Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 27.02.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Ing. Stanislav Kurka, Ing. Ivan Rubaninský, Peter Šlosiar

Ďalší prítomní: Vlasta Šabová, Katarína Šlosiarová, zamestnanci obce
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba volebnej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
6. Návrh na voľbu členov komisií Obecného zastupiteľstva
7. Žiadosti a sťažnosti občanov
8. Súhrnná správa OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014
9. Návrh na zriadenie vyraďovacej a likvidačnej komisie
10. Zmena rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2014 rozpočtovým opatrením č. 8/2014
11. Prehľad čerpania rozpočtu Obec Obyce k 31.12.2014
12. Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2015-2017
13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Obyce na roky
2015 - 2017
14. Programový rozpočet Obce Obyce na roky 2015-2017
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Obyce na rok 2015
16. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
17. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
18. Rôzne
19. Návrh na uznesenie
20. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Milan Garaj, PhD., starosta obce. Privítal
všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Stanislav Kurka, Ing. Ivan Rubaninský, Peter Šlosiar
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 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: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária Hrešková
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová

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: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Voľba volebnej komisie
Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že budú hlasovať verejne. Hlasovanie
poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
A. Správu o výške dlhu na nájomnom k 27.2.2015 prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová
(príloha zápisnice č. 1) Starosta informoval poslancov, že s každým dlžníkom má každý
mesiac osobný rozhovor a pokiaľ ide o pána Š. Petroviča, tak v priebehu budúcich 2 týždňov
sa uskutoční po dohode vysťahovanie bytu a byt sa prenajme novému nájomníkovi.
B. CD so všetkými právnymi normami pre poslancov obdržali všetci prítomní poslanci pred
začiatkom zasadnutia.
C. Aktualizácia všeobecne záväzných nariadení a vnútroorganizačných smerníc sa bude
vykonávať v priebehu roka.
Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Návrh na voľbu členov komisií obecného zastupiteľstva
a)

Predložil poslanec Mgr. Jozef Horváth, predseda Komisie školstva a vzdelávania.
Navrhnutí členovia: Mgr. Eva Baťová, Obyce č. 401; Mgr. Vladimíra Dubcová,
Duklianska 4, Zlaté Moravce.
Hlasovanie poslancov za navrhnutých členov Komisie školstva a vzdelávania:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

b) Predložila poslankyňa RNDr. Mária Hrešková, predsedníčka Komisie sociálnej
a zdravotníctva. Navrhnutí členovia: Ľudmila Klučiarová, Obyce č. 404; Veronika
Lieskovská, Obyce č. 169.
Hlasovanie poslancov za navrhnutých členov Komisie sociálnej a zdravotníctva:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
c)

Predložil starosta obce za neprítomného Ing. Ivana Rubaninského, predsedu Komisie na
ochranu verejného poriadku. Navrhnutí členovia: Ing. Radovan Ivanička, Obyce č. 89;
Martin Šabo, Obyce č. 14
Hlasovanie poslancov za navrhnutých členov Komisie na ochranu verejného poriadku:
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ZA: 6 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

d) Predložil starosta obce za neprítomného Ing. Stanislava Kurku, predsedu Komisie
finančnej a správy obecného majetku. Navrhnutí členovia: Katarína Šlosiarová, Obyce č.
247; Štefan Turza, Obyce č. 136.
Hlasovanie poslancov za navrhnutých členov Komisie finančnej a správy obecného
majetku:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
e)

Predložil starosta obce za neprítomného poslanca Petra Šlosiara, predsedu Komisie
životného prostredia. Navrhnutí členovia: Dr. Jana Bakaľárová, Obyce č. 156; Ján Kováč,
Obyce č. 253.
Hlasovanie poslancov za navrhnutých členov Komisie životného prostredia:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

f)

