Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 27.02.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Peter Šlosiar

Ďalší prítomní: Vlasta Šabová, Katarína Šlosiarová, Ivana Mičudová (zamestnanci obce)
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Žiadosti a sťažnosti
6. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva
7. Návrh na odkúpenie časti pozemku parcely registra EKN číslo 1026/4, k. ú. Obyce do
vlastníctva obce
8. Dodatok č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce č. 3/2009 z 11.
decembra 2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného
jedla, na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady
príspevku v Školskej jedálni pri Základnej škole v Obyciach
9. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2018
10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovými opatreniami č. 7/2018, 8/2018 a 9/2018
11. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce, za
obdobie od októbra 2018 do decembra 2018
12. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
13. Správa OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2018
14. Dotácia na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času
15. Návrh audítorskej spoločnosti, ktorá by mala vykonať audit obce Obyce za rok 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 (príloha zápisnice č. 1)
a vyzval poslancov, aby ho podľa potreby doplnili o ďalšie body. Doplňujúce body neboli.
Hlasovanie poslancov za predložený program zasadnutia:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová
Overovatelia zápisnice: Emil Haspra, Ing. Peter Minár.

K bodu 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Starosta navrhol zriadiť návrhovú a volebnú komisiu (príloha zápisnice č. 2). Úlohou
návrhovej komisie bude sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom
programu a k postupu rokovania návrhy uznesení. Úlohou volebnej komisie bude dohliadať
na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov a podať správu
o výsledku volieb.
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce poslancov: Ing. Cyril Dlhý, Ing. Ivan
Rubaninský, Ján Šlosiar.
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Cyril Dlhý, Ing. Ivan Rubaninský,
Ján Šlosiar:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Starosta navrhol do volebnej komisie poslancov: Ing. Anton Daniš, Róbert Fides a Vladimír
Šabo.
Hlasovanie poslancov OZ za volebnú komisiu v zložení Ing. Anton Daniš, Róbert Fides
a Vladimír Šabo:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Poslancom OZ boli rozdané CD nosiče s prehľadom všetkých platných vnútorných noriem
obce.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o odovzdaní materiálu poslancom obecného
zastupiteľstva na CD nosiči, ktorý obsahuje všetky platné vnútorné normy obce. Hlasovanie
poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti a sťažnosti
A) Žiadosť spoločnosti Ladislav Pócs – 3P slúži Vám, Sládkovičovo o schválenie otváracích
hodín (príloha zápisnice č. 3) predložil poslancom OZ starosta obce. Oznámil poslancom,
že ide o otváracie hodiny reštaurácie Partizán rezort, od pondelka do štvrtka bude
otvorené v čase od 11,00 do 20,00 hod., v piatok od 11,00 do 21,00 hod., v sobotu od
9,00 do 21,00 hod a v nedeľu od 9,00 do 20,00 hod.
Hlasovanie poslancov za otváracie hodiny v prevádzkovej jednotke reštaurácie Partizán
rezort Obyce nasledovne:
Pondelok
11,00 hod.
20,00 hod.
Utorok
11,00 hod.
20,00 hod.
Streda
11,00 hod.
20,00 hod.
Štvrtok
11,00 hod.
20,00 hod.
Piatok
11,00 hod.
21,00 hod.
Sobota
09,00 hod.
21,00 hod.
Nedeľa
09,00 hod.
20,00 hod.
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

2

B) Žiadosť Zuzany Šabovej, bytom Obyce č. 99 o pridelenie nájomného bytu (príloha
zápisnice č. 4) predložil poslancom a prečítal starosta obce. Starosta oznámil poslancom,
že v bytovom dome IV. vypovedali nájomníci nájomnú zmluvu na byt č.6.
Hlasovanie poslancov OZ za uzatvorenie nájomnej zmluvy so Zuzanou Šabovou, by tom
Obyce č. 99 na byt č. 6, bytový dom IV, Cintorínska 203, Obyce na obdobie 3 roky odo
dňa 01.03.2019:
ZA: 7 poslancov (Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Róbert Fides, Emil Haspra, Ing.
