Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 21.05.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Milan Garaj, PhD., starosta obce
Poslanci: Ing. Cyril Dlhý, Erik Gajdoš, Emil Haspra, Ing. Peter Minár,
Ing. Ivan Rubaninský, Vladimír Šabo, Ján Šlosiar, Peter Šlosiar

Neprítomní:

Ing. Anton Daniš

Ďalší prítomní: Vlasta Šabová, Katarína Šlosiarová, Ivana Mičudová (zamestnanci obce)
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
4. Sľub poslanca obecného zastupiteľstva
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva ako sobášiaceho
6. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
7. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
8. Žiadosti a sťažnosti
9. Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Obce Obyce na roky 2018 2022
10. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Obyce za rok 2018
11. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2019
12. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce z kontroly
vedenia účtovníctva za obdobie pod januára 2019 do marca 2019
13. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce z kontroly
poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu Obce Obyce v roku
2018
14. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2018
15. Záverečný účet Obce Obyce za rok 2018
16. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovými opatreniami 1/2019 a 2/2019
17. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce za
rok 2017 a za rok 2018
18. Návrh na predloženie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“
19. Rôzne
20. Návrh na uznesenie
21. 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, Peter Šlosiar.

K bodu 3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
Starosta navrhol zriadiť návrhovú, volebnú a mandátovú 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
zasadnutiu obecného zastupiteľstva správu o výsledku volieb. Úlohou mandátovej komisie
bude overiť zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti jeho podpisu
pod textom zákonom predpísaného sľubu, zistenie prípadnej prítomnosti nezlučiteľných
funkcií na základe čestného vyhlásenia zvoleného poslanca a podať správu o výsledkoch
zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
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: Erik Gajdoš, Ing. Peter Minár a Bc. Vladimír
Šabo.
Hlasovanie poslancov OZ za volebnú komisiu v zložení Erik Gajdoš, Ing. Peter Minár a Bc.
Vladimír Šabo:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Starosta navrhol do mandátovej komisie poslancov: Emil Haspra, Bc. Vladimír Šabo a Peter
Šlosiar.
Hlasovanie poslancov OZ za mandátovú komisiu v zložení Emil Haspra, Bc. Vladimír Šabo
a Peter Šlosiar:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Sľub poslanca obecného zastupiteľstva
4.1. Poslanec OZ Obyce pán Róbert Fides sa dňa 27.marca 2019 vzdal mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva. Na základe toho vydal starosta obce dňa 01.04.2019 Oznámenie
o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka na
zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach (príloha zápisnice č. 3).
V zmysle § 192 odsek 2 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zaniknutý
mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach nastúpil náhradník Erik Gajdoš,
nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 125. Nový poslanec zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Obyce, potvrdil ho svojím
podpisom a obdržal osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva
v Obyciach.
Poslanci OZ zobrali na vedomie oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného
zastupiteľstva v Obyciach. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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4.2 Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Mandátová komisia v zložení Emil Haspra, Bc. Vladimír Šabo a Peter Šlosiar skonštatovala, že
novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Erik Gajdoš zložil a podpisom potvrdil
zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach, že obdržal
osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva a že nevykonáva funkciu
nezlučiteľnú s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva (príloha zápisnice č. 4).
Poslanci OZ zobrali na vedomie predloženú správu mandátovej komisie. Hlasovanie
poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
4.3 Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva – zástupcov obce v radách škôl
Delegovanie poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach do rady Základnej školy
v Obyciach (príloha zápisnice č. 5) predložil starosta obce. Oznámil poslancom, že pán Róbert
Fides bol ako poslanec delegovaný do Rady Základnej školy v Obyciach, keďže sa vzdal
mandátu poslanca, je potrebné delegovať iného poslanca. Starosta obce navrhol poslanca Petra
Šlosiara. Iné návrhy neboli.
Hlasovanie poslancov za delegovanie poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach Petra
Šlosiara ako zástupcu obce v rade Základnej školy v Obyciach:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva ako sobášiaceho
Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach ako sobášiaceho (príloha zápisnice č.
6) predložil starosta obce. Skonštatoval, že by bolo potrebné, aby bol určený okrem poslanca