Predložil poslanec Ing. Peter Minár, predseda Komisie výstavby a územného plánovania.
Navrhnutí členovia: Jozef Filipčík, Obyce č. 339; Ing. Milan Lukáč, Obyce č. 7; Ing.
Marek Šabo, Obyce č. 313.
Hlasovanie poslancov za navrhnutých členov Komisie výstavby a územného plánovania:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

g) Predložil poslanec Ing. Anton Daniš, predseda Komisie športu, mládeže a agroturistiky.
Navrhnutí členovia: Erik Gajdoš, Obyce č. 9; Ing. Michal Šlosiar, Obyce č. 247.
Hlasovanie poslancov za navrhnutých členov Komisie športu, mládeže a agroturistiky:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
h) Predložil poslanec Ján Šlosiar, predseda Komisie kultúry. Navrhnutí členovia: Anna
Baťová, Obyce č. 243.
Hlasovanie poslancov za navrhnutú členku Komisie kultúry:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Žiadosti a sťažnosti občanov
A) Žiadosť predniesol osobne žiadateľ Milan Hitka (príloha zápisnice č. 2). Ide o prenájom
parcely registra „E“ číslo 1815 a 1879, k. ú. Obyce za účelom využitia - vodný kanál,
revitalizácia vodného kanálu Papierňa. O prenájom žiada z dôvodu revitalizácie vodného
kanála, je majiteľom pozemku, ktorý susedí s bývalou papierňou a plánuje v budúcnosti
vybudovať malú bio-farmu, malú vodnú elektráreň, podľa možnosti aj rybník a venovať
sa agroturistike.
Poslanec J. Šlosiar sa spýtal, či sa pán Hitka plánuje venovať podnikateľskej činnosti, ako
napr. platený rybolov a pod. M. Hitka odpovedal, že zvažuje popri bio-farme aj malé
podnikanie, ale určite nie ako hlavnú činnosť.
Poslanec A. Daniš sa spýtal na dobu prenájmu. M. Hitka odpovedal, že uvažuje nad
dlhodobým nájmom cca 20-30 rokov, keďže revitalizácia vodného kanála bude znamenať
nemalé náklady.
Poslanci sa ďalej informovali, že keď sa robila cesta na Jedľové Kostoľany, či sa kanál
naozaj nachádza na pozemkoch obce a nie je posunutý aj na susedné pozemky
v súkromnom vlastníctve a či sa týmto zámerom nepoškodí celkový prietok Žitavy. Pán
Hitka odpovedal, že pokiaľ poslanci schvália prenájom, podá žiadosť na
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vodohospodársky podnik o odklonenie toku, rybársky zväz určí, aký prietok musí byť,
aby sa zachovala existujúca fauna a tiež dá vypracovať presný projekt a geometricky
zamerať celý kanál.
Pracovníčka obecného úradu V. Šabová navrhla, aby poslanci stanovili aj cenu prenájmu,
aby sa mohol zámer zverejniť.
Hlasovanie poslancov o zámere obce Obyce prenajať pozemky vo vlastníctve obce o to
parcely registra „E“ číslo 1815 a 1879, k. ú. Obyce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
za účelom využitia - vodný kanál, revitalizácia vodného kanálu Papierňa, podľa § 9a ods.
9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za zverejnenie zámeru obce prenajať pozemky parcely registra „E“
číslo 1815 a 1879, k. ú. Obyce na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za cenu za prenájom parciel registra „E“ číslo 1815 a 1879, k. ú.
Obyce v celkovej sume 500,00 eur za jeden rok:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Predložil starosta obce. Žiadosť Petra Šlosiara a Martina Šlosiara, Obyce č. 561
o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce Obyce diel č. 4 z parcely registra „E“
číslo 408/1, k. ú. Obyce o výmere 50 m2 a diel č. 5 a 6 z parcely registra „E“ číslo 1024,
k. ú. Obyce o výmere 230 m2 (príloha zápisnice č. 3). Ide o zosúladenie stavu reálneho
užívania nehnuteľností a stavu uvedeného v katastri nehnuteľností. V roku 2003 vtedajší
poslanci obecného zastupiteľstva schválili odpredaj cca 233 m2 Jozefovi a Helene
Šlosiarovým (jednalo sa o časť obecného pozemku, na ktorú zasahuje časť rodinného
domu súp. č. 561 a časť, ktorú mali prihradenú a užívajú ju). Vtedajší geometrický plán
však nesúhlasil s kúpnou zmluvou, bolo treba predložiť nový geometrický plán v súlade
s kúpnou zmluvou, čo sa neudialo, okrem toho smrťou manželov Šlosiarových uznesenie