Peter Minár, Ing. Ivan Rubaninský, Vladimír Šabo)
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 1 poslanec (Ján Šlosiar)
C) Žiadosť Miroslavy Fidesovej, bytom Obyce č. 528 o pridelenie nájomného bytu (príloha
zápisnice č. 5) predložil starosta obce. Starosta oznámil poslancom OZ, že bytovom
dome III. vypovedali nájomníci nájomnú zmluvu na byt č. 4.
Hlasovanie poslancov za uzatvorenie nájomnej zmluvy s Miroslavou Fidesovou, trvalým
bytom Obyce č. 528 na byt č. 4, bytový dom č. III, Cintorínska č. 205, Obyce na obdobie
3 roky od uvoľnenia bytu predchádzajúcimi nájomníkmi.
ZA: 7 poslancov (Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Róbert Fides, Emil Haspra, Ing.
Peter Minár, Ing. Ivan Rubaninský, Vladimír Šabo)
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 1 poslanec (Ján Šlosiar)

K bodu 6. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva
Voľbu predsedov komisií obecného zastupiteľstva (príloha zápisnice č. 6) predložil starosta
obce. Poslanci OZ určili náplň práce komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach
nasledovne:
1. Komisia na ochranu verejného poriadku:
- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
- spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
- podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
- podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných
priestranstvách obce a verejne prístupných miestach.
2. Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia:
- vyjadruje sa k rozhodujúcim stavbám obecného charakteru,
- spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom
záväzných stanovísk k investičným zámerom na území obce,
- predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k návrhom
územného plánu zón obce, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom,
- vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych
komunikácií, verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú v majetku
obce,
- spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, kontroluje nakladanie
s komunálnym odpadom, zásobovanie vodou, odpadové vody,
- spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene.
3. Komisia pre kultúru, šport a agroturistiku:
- koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení a zriadení v záujme
trvalého rozvoja kultúrneho, spoločenského a športového života v obci (kalendár
kultúrnych a športových podujatí v obci),
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- predkladá obecnému zastupiteľstvo návrhy na rozvoj obce v oblasti kultúry, športu
a školstva.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Starosta obce navrhol za predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku poslanca OZ Ing.
Ivana Rubaninského. Iné návrhy neboli. Hlasovanie poslancov OZ za návrh, aby sa
predsedom Komisie na ochranu verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach
stal poslanec Ing. Ivan Rubaninský:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Starosta obce navrhol za predsedu Komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia poslanca OZ Ing. Petra Minára. Iné návrhy neboli. Hlasovanie poslancov za návrh,
aby sa predsedom Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri
Obecnom zastupiteľstve v Obyciach stal poslanec Ing. Peter Minár:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Starosta navrhol za predsedu Komisie pre kultúru, šport a agroturistiky poslanca OZ Ing.
Antona Daniša. Iné návrhy neboli. Hlasovanie poslancov OZ za návrh, aby sa predsedom
Komisie pre kultúru, šport a agroturistiku pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach stal
poslanec Ing. Anton Daniš:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Starosta požiadal zvolených predsedov komisií, aby do budúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva pripravili návrhy na zloženie svojich komisií, buď z radov poslancov OZ alebo
odborníkov z radov občanov, prípadne iných osôb.
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach uložilo zvoleným predsedom komisií pri obecnom
zastupiteľstve v Obyciach, aby do najbližšieho zasadnutia poslancov OZ pripravili návrh na
zloženie svojich komisií z členov radov poslancov OZ a odborníkov z radov obyvateľov obce
alebo iných osôb. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Návrh na odkúpenie časti pozemku parcely EKN číslo 1026/4, k. ú.