Ing. Cyrila Dlhého aj ďalší poslanec ako sobášiaci, nakoľko sa zvýšil počet civilných sobášov,
a zároveň navrhol ako sobášiaceho poslanca Petra Šlosiara. Iné návrhy neboli.
Hlasovanie poslancov OZ za poverenie poslanca Petra Slosiara ako sobášiaceho poslanca
Obecného zastupiteľstva v Obyciach:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
Voľbu člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
(príloha zápisnice č. 7) predložil starosta obce. Keďže pán Róbert Fides sa vzdal mandátu
poslanca a bol ako poslanec menovaný aj za člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov obce, je potrebné menovať iného poslanca OZ za člena tejto
komisie. Starosta navrhol za člena tejto komisie poslanca pána Emila Haspru. Iné návrhy
neboli.
Hlasovanie poslancov za menovanie poslanca OZ Emila Haspru za člena Komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Voľbu členov komisií obecného zastupiteľstva (príloha zápisnice č. 8) predložil starosta obce.
Vyzval zvolených predsedov jednotlivých komisií, aby navrhli členov svojich komisií.
Predseda Komisie na ochranu verejného poriadku poslanec Ing. Ivan Rubaninský navrhol, aby
sa členmi komisie stali: poslanec OZ Ján Šlosiar a odborník z radov obyvateľov obce Ing.
Radovan Ivanička. Iné návrhy neboli. Hlasovanie poslancov OZ, aby sa členmi Komisie na
ochranu verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach stali poslanec OZ Ján
Šlosiar a odborník z radov obyvateľov obce Ing. Radovan Ivanička:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Predseda Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia poslanca OZ Ing.
Peter Minár navrhol, aby sa členmi komisie stali poslanci OZ Ing. Cyril Dlhý a Ing. Ivan
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Rubaninský a odborník z radov obyvateľov obce Ing. Radovan Ivanička. Iné návrhy neboli.
Hlasovanie poslancov za návrh, aby sa členmi Komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach stali poslanci OZ Ing. Cyril
Dlhý a Ing. Ivan Rubaninský a odborník z radov občanov Ing. Radovan Ivanička:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Za neprítomného predsedu Komisie pre kultúru, šport a agroturistiky poslanca OZ Ing.
Antona Daniša navrhol starosta, aby sa členmi komisie stali: poslanci OZ Ján Šlosiar a Bc.
Vladimír Šabo a zamestnanec obce Ing. Ivana Mičudová. Iné návrhy neboli. Hlasovanie
poslancov OZ za návrh, aby sa členmi Komisie pre kultúru, šport a agroturistiku pri Obecnom
zastupiteľstve v Obyciach stali poslanci Ján Šlosiar a Bc. Vladimír Šabo a zamestnanec obce
Ing. Ivana Mičudová:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Starosta obce oznámil poslancom OZ, že z predchádzajúcich zasadnutí vyplynuli 2 úlohy
(príloha zápisnice č. 9). Prvou bolo vybudovanie ozdobných vodovodných výtokových
stojanov na miestnom cintoríne. Táto úloha bola splnená. Druhou úlohou bolo doplnenie
komisií pri obecnom zastupiteľstve o členov z radov poslancov OZ a odborníkov z radov
obyvateľov obce alebo iných osôb. Aj táto úloha bola splnená.
Poslanci OZ zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ:
– vybudovanie ozdobných vodovodných výpustov,
– doplnenie komisií pri obecnom zastupiteľstve o členov z 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 8. Žiadosti a sťažnosti
Žiadosť Jozefa Petríka, bytom ..................., Machulince o zámenu pozemkov (príloha
zápisnice č. 10) predložil starosta obce. Jedná sa o zámenu novovzniknutej parcely registra
„E“ KN parc. č. 621 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, zameranej geometrickým
plánom č. 165/2017, ktorý vyhotovil Martin Švec dňa 15.12.2017 ako diel č. 3, oddelený
z parcely registra „E“ KN parc. č. 621 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 861 m2, k. ú.
Obyce vo vlastníctve Obce Obyce za pozemok - novovzniknutú parcelu registra „C“ KN
parc. č. 577/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 30 m2, zameranej vyššie spomenutým
geometrickým plánom ako diel č. 7 a diel č. 8, oddelenej z parcely registra „E“ KN parc. č.
577/1 – orná pôda o výmere 1006 m2, diel č. 8 v spoluvlastníctve Evy Píšovej, Terézie
Hrivňákovej, Jozefa Petríka, Zdenky Petríkovej, Anny Kováčovej, Dagmar Konečnej, Jána
Petríka, Klaudie Falatovej a Pavla Falata a diel č. 7 vo vlastníctve Jozefa Petríka. Hodnota
navzájom zamieňaných nehnuteľností vzhľadom k rovnakej výmere zamieňaných pozemkov
a na základe dohody zmluvných strán bude vzájomne započítaná bez nároku ktorejkoľvek
strany na doplatenie rozdielu kúpnej ceny. Nehnuteľnosť, ktorú obec zámenou získa, je
súčasťou chodníka popri Hlavnej ulici, obec ju riadne užíva, stará sa o ňu ako o vlastnú, čiže
zámenou sa zosúladí reálny užívací stav so stavom v katastri nehnuteľností.
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce
Obyce, a to novovzniknutej parcely registra „E“ KN parc. č. 621 zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 30 m2 zameranej geometrickým plánom č. 165/2017 vypracovaným Geodetickou
odbornou kanceláriou, IČO 35102071, so sídlom Dlhovského 92, Topoľčianky, ktorý
vyhotovil Martin Švec dňa 15.12.2017 ako diel č. 3, oddelený z parcely registra „E“ KN parc.
č. 621 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 861 m2, k. ú. Obyce, za pozemok –