stratilo platnosť. Odpredaj nehnuteľností je potrebné schváliť nanovo podľa novo
vypracovaného geometrického plánu.
Poslankyňa M. Hrešková poznamenala, že ako členka vtedajšieho zastupiteľstva si
pamätá, že manželom Šlosiarovým sa vtedy odsúhlasil odpredaj len tých častí, ktoré mali
ohradené a nie všetko, čo žiadali, pretože v ich susedstve sa plánovalo vybudovať
parkovisko pri cintoríne, preto geometrický plán nesúhlasil s kúpnou zmluvou.
Pracovníčka obecného úradu V. Šabová oboznámila poslancov, ako sa postupuje pri
predaji obecného majetku podľa zákona o majetku obcí. Ak poslanci odsúhlasia odpredaj,
obec musí dať vypracovať znalecký posudok, na základe ktorého sa potom na najbližšom
zasadnutí určí presne cena za m2 a tá musí byť minimálne tak vysoká, ako určí posudok
alebo vyššia.
Poslanec A. Daniš sa spýtal, kto vypracuje znalecký posudok. Starosta odpovedal, že sa
popýta kolegov-starostov a na základe ich referencií vyberie znalca.
Hlasovanie poslancov za odpredaj pozemku vo vlastníctve obce, a to diel č. 4 o výmere
50 m2 z parcely registra „E“ číslo 408/1 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Obyce, diel
č. 5 o výmere 15 m2 z parcely registra „E“ číslo 1024 – trvalé trávnaté porasty, k. ú.
Obyce a diel č. 6 o výmere 215 m2 z parcely registra „E“ číslo 1024 – trvalé trávnaté
porasty, k. ú. Obyce, tak oko boli zamerané geometrickým plánom č. 41/2014, ktorý
vypracoval Ing. Martin Ondriaš dňa 15. 12. 2014 do vlastníctva Martina Šlosiara a Petra
Šlosiara, bytom Obyce č. 561, 951 95 Obyce. Odpredaj pozemkov sa uskutoční podľa §
9a, odsek 8, písmeno b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zmysle §
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9 a ods. 8 písm. b) a to bez použitia odsekov 1 až 7 citovaného ustanovenia. Nevyžaduje
sa ani zverejnenie zámeru v zmysle ods. 8 citovaného ustanovenia (predaj pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou). Kupujúci Martin Šlosiar
a Peter Šlosiar, bytom Obyce č. 561, 951 95 Obyce nie sú osobami podľa § 9 a ods. 6
citovaného zákona.
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za návrh, aby starosta obce Obyce zabezpečil vypracovanie
znaleckého posudku – cenu pozemkov vo vlastníctve obce, časť parcely registra „E“
číslo 408/1 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Obyce o výmere 50 m2 a časť parcely
registra „E“ číslo 1024, k. ú. Obyce o výmere 230 m2
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
C) Žiadosť predniesol starosta obce. (príloha zápisnice č. 4). Žiadosť podali občania: Anton
Mikuš a Katarína Mikušová, bytom Obyce č. 529, Helena Šabová, Miroslav Šabo
a Martin Šabo, bytom Obyce č. 539, PhDr. Miroslava Veľká, rodená Kozaiová a JUDr.
Mária Kočeková, rodená Kozaiová, bytom Obyce č. 540, Anton Kazík a Irena Kazíková,
bytom Obyce č. 543, Štefan Jurík a Anna Juríková, bytom Obyce č. 544 a jedná sa
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, časť parcely registra „E“ číslo 511, k. ú.
Obyce. Predmetná parcela susedí s pozemkami vo vlastníctve jednotlivých žiadateľov,
roky sa o ňu starajú, vyčistili ju od tŕnia, preto ju chcú odkúpiť za symbolickú sumu.
Poslanec C. Dlhý poznamenal, že bol osobne pozrieť stav a takmer každý zo žiadateľov
má ohradené toľko, koľko užíva. Poslanec A. Daniš sa spýtal, či jednotliví žiadatelia
majú aspoň približnú predstavu, koľko m2 chcú odkúpiť. Starosta poznamenal, že
k žiadosti je priložený len jednoduchý nákres a z toho nie je jasné, koľko m2 presne chcú
kúpiť.
Pracovníčka obecného úradu V. Šabová oznámila poslancom, že v tomto prípade je pre
obec platný trochu iný postup pri predaji ako pri predošlej žiadosti. Ak poslanci
odsúhlasia, že chcú túto parcelu odpredať, bude najskôr potrebné dať vypracovať
geometrický plán, na základe ktorého sa parcela rozčlení min. na 2 časti a tiež znalecký
posudok. Potom bude na 15 dní zverejnený na internete a informačnej tabuli obce zámer,