Obyce do vlastníctva obce
Návrh na odkúpenie časti pozemku parcely EKN číslo 1026/4 do vlastníctva obce (príloha
zápisnice č. 7) predložil starosta obce. Starosta oznámil poslancom, že parcela sa nachádza
v záujmovom území obce za cintorínom, kde sa plánuje v budúcnosti výstavba rodinných
domov. Ing. Jozef Šabo je spoluvlastníkom uvedenej parcely v podiele 1/4. Parcela č. 1026/4
je zapísaná na liste vlastníctva č. 1342, k. ú. Obyce, je to orná pôda o výmere 1395 m2.
Hlasovanie poslancov OZ za odkúpenie pozemku vo vlastníctve Ing. Jozefa Šabu, rod. .........,
nar. ....................., rodné číslo ....................., trvalým bytom ........................., Lužianky, a to
parcely registra „E“ číslo 1026/4 – orná pôda o výmere 1395 m2, zapísanú v liste vlastníctva
č. 1342, k. ú. Obyce v spoluvlastníckom podiele 1/4 do vlastníctva Obce Obyce:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za cenu za odkupovanú nehnuteľnosť v celkovej výške 1 047,00 eur
(slovom jedentisíc štyridsaťsedem eur):
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za Kúpnu zmluvu č. 8/2018 uzatvorenú medzi predávajúcim Ing.
Jozef Šabo, rod. .........., nar. ................., rodné číslo ......................, trvalým bytom .................
............., Lužianky a kupujúcim Obec Obyce, 951 95 Obyce na odkúpenie nehnuteľnosti vo
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vlastníctve predávajúceho a to pozemku zapísaného v liste vlastníctva č. 1342, parcely
registra „E“ č. 1026/4 – orná pôda o výmere 1395 m2, k. ú. Obyce v spoluvlastníckom podiele
1/4.:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Dodatok č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce č.
3/2009 z 11. decembra 2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
výrobu jedného jedla, na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie
a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni pri Základnej škole v
Obyciach
Návrh Dodatku č. 3 ku VZN č. 3/2009 (príloha zápisnice č. 8) predložil starosta obce. Návrh
dodatku obdržali poslanci OZ domov v dostatočnom predstihu. S účinnosťou od 01.01.2019
nadobudol účinnosť zákon č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý sa týka najmä poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa. V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, § 4
ods. 6 sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu,
že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu (§ 140 ods. 5 zákona č.
245/2008 Z. z.) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa
zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. S odvolaním sa na § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR možno dotáciu poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného
jedla (ďalej len „strava“) na každé dieťa, ktoré navštevuje:
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného minima,
c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník
materskej školy, je najmenej 50% detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi.
Žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa môže byť
zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej
školy a základnej školy, ktorým je odvodný úrad v sídle kraja. Žiadosť o dotáciu na stravu
podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má
sídlo žiadateľ dotácie.
Obec Obyce podala žiadosť o uvedenú dotáciu v riadnom termíne do 10.01.2019. Aby bolo
možné deťom poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, je
potrebné vykonať úpravu Všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce č. 3/2009 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla, na výrobu jedného jedla pre
diétne stravovanie a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni pri Základnej škole
v Obyciach. Zmena sa vzťahuje na stanovenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
detí v materskej škole s účinnosťou od 01.01.2019 v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v znení neskorších predpisov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Prijatie uvedeného opatrenia
nebude mať vplyv na rozpočet Obce Obyce. Dodatok č. 3 prináša zmeny v článku 2 a článku
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4 nariadenia. Dieťa sa musí zúčastniť vyučovacieho procesu, aby malo nárok na obed zdarma.
Rodičia detí budú zároveň písomne upovedomení, že v prípade ak sa dieťa nezúčastní
vyučovania a obed nebude včas odhlásený, musia obed zaplatiť v plnej výške. Od 1.
septembra 2019 by malo pribudnúť približne 40 stravníkov.
