený dôvod na jeho vylúčenie. Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal, či chodí chlapec
cvičiť sám alebo na neho dozerá starý otec. Ing. Anton Daniš odpovedal, že starý otec
na neho nemôže stále dohliadať, takže niekedy chodí Martin cvičiť sám. Poslanec Ján
Šlosiar podotkol, že dnes sú v každom zariadení zverejnené štatút, pravidlá, hmotná
zodpovednosť, preto navrhuje, aby boli pravidlá pre používanie posilňovne zverejnené
písomnou formou. Poslankyňa RNDr. Mária Hrešková navrhla, aby boli pravidlá
predložené poslancom OZ na schválenie, keďže nie je podpísaná žiadna dohoda
o hmotnej zodpovednosti a tým pádom oficiálne neexistuje ani žiadna osoba
zodpovedná za chod posilňovne. Poslanci OZ sa dohodli, že v tomto konkrétnom
prípade poveria starostu obce zvolaním stretnutia so spornými stranami na obecnom
úrade, kde sa pravidlá pre užívanie obecnej posilňovne písomne odovzdajú pánovi
Ondrejmiškovi aj jeho vnukovi Martinovi Kollárovi, Martin Kollár dostane ďalšiu
šancu na cvičenie v posilňovni s upozornením, že musí dodržiavať určité pravidlá
a brať ohľad aj na ostatných cvičiacich. Ľuboš Baťo a Marek Valent budú upozornení,
že pravidlá musia byť písomne zverejnené v priestoroch posilňovne, ich ústne
tlmočenie jednotlivým záujemcom o cvičenie nie je postačujúce.
E) Informáciu predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku pri Obecnom
zastupiteľstve v Obyciach o postupe pri riešení sťažnosti Ivana Barbušiaka na
hlučnosť rodiny Františka Melenca, bývajúcimi v nájomných bytoch v Zdravotnom
stredisku v Obyciach (príloha zápisnice č. 5) predniesol Ing. Ivan Rubaninský. Vzťahy
medzi spornými stranami sú vyhrotené, rovnako obe strany odmietajú akúkoľvek
vinu. Po poslednom ostrom výstupe na námestí sa situácia upokojila, členovia komisie
spolu so starostom obce absolvovali viacero pohovorov s oboma stranami, absolvovali
aj miestnu obhliadku bytov s vyskúšaním hlučného správania v byte rodiny
Melencových, posúdenie hlučnosti je však individuálne. Komisia pri obhliadke
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skontrolovala aj spôsob užívania bytu, udržiavanie poriadku, platenie nájomného
a vzhľadom na všetky tieto aspekty odporúča v prípade pretrvávajúcich sťažností
vypovedať nájomnú zmluvu rodine Melencovej.
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:
a) Správu pre OZ o výške dlhu na nájomnom k 25.10.2018.
b) Informáciu o aktivitách Obecného úradu v Obyciach pri hľadaní osoby obecný
kronikár/kronikárka.
c) Informáciu predsedu Komisie výstavby a územného plánovania pri Obecnom
zastupiteľstve v Obyciach o postupe pri riešení susedského sporu medzi Mgr. Rozáliou
Zemanovičovou a Ing. Jozefom Zemanovičom, Obyce č. 483 a Renátou Zaťkovou,
bytom Obyce č. 481.
d) Informáciu predsedu Komisie športu, mládeže a agroturistiky pri Obecnom
zastupiteľstve v Obyciach o postupe pri riešení sťažnosti Anton Ondrejmišku, bytom
Obyce č. 286 proti zastaveniu možnosti cvičenia jeho vnukovi Martinovi Kollárovi
v miestnej posilňovni.
e) Informáciu predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku pri Obecnom
zastupiteľstve v Obyciach o postupe pri riešení sťažnosti Ivana Barbušiaka na
hlučnosť rodiny Františka Melenca, bývajúcimi v nájomných bytoch v Zdravotnom
stredisku v Obyciach
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za poverenie starostu zvolať stretnutie s pánom Antonom
Ondrejmiškom, jeho vnukom Martinom Kollárom, Ľubošom Baťom a Marekom Valentom na
obecnom úrade v Obyciach, kde sa im oznámi rozhodnutie poslancov OZ ohľadom sporu:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti a sťažnosti
A) Žiadosť COOP Jednota Nitra, s. d., Nitra o odsúhlasenie času predaja pre prevádzkovú
jednotku 041 Obyce, v predajni supermarket (príloha zápisnice č. 6) predložil
poslancom OZ starosta obce. Oznámil poslancom, že potraviny bývali otvorené aj
v nedeľu a tým pádom bola upravená aj doba predaja cez týždeň. Nové otváracie
hodiny budú v pracovných dňoch od pondelka do piatka od 6,00 hod. do 18,00 hod.,
v sobotu od 6,00 hod. do 12,00 hod. a v nedeľu bude predajňa zatvorená.
Hlasovanie poslancov za čas predaja v prevádzkovej jednotke 041 Obyce, predajne
Supermarket Obyce nasledovne:
Pondelok
6,00 hod.
18,00 hod.
Utorok
6,00 hod.
18,00 hod.
Streda
6,00 hod.
18,00 hod.
Štvrtok
6,00 hod.
18,00 hod.
Piatok
6,00 hod.
18,00 hod.
Sobota
6,00 hod.
12,00 hod.
Nedeľa
zatvorené
ZA: 7 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