že obec chce predmetnú parcelu predať a minimálna cena za m2, ktorá nesmie byť nižšia
ako je znalecký posudok a s najväčšou pravdepodobnosťou sa stanoví taká, ktorá pokryje
aj cenu geometrického plánu aj cenu znaleckého posudku, takže symbolická cena to
určite nebude. Do predaja sa potom môže prihlásiť hocikto a dať svoju cenovú ponuku,
obec by potom mala uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu s osobou, ktorá ponúkne najlepšiu
cenu. Samozrejme, treba počítať s rizikom, že príde vyššia ponuka a o nehnuteľnosť sa
môže uchádzať aj niekto mimo obce.
Starosta odporučil prítomným žiadateľom, aby sa vzhľadom na možné riziko radšej ešte
všetci podpísaní dohodli, či naozaj trvajú na svojej žiadosti, prípadne ju zmenili na
dlhodobý prenájom. Zatiaľ navrhuje, aby poslanci vzali žiadosť na vedomie. Hlasovanie
poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Súhrnná správa OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014
Súhrnnú správu OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014 (príloha zápisnice č. 5) predložil starosta obce
Ing. M. Garaj, PhD. a prečítala ju účtovníčka obce K. Šlosiarová. Riadna inventarizácia
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hmotného a nehmotného majetku, dokladová inventúra ostatného majetku a rozdielu majetku
a záväzkov na všetkých organizačných úsekoch obce bola vykonaná v zmysle §29 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventarizačná komisia v zložení:
Ing. Ivan Rubaninský, RNDr. Mária Hrešková a Katarína Šlosiarová skonštatovala, že
rozdiely medzi účtovným stavom a skutočným stavom neboli zistené a tiež žiadne iné
nedostatky neboli zistené.
Súhrnnú správu OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014 vzali poslanci na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Návrh na zriadenie vyraďovacej a likvidačnej komisie
Predložil starosta obce Ing. M. Garaj, PhD. (príloha zápisnice č. 6) a prečítala ho účtovníčka
obce K. Šlosiarová. Novovytvorená vyraďovacia a likvidačná komisia na roky 2015-2018
bude posudzovať oprávnenosť vyradenia hmotného majetku, ktorý by mal byť vyradený
z užívania z dôvodu jeho fyzického alebo morálneho opotrebenia. Starosta navrhol do komisie
poslancov: Ing. Cyril Dlhý, Ing. Ivan Rubaninský a Ján Šlosiar. Poslankyňa RNDr. M.
Hrešková sa spýtala, či bude komisia samostatne vyraďovať majetok bez vedomia OZ. K.
Šlosiarová odpovedala, že komisia len pripraví návrh na vyradenie hmotného majetku, ale
samotné vyradenie budú schvaľovať poslanci OZ.
Hlasovanie poslancov za zriadenie vyraďovacej a likvidačnej komisie na roky 2015-2018
v zložení: Ing. Cyril Dlhý, Ing. Ivan Rubaninský a Ján Šlosiar:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Zmena rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2014 rozpočtovým opatrením č.
8/2014
Materiál predložil starosta obce Ing. M. Garaj, PhD (príloha zápisnice č. 7) a prečítala ju
účtovníčka obce K. Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č. 8/2014 bolo predložené Obecnému
zastupiteľstvu v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, na základe §14 ods. 2 písm. 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 sa upravil k 31.12.2014 celkový rozpočet príjmov na sumu 838 876,72 EUR
a výdavkov na sumu 838 876,72 EUR. Poslanci zobrali informatívnu správu o rozpočtovom
opatrení č. 8/2014 na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2014
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2014 predložil starosta obce (príloha
zápisnice č. 8) a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. 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 22.novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, 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
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z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli ako súhrnné výkazy DataCentra. Podľa § 3
ods. 2 písm. a) sa finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na
účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12 predkladá štvrťročne podľa stavu k 31.marcu,
k 30.júnu a k 30.septembru rozpočtového roka do 30 kalendárnych dní po uplynutí
príslušného obdobia a podľa stavu k 31.decembru rozpočtového roka do 5.februára
nasledujúceho rozpočtového roka.
Poslanci zobrali Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31.12.2014 na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2015-2017
Predkladaný návrh rozpočtu (príloha zápisnice č. 9) vychádza z ustanovení zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov. Je zostavený na obdobie 3 rokov. Návrh rozpočtu je záväzným
rozpočtom na rok 2015, pričom rozpočet na roky 2016 a 2017 je orientačný. Návrh rozpočtu
na rok 2015 vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy
a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd. Keďže objem
poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie pre základné školy
nie je zatiaľ stanovený, bude financovanie prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov.
Návrh rozpočtu na rok 2015 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 764404,00
EUR. Príjmy bežného rozpočtu sú navrhované v objeme 764 404,00 EUR, výdavky bežného
rozpočtu v objeme 667 104,00 EUR. Príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhované v objeme
0,00 EUR, výdavky kapitálového rozpočtu v objeme 29 700,00 EUR. Príjmové finančné
operácie navrhované v objeme 0,00 EUR, výdavkové finančné operácie v objeme 67 600,00
EUR. Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný, resp. prebytkový bežný
rozpočet. Odhad príjmov na rok 2015 vychádza z vývoja roku 2014, a to v jednotlivých
druhoch miestach daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja
makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej
legislatíve.
Poslankyňa RNDr. M. Hrešková sa spýtala, či sú v rozpočte vyčlenené aj finančné prostriedky
na podporu kultúry, na príspevky jednotlivým kultúrnym telesám. K. Šlosiarová odpovedala
že je vyčlenených 2000 eur.
Poslanec A: Daniš sa spýtal, prečo je v rozpočte toľkokrát uvedená položka „služby“ a čo sa
pod týmto pojmom skrýva. K. Šlosiarová mu vysvetlila, že služby sú rozpočtované pre každé
stredisko zvlášť podľa účtovnej analytiky.
Hlasovanie poslancov za vyrovnaný rozpočet na rok 2015 vo výške 764 404,00 €:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Rozpočet na roky 2016 a 2017 poslanci OZ zobrali na vedomie:
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce
Obyce na roky 2015-2017
Stanovisko hlavnej kontrolórky (príloha zápisnice č. 10) predložil starosta obce a prečítala ho
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 viacročného rozpočtu obec na roky 2015-2017a
k návrhu rozpočtu obce na rok 2015, v stanovisku odporučila poslancom rozpočet obce na rok
2015 schváliť bez výhrad a rozpočet na roky 2016 a 2017 zobrať na vedomie.
Poslanci vzali Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Obyce na
roky 2015-2017 na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Programový rozpočet obce Obyce na roky 2015-2017
Programový rozpočet obce Obyce na roky 2015-2017 (príloha zápisnice č. 11) predložil
starosta obce a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. Zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
§4 – postavenie a obsah rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku, v odseku 5
hovorí: „rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov
rozpočtu obce (ďalej len „program obce“), to neplatí ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom
obyvateľov do 2000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce (účinnosť od 14.12.2013).
Starosta navrhol poslancom OZ, aby bol rozpočet Obce Obyce na roky 2015, 2016, 2017
zostavený a predložený bez programovej štruktúry.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Obyce na
rok 2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky (príloha zápisnice č. 12) predložil