Hlasovanie poslancov za návrh Dodatku č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Obyce č. 3/2009 z 11.decembra 2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
výrobu jedného jedla, na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady
príspevku v školskej jedálni pri ZŠ v Obyciach:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2018
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2018 (príloha zápisnice č. 9) predložil
starosta obce a poslancov s ním stručne oboznámila účtovníčka obce Katarína Šlosiarová.
Materiál obdržali poslanci OZ domov v dostatočnom predstihu spolu z rozpisom jednotlivých
účtovných tried. 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 31.12.2018.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovými opatreniami č. 7/2018,
8/2018 a 9/2018
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 7/2018 (príloha zápisnice č. 10)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce Katarína
Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 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 bol upravený rozpočet Obce Obyce na rok 2018 schválením zmeny rozpočtu
starostom obce povoleným prekročením výdavkov v zmysle §19, ods. 3 Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami č. 12/2008 a vykonanou zmenou sa upravil celkový rozpočet
príjmov na sumu 1 183 455,98 eur a výdavkov na sumu 1 183 455,98 eur.
Poslanci OZ vzali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 7/2018
v zmysle § 19, ods. 3 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č.
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12/2018, ktorým sa k 20. decembru 2018 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu
1 183 455,98 eur a výdavkov na sumu 1 183 455,98 eur. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 8/2018 (príloha zápisnice č. 11)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 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. Jedná sa o presuny v rámci jednotlivých
položiek rozpočtu, pričom celkový rozpočet príjmov a celkový rozpočet výdavkov sa
nezmenil.
Poslanci OZ vzali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 8/2018
v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008. Presunom
rozpočtovaných prostriedkov v rámci položiek rozpočtu sa k 27. decembru 2018 celkový
rozpočet príjmov a celkový rozpočet výdavkov nezmenil. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 9/2018 (príloha zápisnice č. 12)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Rozpočtové opatrenie č. 9/2018 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. decembru 2018 sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu
1 320 866,62 € a výdavkov na sumu 1 320 866,62 €. Jedná sa o účelovo určené finančné
prostriedky (kapitálové – na kanalizáciu, bežné – na základnú školu, bežné – od Nitrianskeho
samosprávneho kraja).
Poslanci OZ zobrali ma vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 9/2018
v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008, ktorým sa
k 31. decembru 2018 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 1 320 866,62 eur a výdavkov
na sumu 1 320 866,62 eur. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec
Obyce , za obdobie od októbra 2018 do decembra 2018
Správu z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce, za obdobie od
októbra 2018 do decembra 2018 (príloha zápisnice č. 13) predložil starosta obce a poslancov
OZ s ňou oboznámila účtovníčka obce Katarína Šlosiarová. Hlavná kontrolórka obce
predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly
za obdobie október až december 2018, ktorá bola vypracovaná v súlade ustanoveniami § 18f,
ods. 1, písm. d) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Kontrolovaný subjekt je Obec Obyce a kontrolované obdobie sú mesiace, október,
november a december 2018. Hlavná kontrolórka obce na záver skonštatovala, že kontrolované
účtovné doklady obsahovali všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
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Poslanci OZ zobrali na vedomie Správu z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný
subjekt Obec Obyce, ktorú predkladá PaedDr. Ing. Beáta Čepcová, hlavná kontrolórka Obce
Obyce za obdobie október 2018 až december 2018. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 (príloha zápisnice č. 14) predložil starosta obce
a poslancom OZ ju prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová. Hlavná kontrolórka obce
predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 v
súlade s ustanoveniami § 18f, ods. 1, písm. e) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2018.
Hlavná kontrolórka počas roka 2018 priebežne vykonávala kontroly, ktoré boli zamerané na:
– kontrolu vedenia účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
a dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,
– kontrolu vecnej a formálnej správnosti pokladničných dokladov,
– kontrolu pokladničnej hotovosti.