B) Žiadosť občianskeho združenia Drieňovanka Obyce o dotáciu z rozpočtu obce Obyce
(príloha zápisnice č. 7) predložil poslancom a prečítal starosta obce. Starosta
skonštatoval, že žiadosť je predložená na predpísanom tlačive, v termíne a boli
doložené aj všetky požadované prílohy. OZ Drieňovanka žiada dotáciu vo výške
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1 500,00 eur na kultúrne letá a folklórne festivaly v rámci SR a ČR (Leto 2019),
pričom financie budú použité na cestovné, rekvizity, folklórne oblečenie a obuv,
propagačný materiál. Poslanci sa po krátkej diskusii dohodli, že OZ Drieňovanka
poskytnú dotáciu vo výške 300,00 eur.
Hlasovanie poslancov OZ za poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Obyce na rok 2019
pre občianske združenie Drieňovanka, so sídlom Ul. Partizánska 563, Obyce na
cestovné, rekvizity, folklórne oblečenie a obuv a propagačný materiál vo výške 300,00
eur:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
C) Žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome I., Obyce č. 673
(príloha zápisnice č. 8) predložil starosta obce. Žiadosť o opakované uzatvorenie
nájomnej zmluvy si podali: Michal Guza, Júlia Danišová, Miroslav Minár a Michaela
Minárová, Štefan Kurka a Valéria Kurková, Juraj Gajdoš a Erika Gajdošová, Veronika
Šípošová a Martin Šípoš, Ing. Július Baťo a Mgr. Eva Baťová, Jozef Petrovič a Ing.
Dominika Šránková, Juraj Pavlovič a Mgr. Stanislava Pavlovičová. Starosta oznámil
poslancom OZ, že všetci žiadatelia majú vyrovnané všetky záväzky voči obci, spĺňajú
podmienky pre opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 roky, okrem manželov
Baťových, Pavlovičových a Jozefa Petroviča s Ing. Dominikou Šránkovou, ktorých
príjem presahuje stanovenú hranicu a preto je možné uzatvoriť s nimi nájomnú
zmluvu len na jeden rok.
Hlasovanie poslancov za opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v Bytovom dome
I., Obyce č. 673:
- Michal Guza, byt č. 1, nájomná zmluva na obdobie 3 roky
- Júlia Danišová, byt č. 3, nájomná zmluva na obdobie 3 roky
- Miroslav Minár a Michaela Minárová, byt č. 6, nájomná zmluva na obdobie 3 roky
- Štefan Kurka a Valéria Kurková, byt č. 7, nájomná zmluva na obdobie 3 roky
- Juraj Gajdoš a Erika Gajdošová, byt č. 8, nájomná zmluva na obdobie 3 roky
- Veronika Šípošová a Martin Šípoš, byt č. 9, nájomná zmluva na obdobie 3 roky
- Ing. Július Baťo a Mgr. Eva Baťová, byt č. 10, nájomná zmluva na obdobie 1 roka
- Jozef Petrovič a Ing. Dominika Šránková, byt č. 11, nájomná zmluva na obdobie 1
roka
- Juraj Pavlovič a Mgr. Stanislava Pavlovičová, byt č. 12, nájomná zmluva na
obdobie 1 roka
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Návrh na odkúpenie pozemku parcely registra EKN číslo 1027/2, k. ú.
Obyce do vlastníctva obce
Návrh na odkúpenie pozemku parcely registra „E“ č. 1027/2 do vlastníctva obce (príloha
zápisnice č. 9) predložil starosta obce. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve Márie Halúzovej,
zapísaný v LV č. 1519, parcelu registra „E“ č. 1027/2 – orná pôda o výmere 562 m2, k. ú.
Obyce v spoluvlastníckom podiele 1/1, ktorý sa nachádza v plánovanej bytovej zóne za
cintorínom. Cena je 3,00 eur/m2, čiže celková suma za pozemok je 1 686,00 eur.
Hlasovanie poslancov za odkúpenie pozemku vo vlastníctve Márie Halúzovej, rod. ...............,
nar. ..............., rodné číslo ...................., trvalým bytom Obyce č. 497, Obyce, a to parcelu
registra „E“ číslo 1027/2 – orná pôda o výmere 562 m2 zapísanú v liste vlastníctva č. 1519, k.
ú. Obyce v spoluvlastníckom podiele 1/1 do vlastníctva Obce Obyce:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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Hlasovanie poslancov OZ za cenu za odkupovanú nehnuteľnosť v celkovej výške 1 686,00
eur (slovom jedentisíc šesťstoosemdesiatšesť eur):
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za Kúpnu zmluvu č. 7/2018 uzatvorenú medzi predávajúcim Máriou
Halúzovou, rod. .............., nar. .................., rodné číslo ................, trvalým bytom Obyce č.
497, Obyce a kupujúcim Obec Obyce, 951 95 Obyce na odkúpenie nehnuteľnosti vo