starosta obce a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. Hlavná kontrolórka predložila na
schválenie plánu kontrolnej činnosti na rok 2015, ktorý bol vypracovaný v súlade
s ustanoveniami §18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Starosta navrhol schváliť Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Obyce na rok
2015.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci OZ poverujú PaedDr. Beátu Čepcovú, hlavnú kontrolórku obce vykonaním
kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom práce na rok 2015.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly (príloha zápisnice č. 13)
preložil starosta obce a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. Hlavná kontrolórka obce
predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce záznam o výsledku následnej finančnej
kontroly, 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. Kontrolovaným
obdobím boli mesiace november a december 2014. Kontrolované doklady: pokladničné
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doklady, prijaté faktúry, vystavené faktúry a bola vykonaná inventarizácia pokladne. Účtovné
doklady obsahovali všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a zistená
pokladničná hotovosť súhlasila so zápisom v pokladničnej knihe.
Poslanci OZ vzali záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly na
vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 17. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
Správu o kontrolnej činnosti (príloha zápisnice č. 14) predložil starosta obce a prečítala
účtovníčka obce K. Šlosiarová. Správa bola predložená v súlade s ustanoveniami §18f, ods. 1,
písm. d) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2014.
Poslanci OZ vzali správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014 na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 18. Rôzne
A)
Starosta informoval poslancov o pohľadávke z titulu nezaplatenej dane
z nehnuteľností firmy IMA INVEST. Pohľadávka nakoniec nebola odpredaná, podľa
odporúčania poslanca OZ Ing. S. Kurku je to riskantné, dokonca aj rozhodnutia súdov
v obdobných prípadoch sa rôznia, preto starosta rozhodol, že spis sa postúpi právnikovi
a dlžná suma sa bude v nevyhnutnom prípade vymáhať súdom. IMA INVEST do konca
januára 2015 nepodala opravné daňové priznanie, čiže zostáva aj pre rok 2015 daňovníkom
dane z nehnuteľností.
B)
Starosta informoval poslancov o nájme trojizbového bytu pri ZŠ. Nájomník Š.
Petrovič je vo vážnom zdravotnom stave a vzhľadom na dlžobu na nájomnom sa budúci
týždeň vyrieši po dohode s jeho príbuznými jeho vysťahovanie a byt bude prenajatý novému
nájomníkovi.
C)
Starosta informoval poslancov, že potraviny Jednota sa už definitívne vysťahovali zo
sály kultúrneho domu, miestnosť je vymaľovaná, parkety prebrúsené a nalakované, všetky
diery sa zamurovali. Ešte cca 2 týždne sa tam pre pach laku pravdepodobne nebude môcť
uskutočniť žiadna akcia. Potom bude podľa potreby slúžiť občanom.
D)
Starosta informoval poslancov o investičných zámeroch na rok 2015. 1. Multifunkčné
ihrisko - hneď ako vyjde výzva na podávanie žiadostí, budeme sa uchádzať o dotáciu na
vybudovanie takéhoto ihriska v areáli základnej školy, máme na to vyčlenené finančné
prostriedky aj v rozpočte. 2. Kanalizácia - bola podaná žiadosť o dotáciu, ale ak nebudeme
úspešní, je ešte možnosť, že v spolupráci so ZVaK by sa mohla vybudovať aspoň nejaká časť.
E)
Rekonštrukcia budovy súp. č. 637. Kuchyňa a jedáleň sa postupne rekonštruujú, firma
ELSE STYL vyhrala súťaž na výmenu okien, potom je na pláne jednoduchá izolácia krovu
v rámci finančných možností obce. Keď budú všetky práce hotové, vybaví sa kuchyňa
potrebným nábytkom, presťahujú sa nevyhnutné kuchynské zariadenia zo súčasnej školskej
kuchyne a školská jedáleň bude fungovať v tejto budove.
F)
Poslanec Ing. Cyril Dlhý sa spýtal na výpadok verejného osvetlenia. Starosta