Na základe skutočností z vykonaných kontrol vypracovala a Obecnému zastupiteľstvu
v Obyciach predložila 4 správy z kontroly.
Ďalej vypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Obyce na roky 2019-2021 a
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2017.
Na základe oznámenia o vykonaní kontroly dňa 26.07.2018 vykonala finančnú kontrolu
v rozpočtovej organizácii Základná škola, Školská 289, Obyce.
Skontrolovala aj dodržiavanie zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vykonanie inventarizácie za rok 2018
a vykonala kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ vzali Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018 na vedomie
bez pripomienok. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Správa OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018
Správu OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov (príloha zápisnice č. 15) predložil starosta obce a poslancom ju prečítal
Ing. Ivan Rubaninský, predseda Ústrednej inventarizačnej komisie. Inventarizácia majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola vykonaná v súlade s § 29 zákona č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa § 30 zákona o účtovníctve sa skutočný
stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov zisťuje inventúrou. Pri majetku
hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou; pri
záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno
vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to možné,
používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry.
V Obci Obyce bola vykonaná riadna inventarizácia hmotného a nehmotného majetku
(DDHM, DHM a zásoby), dokladová inventúra ostatného majetku (pokladničná hotovosť,
ceniny, finančné investície, peňažné prostriedky v bankách, pohľadávky a záväzky) a rozdielu
majetku a záväzkov na všetkých organizačných úsekoch obce k 31. 12. 2018. V roku 2018 sa
v Obci Obyce vykonala fyzická inventúra pri účtoch neobežného a obežného majetku.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Súhrnnú správu OZ v Obyciach o výsledku riadnej
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31. 12. 2018.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 14. Dotácia na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času
Dotáciu na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času (príloha zápisnice č. 16) predložil
starosta obce. Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a starostlivosť o potreby jej
obyvateľov patrí k úlohám samosprávy v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Centrum voľného času v Zlatých
Moravciach v školskom roku 2018/2019 zabezpečuje podľa výchovného programu školského
zariadenia výchovno-vzdelávaciu činnosť detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej
dochádzky. Mesto Zlaté Moravce poslalo Obci Obyce návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce na podporu a rozvoj záujmového vzdelávania detí a mládeže, na mzdy
a prevádzku Centra voľného času, Rovňanova 7, Zlaté Moravce, zriaďovateľom ktorého je
mesto Zlaté Moravce. Na účely financovania centier voľného času sú určené financie, ktoré
dostáva obec vo výške výnosu dane z príjmov vypočítaných na základe údajov o počte
obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území
obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje,
v zmysle § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení. Vzhľadom k tomu, že deti s trvalým pobytom v Obci Obyce sa
zúčastňujú vzdelávania v Centre voľného času v Zlatých Moravciach, mesto Zlaté Moravce
žiada poslancov OZ o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Obyce Mestu Zlaté Moravce na
záujmové vzdelávanie detí navštevujúci Centrum voľného času, Rovňanova 7, Zlaté Moravce
na rok 2019. Starosta oznámil, že v roku 2018 poslanci OZ schválili dotáciu vo výške 80,00
eur na dieťa, v súčasnej dobe navštevuje Centrum voľného času v Zlatých Moravciach aj 13
detí a žiakov s trvalým pobytom na území našej obce. Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal, či
schválená dotácia ide priamo centru voľného času alebo mestu Zlaté Moravce. Starosta
odpovedal, že zmluva sa uzatvára s mestom, peniaze teda primárne idú mestu, ale zmluva
zároveň zaväzuje, že tieto finančné prostriedky sa použijú výlučne na mzdy pedagogických
a nepedagogických zamestnancov a na prevádzku centra voľného času a túto dotáciu budú
príslušnej obci každý rok vyúčtovávať. Poslanci OZ navrhli ponechať dotáciu vo výške 80,00
eur na dieťa.