vlastníctve predávajúceho a to pozemku zapísaného v liste vlastníctva č. 1519, parcely
registra „E“ č. 1027/2 – orná pôda o výmere 562 m2, k. ú. Obyce v spoluvlastníckom podiele
1/1:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu „WiFi pre obec Obyce“
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „WiFi
pre obec Obyce“ (príloha zápisnice č. 10) predložil starosta obce. Starosta oznámil poslancom
OZ, že v obci by vznikli bezplatné zóny pripojenia na internet, celkom by bolo inštalovaných
5 vysielačov: 2 v centre obce, 1 v základnej škole, 1 v prírodnom amfiteátri Žliabok a 1
v areáli futbalového ihriska. Jedná sa o výzvu s kódom OPII-2018/7/1-DOP, financie by boli
použité na nákup nových routerov a kabeláž optických káblov. Partner projektu firma Obecné
siete garantuje zdarma nielen internet, ale aj kompletný servis počas celej doby realizácie
projektu, t. j. 5 rokov. Maximálna výška spolufinancovania pre obec je 750,00 eur, reálne to
bude menej. Žiadosť kompletne pripraví firma Prorozvoj, s.r.o.. Poslanec Mgr. Jozef Horváth
sa spýtal, či bude určený nejaký konkrétny balík dát a dáta navyše bude obec platiť. Starosta
odpovedal, že pripojenie bude nastavené tak, aby sa to nikomu neoplatilo zneužívať na
sťahovanie napr. filmov alebo iných objemných súborov, nevhodné stránky budú blokované
a obec nebude doplácať žiadne dáta navyše.
Hlasovanie poslancov za predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu „WiFi pre obec Obyce“ realizovaného v rámci Sprostredkovateľského
orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 (SO OPII) so zameraním
na podporu „WiFi pre Teba“, kód výzvy OPII-2018/7/1-DOP:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za zabezpečenie realizácie projektu „WiFi pre obec Obyce“ v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu „WiFi pre obec Obyce“ vo výške 750,00 eur z rozpočtu obce:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
realizovaného projektu „WiFi pre obec Obyce“ z rozpočtu obce:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018
Starosta obce vydal príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov v zmysle § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
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neskorších predpisov (príloha zápisnice č. 11). K 31.12.2018 bude vykonaná riadna (fyzická
aj dokladová) inventarizácia majetku Obce Obyce. Na vykonanie inventarizácie sa menuje
ústredná inventarizačná komisia, dve čiastkové inventúrne komisie pre inventúru majetku
v jednotlivých objektoch a ďalšia čiastková inventúrna komisia pre dokladovú inventúru
finančného majetku, zostatkov na účtoch, zúčtovacích vzťahov, finančných účtov, cenín
a inventúru zostatkov na podsúvahových účtoch.
Starosta nariadil vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2018 nasledovne:
- inventarizácie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
- inventarizáciu nedokončených investícií, obstaraný ale nezaradený majetok,
- inventarizáciu poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok a dlhodobý finančný
majetok,
- inventarizáciu cenín – poštové známky, stravné lístky
- inventarizáciu pokladne a bankových účtov,
- inventarizáciu zásob,
- inventarizáciu záväzkov,
- inventarizáciu pohľadávok,
- inventarizáciu rozdielu majetku a záväzkov.
Na vykonanie inventarizácie starosta menuje:
a) Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení:
- Ing. Ivan Rubaninský – predseda ÚIK
- Mgr. Jozef Horváth – člen ÚIK
- Katarína Šlosiarová – člen ÚIK
b) Pre inventúru majetku v jednotlivých objektoch menuje nasledovné čiastkové
inventúrne komisie v zložení:
 Pre objekty kultúrny dom, knižnica, požiarna zbrojnica, materská škola, Žliabok,
futbalové ihrisko, detské ihrisko, posilňovňa
– Ing. Anton Daniš – predseda ČIK
– Vladimír Šabo – člen ČIK
– Mária Šútorová – člen ČIK
 Pre objekty dom smútku, obecný úrad, zdravotné stredisko a zásoby
– Peter Šlosiar – predseda ČIK
– Ing. Peter Minár – člen ČIK
– Helena Drexlerová – člen ČIK
c) Pre dokladovú inventúru finančného majetku, zostatkov na účtoch, zúčtovacích
vzťahov (pohľadávky a záväzky), finančných účtov (bankové účty) a inventúru