odpovedal, že zeleň prerástla až do elektrického vedenia a to spôsobovalo skrat a vypnutie
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celej vetvy verejného osvetlenia. Včera sa tento problém odstránil, preložil sa jeden neón pri
novej budove Jednoty a niektoré svietidlá bude pravdepodobne potrebné vymeniť.
G)
Poslankyňa RNDr. M. Hrešková sa spýtala, či by nebolo možné ešte nejako zlepšiť
podmienky pre detskú lekárku, aby v obci ordinovala častejšie, nie iba raz týždenne. Starosta
odpovedal, že detskej lekárke bolo odpustené nájomné za ambulanciu a zabezpečuje sa tam
upratovanie na náklady obce, zatiaľ sa nedá urobiť nič viac.
H)
Starosta informoval poslancov, že priestory bývalých kancelárií Obecného úradu užíva
Jednota dôchodcov ako svoju klubovňu, spevácky súbor Skerešovanka na skúšky a bola tam
presťahovaná národopisná izba horného Požitavia z kultúrneho domu.
I)
Starosta informoval poslancov, že komunikuje s vedením Slovenskej pošty a plánuje
čo najskôr presťahovať pobočku pošty z nevyhovujúcich priestorov na Cintorínskej ulici do
miestnosti pri požiarnej zbrojnici, ktorú ale bude treba najskôr upraviť podľa požiadaviek
pošty. Poslanca Ing. P. Minára poveril nakreslením jednoduchého technického výkresu, podľa
ktorého by rekonštrukcia miestnosti prebiehala.
J)
Poslankyňa RNDr. M. Hrešková sa spýtala, či obec neuvažuje o zabezpečení
opatrovateľskej služby, akú poskytujú napr. v Topoľčiankach imobilným občanom.
Pracovníčka obecného úradu V. Šabová odpovedala, že dnes prišla smernica pre nový zámer
Úradu práce, kde by bolo možné zamestnať človeka aj na takúto prácu, pričom ÚPSVaR by
financoval 95% mzdových nákladov na opatrovateľku, obec zvyšných 5 %. Ide o pracovnú
zmluvu na 6 mesiacov, ale dali by sa pokryť len také jednoduché úkony ako donáška liekov,
nákupy základných potravín, sprievod k lekárovi, ohrev stravy a pod. Najskôr by však bolo
potrebné zistiť, či by bol záujem zo strany občanov o takéto služby a potom je možné zapojiť
sa do tohto projektu v spolupráci s úradom práce.
K)
Poslanec Mgr. J. Horváth sa spýtal, či by nebolo možné doplniť jedno dopravné
zrkadlo na odbočku Hlavnej a Školskej ulice pri bistre Texas. Poslanec Ing. C. Dlhý zároveň
požiadal, či by nebolo možné doplniť pasport miestnych komunikácií, pretože na niektorých
križovatkách chýbajú značky a to spôsobuje zmätok v doprave. Starosta odpovedal, že urobí
prieskum trhu a prípadne by sa dal spracovať nový pasport miestnych komunikácií.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie:
A. Informáciu o postúpení pohľadávky z titulu nezaplatenej dane z nehnuteľností
prerokovanej dňa 19. 01. 2015
B. Informáciu o nájomnom byte v areály základnej školy v Obyciach
C. Informáciu o ukončení výstavby a začiatku prevádzky predajne COOP JEDNOTA, s. d.
Nitra v Obyciach
D. Informáciu o investičných zámeroch obce na rok 2015
E. Informáciu o rekonštrukcii školskej jedálne pri Základnej škole v Obyciach
F. Informáciu o verejnom osvetlení v obci
G. Informáciu o ordinovaní detskej lekárky v obci
H. Informáciu o využití priestorov bývalých kancelárií obecného úradu
I. Informáciu o možnosti presťahovania poštového úradu do miestnosti vedľa Požiarnej
zbrojnice
J. Informáciu o možnosti poskytovania sociálnych služieb v obci
K. Informáciu o dopravnom značení v obci
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 19. Návrhy na uznesenia
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č. 15)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 3/1/2015 až č. 3/27/2015 zobrali poslanci
OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 20. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Obyciach, 27.02.2015

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jozef Horváth

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

RNDr. Mária Hrešková

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

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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