Starosta predložil poslancom OZ návrh na ročnú výšku príspevku na záujmové vzdelávanie
vo výške 80,00 eur na jedného obyvateľa obce, a to na deti materskej školy, žiakov základnej
školy, žiakov strednej školy alebo študentov vysokej školy, ktorý študuje formou denného
štúdia. Obec Obyce poskytne príspevok na záujmové vzdelávanie obyvateľov obce s trvalým
pobytom na území obce v centrách voľného času na území okresu Zlaté Moravce a Nitra.
Finančné prostriedky sa poskytnú raz ročne na žiadosť centra voľného času, ak je právnickou
osobou, inak na žiadosť zriaďovateľa centra voľného času. Žiadosť sa predkladá v priebehu
kalendárneho roka. Centrum voľného času (ako právnická osoba), alebo zriaďovateľ centra
voľného času (ďalej len „žiadateľ“) predloží v žiadosti o poskytnutie dotácie zoznam detí, na
ktoré žiada dotáciu s adresou ich trvalého pobytu a dátumom ich narodenia.
Obec Obyce, ako poskytovateľ dotácie sa zaväzuje do 31.mája príslušného kalendárneho roka
oznámiť žiadateľovi ako príjemcovi dotácie, výšku dotácie na jedno dieťa na rok a zmluvne
dohodnúť podmienky, spôsob a termíny poskytnutia dotácie.
Ak obyvateľ obce má záujem navštevovať centrum voľného času len časť roka, tak obec
poskytne žiadateľovi pomernú časť finančných prostriedkov zodpovedajúcich počtu
mesiacov, počas ktorých obyvateľ obce navštevoval centrum voľného času. Ak obyvateľ
prestane byť žiakom CVČ, žiadateľ je povinný do 14 dní oznámiť uvedenú skutočnosť
poskytovateľovi dotácie. Ak budú v priebehu roka prijatí do CVČ ďalší obyvatelia obce
s trvalým pobytom na území Obce Obyce, žiadateľ musí znovu požiadať o dotáciu na týchto
obyvateľov. Na požiadanie poskytovateľa dotácie, žiadateľ poskytne údaje o dochádzke detí,
na ktoré sa dotácia poskytuje.
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Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu
miezd a platov vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na
sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové
dôchodkové sporenie a prevádzku centra voľného času a pri ich použití je povinný zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
V prípade ak prijímateľ finančných prostriedkov nevyčerpá pridelené finančné prostriedky do
31. decembra príslušného kalendárneho roku, je povinný nevyčerpanú časť finančných
prostriedkov vrátiť späť na účet Obce Obyce do 31.decembra príslušného kalendárneho roku.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Obyce –
medzi Obcou Obyce a Mestom Zlaté Moravce na záujmové vzdelávanie detí navštevujúcich
Centrum voľného času, Rovňanova č. 7, Zlaté Moravce na rok 2019:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 15. Návrh audítorskej spoločnosti, ktorá by mala vykonať audit Obce
Obyce za rok 2018
Návrh audítorskej spoločnosti, ktorá by mala vykonať audit Obce Obyce za rok 2018 (príloha
zápisnice č. 17) predložil starosta obce Ing. Milan Garaj, PhD. a prečítala účtovníčka obce K.
Šlosiarová. Obec Obyce je povinná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
vykonať audit účtovnej závierky a to prostredníctvom nezávislého audítora. Poslanci
obecného zastupiteľstva musia schváliť výkon tejto činnosti. Zodpovednosťou audítora je
vyjadriť názor na účtovnú závierku Obce Obyce na základe jeho auditu.
V Obci Obyce audit a spracovanie správy o preverení súladu hospodárenia obce so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vykonáva Ing. Jozef Adamkovič, so sídlom Orgovánová 2565/7, 955 01
Topoľčany. Menovaná audítorská spoločnosť je osvedčená, spoľahlivá a dôsledná, všetky
úlohy a úkony vyplývajúce z overovania účtovnej závierky a následných činností vykonáva
odborne a presne.