zostatkov na podsúvahových účtoch komisiu v zložení:
- Ing. Ivana Mičudová – predseda ČIK
- Ján Šlosiar – člen ČIK
- Ing. Cyril Dlhý – člen ČIK
Fyzická inventúra sa vykoná v dobe od 10.12.2018 do 31.12.2018 a predseda ÚIK bude
pravidelne kontrolovať priebeh inventarizácie v súlade s príkazom. Po vykonaní
inventarizačných prác budú prerokované výsledky inventarizácie so zamestnancami, vrátane
návrhu opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z výsledkov inventarizácie. Pri
výkone inventarizácie je potrebné dôsledne sa riadiť príslušnými právnymi predpismi
a príkazom starostu. ÚIK súhrnne vyhodnotí výsledky inventarizácie organizácie vrátane
návrhov na opatrenia do 14.januára 2019 tak, aby výsledky inventarizácie boli zaúčtované do
účtovnej závierky 2018. Predseda ÚIK predloží správu o výsledkoch inventarizácie a návrhy
na opatrenia na odsúhlasenie obecnému zastupiteľstvu do 31.01.2019.
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Hlasovanie poslancov za príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2018:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2018
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2018 (príloha zápisnice č. 12) predložil
starosta obce a poslancov s ním stručne oboznámila účtovníčka obce Katarína 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 na vedomie prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2018.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 5/2018
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 5/2018 (príloha zápisnice č. 13)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ňou oboznámila účtovníčka obce Katarína
Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 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 (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra - § 50j, Nitriansky samosprávny kraj –
dotácia na kultúru, Nitriansky samosprávny kraj – dotácia na šport, Environmentálny fond –
dotácia na kanalizáciu, prenesený výkon štátnej správy – ZŠ) a k 30.septembru 2018 sa
upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 176 491,48 eur a výdavkov na sumu
1 176 491,48 eur. Poslanec Peter Šlosiar sa v súvislosti s budovaním kanalizácie spýtal, či sa
nebude opravovať chodník popri Hlavnej ulici na úseku od Hlbokej ulice po Školskú ulicu,
ktorý bol výstavbou poslednej etapy kanalizácie značne zničený. Starosta odpovedal, že
chodník sa bude rekonštruovať budúci rok podľa finančných možností obce, ale je potrebné
najskôr dať vypracovať projekt a začleniť potom náklady do budúcoročného rozpočtu.
Hlasovanie poslancov OZ za informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 5/2018 v zmysle
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2018, ktorým sa
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k 30.septembru 2018 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 1 176 491,48 eur a výdavkov
na sumu 1 176 491,48 eur:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku finančnej kontroly
v rozpočtovej organizácii – ZŠ Obyce za obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2018
Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii – ZŠ
Obyce za obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2018 (príloha zápisnice č. 14) predložil starosta
obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce Katarína Šlosiarová. Hlavná
kontrolórka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce záznam o výsledku
finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii Základná škola, Školská 289, Obyce za obdobie
od 01.07.2017 do 30.06.2018, ktorý bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami §18f, ods.1
písm. d) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Kontrolovaný subjekt je Základná škola Obyce a kontrolované obdobie je od 01.07.2017 do
30.06.2018. Hlavná kontrolórka v zázname na záver skonštatovala, že kontrolované bankové
a pokladničné účtovné doklady a došlé faktúry obsahovali všetky náležitosti vrátane
podpisových záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Základná škola
vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 10.novembra 2015.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku finančnej kontroly