Hlasovanie poslancov za návrh, aby audítorská spoločnosť: Ing. Jozef Adamkovič so sídlom
Topoľčany, Orgovánová č. 2565/7, zastúpená Ing. Jozefom Adamkovičom, IČO: 30887232,
DIČ: 1031355996 vykonala audit Obce Obyce za rok 2018:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Rôzne
A) Starosta informoval poslancov OZ, že pokračuje budovanie kanalizácie na ulici Hájskej,
následne sa začne s budovaním kanalizácie na ulici Podhájskej. Keďže sa počas výkonu prác
vyskytlo viacero problémov, starosta priebežne komunikoval s firmou ViOn, Zlaté Moravce
a jednotlivými občanmi. Poslanec Róbert Fides sa spýtal, kto zaplatí kanalizačné prípojky.
Starosta odpovedal, že náklady na vybudovanie kanalizačných prípojok po hranicu pozemku
budú hradené z rozpočtu obce. Poslanec Róbert Fides tlmočil poslancom OZ viacero sťažností
obyvateľov, bývajúcich na Hájskej ulici na výkon prác, pretože rozkopaná cesta na väčšine
úsekov vôbec nebola prekrytá železnými plechmi, bol problematický prístup do dvorov
a výkopové jamy boli nedostatočne zabezpečené v dobe mimo výkonu práce. Starosta
odpovedal, že už na tieto problémy upozornil stavbyvedúceho a bude uskutočnená náprava.
B) Starosta informoval poslancov OZ, že prebieha vklad kúpnej zmluvy s Jednotou SD Nitra
do katastra. Proces bol prerušený z dôvodu formálnych nedostatkov, ale pracuje sa na ich
odstránení. Poslanec Róbert Fides sa spýtal na cenu odkupovaných nehnuteľností (budova
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súp. č. 127 a priľahlé pozemky v centre obce) a na plány s budovou do budúcnosti. Starosta
odpovedal, že cena za odkupované nehnuteľnosti bola 26 000,00 eur a navrhuje túto budovu
ponechať ako dom služieb. Bolo by vhodné sem postupne presťahovať poštový úrad, pretože
ich súčasné priestory sú v schátranom stave, ponechať tam kaderníctvo a zvyšné priestory
ponúknuť na prenájom. Budova si ale bude vyžadovať postupnú rekonštrukciu, cez
mikroregión Tríbečsko by sa dali na tento účel získať finančné prostriedky a ďalšie
nevyhnutné opravy by sa hradili z obecného rozpočtu podľa možností.
C) Starosta ďalej informoval poslancov, že v dohľadnom čase sa začnú práce na
rekonštrukcii fasády a strechy hasičskej zbrojnice v centre obce. Poslanec Ing. Anton Daniš sa
spýtal, kedy presne sa práce začnú a kto bude rekonštrukciu vykonávať. Starosta odpovedal,
že práce sa začnú v priebehu marca, podľa počasia a rekonštrukciu uskutoční stavebná firma
pána Emila Šutku. Starosta zároveň požiadal poslanca Ing. Petra Minára, ktorý vypracoval
projekt na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice, aby ešte raz zvážil farebné prevedenie úpravy
fasády a pripravil aj návrh s inou farebnou kombináciou.
D) Poslanec Emil Haspra tlmočil opakovanú sťažnosť nájomníkov v byte v zdravotnom
stredisku Ivana Barbušiaka a Michaely Benčekovej na hlučnosť rodiny Františka Melenca.
Pán Barbušiak očakáva konkrétne vyjadrenie od obce, pretože konflikty sa stále vyhrocujú,
naposledy údajne F. Melenec vynadal M. Benčekovej. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský
povedal, že I. Barbušiak sa opakovane sťažoval aj jemu, pôjde za oboma rodinami a ako
opakovane zvolený predseda Komisie na ochranu verejného poriadku pripraví písomné
vyjadrenie, aby sa v prípade potreby mohol tento spor riešiť ďalej.