v rozpočtovej organizácii Základná škola, Školská 289, Obyce za obdobie od 01.07.2017 do
30.06.2018. Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od apríla 2018 do
septembra 2018
Správy z kontroly hlavnej kontrolórky Obce Obyce za obdobie od apríla 2018 do septembra
2018 (príloha zápisnice č. 15) predložil starosta obce a poslancom OZ ich prečítala
účtovníčka obce Katarína Šlosiarová. Hlavná kontrolórka obce predložila Obecnému
zastupiteľstvu Obce Obyce dve správy hlavnej kontrolórky obce z kontroly za obdobie apríl
2018 až jún 2018 a júl 2018 až september 2018, ktoré boli vypracované 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 apríl až september 2018, predmetom kontroly boli pokladničné doklady a prijaté
faktúry za obdobie od apríla do septembra 2018. Hlavná kontrolórka obce v závere oboch
správ skonštatovala, že účtovné doklady obsahovali všetky náležitosti v zmysle platných
právnych predpisov.
Poslanci OZ zobrali na vedomie:
1. Správu z kontroly za kontrolovaný subjekt Obec Obyce, ktorú predkladá PaedDr. Ing.
Beáta Čepcová, hlavná kontrolórka Obce Obyce za obdobie apríl 2018 až jún 2018
2. Správu z kontroly za kontrolovaný subjekt Obec Obyce, ktorú predkladá PaedDr. Ing.
Beáta Čepcová, hlavná kontrolórka Obce Obyce za obdobie júl 2018 až september 2018
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Program odpadového hospodárstva, Program obce Obyce na roky
2016-2020
Program odpadového hospodárstva, Program obce Obyce na roky 2016-2020 a Oznámenie
výsledku posúdenia Programu odpadového hospodárstva obce Obyce na roky 2016-2020
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Okresným úradom Zlaté Moravce, odborom starostlivosti o životné prostredie (príloha
zápisnice č. 16) predložil starosta obce. Program odpadového hospodárstva Slovenskej
republiky (POH SR) predstavuje najvýznamnejší strategický dokument v odpadovom
hospodárstve Slovenskej republiky (SR) na roky 2016 až 2020. POH SR na roky 2016 až
2020 je v poradí piatym národným programom stanovujúcim základné požiadavky, ciele
a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia
predchádzajúceho POH SR na roky 2011 až 2015 a z analýzy súčasného stavu a potrieb
odpadového hospodárstva SR. POH SR sa vydáva na obdobie 5 rokov, t. j. na roky 2016 až
2020 a predstavuje základný koncepčný dokument odpadového hospodárstva v SR pre toto
obdobie. POH SR je východiskovým dokumentom pre spracovanie krajských programov
odpadového hospodárstva na roky 2016 až 2020 a podľa Krajského programu odpadového
hospodárstva bolo možné vypracovať aj Program obce Obyce na roky 2016 – 2020. Program
obce Obyce bol vypracovaný podľa POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020. Okresný
úrad v Zlatých Moravciach, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 15.10.2018 posúdil
POH obce Obyce a skonštatoval, že POH obce Obyce je v súlade s ustanoveniami zákona
o odpadoch a v súlade so záväznou časťou POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Oznámenie o výsledku posúdenia Programu odpadového
hospodárstva obce Obyce na roky 2016-2020 Okresným úradom Zlaté Moravce, odborom
starostlivosti o životné prostredie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za Program odpadového hospodárstva, Program obce Obyce na roky
2016-2020:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Plán obnovy verejnej kanalizácie pre Verejnú kanalizáciu obce Obyce
Plán obnovy verejnej kanalizácie pre Verejnú kanalizáciu Obce Obyce (príloha zápisnice č.
17) predložil starosta obce. Plán obnovy verejnej kanalizácie pre verejnú kanalizáciu Obce
Obyce bol vypracovaný v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č.
262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy
verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní. Postup vypracovania plánu obnovy
vychádza z posúdenia súčasného stavu existujúcich objektov a zariadení verejnej kanalizácie
s technickými a špecifickými požiadavkami, so slovenskými technickými normami na základe
analýzy ich stavebného stavu, kapacity a environmentálneho vplyvu. Tento plán bol
vypracovaný na obdobie 10 rokov, v najbližších rokoch sa počíta len s bežnými opravami
podľa aktuálnych potrieb, v roku 2035 je naplánovaný inšpekčný monitoring potrubia.
Potreba vypracovať plán vznikla na základe kontroly v oblasti životného prostredia, plán
schvaľuje starosta obce, poslanci OZ sú o tom len informovaní.
Poslanci OZ zobrali na vedomie:
1. Informatívnu správu o spracovaní plánu obnovy verejnej kanalizácie
2. Plán obnovy verejnej kanalizácie pre Verejnú kanalizáciu obce Obyce
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 15. Rôzne
A) Starosta obce navrhol poskytnutie odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva
v Obyciach (príloha zápisnice č. 18). Starosta navrhol odmenu poslancom OZ vo výške
300,00 eur.
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Hlasovanie poslancov OZ za poskytnutie odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva
v Obyciach za kvalitný výkon funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach vo
volebnom období rokov 2014 až 2018 podľa návrhu predloženého starostom obce:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Starosta informoval poslancov OZ, že sa bude pokračovať v budovaní kanalizácie na ulici
Hájskej v rámci dotácie z programu IROP, približne o 3 týždne by mal byť uskutočnený prvý
výkop, prácu bude vykonávať firma ViOn Zlaté Moravce. Projekt zatiaľ úspešne prešiel
dvoma kontrolami. Keďže sa blíži zima, ťažko povedať, ako rýchlo bude prebiehať realizácia.
Budúci rok by obec mala na svoje náklady vybudovať kanalizačné prípojky na Hájskej ulici
(dotácia sa vzťahuje len na hlavné potrubie) a popri tom by bolo dobré, aby sa vybudovala
kanalizácia aj na ulici Podhájskej, aby sa ľudia mohli postupne čo najviac pripájať. Všetko
bude závisieť od finančných možností obecného rozpočtu.
C) Starosta ďalej informoval poslancov, že obecný hasičský zbor bol vybavený
protipovodňovým vozíkom a zároveň bola obci priznaná dotácia vo výške 30 tisíc eur na
rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice. Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal, čo všetko je
súčasťou protipovodňového vozíka. Starosta odpovedal, že centrála, čerpadlo, hadice
a náradie. Protipovodňový vozík je prípojným vozidlom. Poslanec Peter Šlosiar sa navrhol,
aby sa do okrúhlych okien na budove hasičskej zbrojnice umiestnili pri jej rekonštrukcii
hodiny. Starosta odpovedal, že sa tento návrh zváži, keď sa bude hasičská zbrojnica reálne
rekonštruovať.
D) Starosta ďalej oznámil poslancom OZ, že obec dostala dotáciu 5 tisíc eur na kamerový
systém. Žiadosť bola podaná na vyššiu sumu, preto bude potrebné upraviť projekt, ale
prednostne sa vymenia a doplnia kamery v centre obce.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informácie starostu obce:
1. Informáciu o výstavbe kanalizácie na ulici Hájskej
2. Informáciu o zapožičaní protipovodňového vozíka
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
3. Informáciu o poskytnutí dotácie na kamerový systém
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 poslancov

PROTI: 0 poslancov

a poskytnutí

dotácie

na

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

E) Zástupca starostu Ing. Cyril Dlhý navrhol, aby bolo starostovi schválené zvýšenie
základného platu o 70% ako poďakovanie za kvalitný výkon funkcie v končiacom volebnom
období, pričom toto zvýšenie bude platiť iba v mesiaci november 2018.
Hlasovanie poslancov OZ za zvýšenie základného platu starostu obce o 70% na mesiac
november 2018:
ZA: 7 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Anton Daniš prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č.
19)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 22/1/2018 až č. 22/17/2018 zobrali
poslanci OZ na vedomie bez výhrad.
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K bodu 17. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil 22. zasadnutie OZ.

V Obyciach, 25.10.2018

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jozef Horváth

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

Peter Šlosiar

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

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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