E) Poslanec Emil Haspra požiadal o opravu zámkovej dlažby na chodníku, ktorý vedie
ponad rieku Žitavu pri bytových domoch. Chodí tadiaľ mnoho ľudí (mamičky s kočíkmi,
ľudia do kostola a z kostola, ľudia s káričkami na cintorín) a časť dlažby klesla, večer nie je
chodník dostatočne osvetlený, niekto by sa mohol zakopnúť a spadnúť. Starosta odpovedal, že
zámková dlažba na viacerých úsekoch aj chodníkoch postupne klesá, keď sa zlepší počasie,
všetko sa postupne bude opravovať
F) Poslanec Emil Haspra ďalej požiadal o premiestnenie alebo posunutie kontajnerov na
odpad, ktoré sa nachádzajú pri potravinách Jednota na rohu príjazdovej cesty k bytovkám.
Kontajnery zacláňajú výhľad a v noci sú ledva viditeľné, bolo by vhodné ich označiť aspoň
nejakými reflexnými prvkami
G) Poslanec Anton Daniš oznámil, že viacerí obyvatelia sa sťažujú na nefunkčný rozhlas,
najmä zle zrozumiteľné hovorové slovo. Starosta odpovedal, že už objednal opravu u firmy
Unimont, v najbližších dňoch by sa malo začať pracovať na oprave a niektoré úseky sa
pravdepodobne prekáblujú, nefunkčné reproduktory sa vymenia.
H) Starosta oznámil poslancom, že dal predbežne vypracovať cenové ponuky na
rekonštrukciu chodníka popri Hlavnej ulici na úseku od ul. Hlbokej do centra obce. Chodník
je vo veľmi zlom stave, najviac bol poškodený počas výstavby kanalizácie na tomto úseku,
keď po ňom jazdili nákladné autá. Problémom je, že chodník sa bude musieť v dohľadnom
čase zasa rozoberať, lebo bude treba vybudovať kanalizačné prípojky k domom. Na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa rekonštrukcia chodníka môže prediskutovať
podľa cenových ponúk.
I) Starosta poslancom OZ oznámil, že v sobotu 2. marca 2019 obecný úrad organizuje
fašiangové popoludnie v kultúrnom dome, účinkovať budú deti z materskej školy, žiaci zo
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základnej školy, domáce súbory Skerešovanka a Drieňovanka, dychová hudba Obyčanka
a folklórny súbor Háj z Novej Bane. Zároveň bude prebiehať malá jarná burza a bola
vyhlásená aj súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu. Starosta pozval všetkých poslancov na
túto akciu.
Poslanci OZ zobrali na vedomie:
1. informáciu starostu obce o budovaní kanalizácie na ulici Hájskej,
2. informáciu starostu obce o vklade kúpnej zmluvy s Jednotou SD Nitra do katastra
nehnuteľností,
3. informáciu starostu obce o rekonštrukcii hasičskej zbrojnice,
4. informáciu o pretrvávaní konfliktov medzi nájomníkmi bytov v zdravotnom stredisku,
5. informáciu o problematickom umiestnení odpadových kontajnerov pri potravinách
Jednota,
6. informáciu o potrebe opraviť zámkovú dlažbu na chodníku cez lavičku ponad Žitavu
pri bytovkách,
7. informáciu o nefunkčných rozhlasoch,
8. informáciu o vypracovaní cenových ponúk na rekonštrukciu chodníka popri Hlavnej
ulici od ul. Hlbokej do centra obce
9. informáciu o fašiangovom popoludní dňa 2.3.2019
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 17. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ján Šlosiar prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č. 18)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 2/1/2019 až č. 2/23/2019 zobrali poslanci
OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 18. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil 2. zasadnutie OZ.
V Obyciach, 27.02.2019

Overovatelia zápisnice:
Emil Haspra

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

Ing. Peter Minár

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

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