4

novovzniknutú parcelu registra „C“ KN parc. č. 577/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 30 m2 zameranej geometrickým plánom č. 165/2017 vypracovaným Geodetickou
odbornou kanceláriou, IČO 35102071, so sídlom Dlhovského 92, Topoľčianky, ktorý
vyhotovil Martin Švec dňa 15.12.2017 ako diel č. 7 a diel č. 8, oddelenej z parcely registra
„E“ KN parc. č. 577/1 – orná pôda vo výmere 1006 m2 (diel č. 8 geometrického plánu)
nehnuteľnosť vo vlastníctve:
1. Eva Píšová, rod. ............., nar. ................., bytom Lipník ..........
2. Terézia Hrivňáková, rod. .............., nar. ................., bytom Obyce .........
3. Jozef Petrík, rod. .........., nar. ..................., bytom ..........................., Machulince
4. Zdenka Petríková, rod. .............., nar. ...................., bytom ........................., Dubnica nad
Váhom
5. Anna Kováčová, rod. .................., nar. .................., bytom ........................, Prievidza
6. Dagmar Konečná, rod. ................., nar. .................., bytom .............................., Prievidza
7. Ján Petrík, rod. ..........., nar. ..................., bytom ..................., Machulince
8. Klaudia Falatová, rod. .................., nar. ....................., bytom ............................., Handlová
9. Pavol Falat, rod. .........., nar. .................., bytom ................................., Handlová
a z parcely registra „E“ KN parc. č. 577/2 – orná pôda vo výmere 144 m2 (diel č. 7
geometrického plánu) nehnuteľnosť vo vlastníctve Jozefa Petríka, rod. ............., nar.
.................., bytom .........................., Machulince ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov.
Hodnota navzájom zamieňaných nehnuteľností vzhľadom k rovnakej výmere zamieňaných
pozemkov a na základe dohody zmluvných strán bude vzájomne započítaná bez nároku
ktorejkoľvek strany na doplatenie rozdielu kúpnej ceny.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov je to, že o zamieňanú nehnuteľnosť a to parcelu
registra „E“ KN parc. č. 621 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 30 m2, ktorú zámenou
získajú Jozef Petrík a spoluvlastníci LV č. 147, k. ú. Obyce, sa menovaní starajú ako o svoju
vlastnú, zámenou sa zosúladí reálny užívací stav so stavom v katastri nehnuteľností.
Nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Obyce je pre obec prebytočná, nevyužiteľná.
Nehnuteľnosť, ktorú zámenou získa Obce Obyce, a to parcelu registra „C“ KN parc. č. 577/4
– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 30 m2 je súčasťou chodníka pre chodcov popri
Hlavnej ulici v Obyciach, obec ju riadne užíva, stará sa o ňu ako o svoju vlastnú, zámenou sa
zosúladí reálny užívací stav so stavom v katastri nehnuteľností.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Obce Obyce
na roky 2018 – 2022
Návrh Dodatku č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Obce Obyce na roky 2018 2022 (príloha zápisnice č. 11) predložil starosta obce. Obec Obyce v súlade s § 80 písm. a)
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vypracovala a
dňa 20.06.2018 schválila komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 1 zákona o sociálnych službách obec utvára podmienky na
podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona,
na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo
predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych
problémov. V roku 2018 vytvoril neverejný poskytovateľ zariadenie sociálnych služieb na
poskytovanie sociálnych služieb pre potreby obce so začiatkom poskytovania sociálnych
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služieb od 01.01.2019, ktorý požiadal o zaradenie tohto zariadenia do komunitného plánu
obce. Z tohto dôvodu bolo v zmysle § 83 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnych službách
potrebné vypracovať dodatok ku komunitnému plánu sociálnych služieb obce.
Hlasovanie poslancov za návrh Dodatku č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Obce
Obyce na roky 2018 – 2022:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce
Obyce na roky 2018 – 2022
Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Obyce na roky 2018 - 2022
(príloha zápisnice č. 12) predložil starosta obce a poslancov OZ s ňou oboznámila
pracovníčka obce Vlasta Šabová. V súlade s odsekom 7 Komunitného plánu sociálnych
služieb Obce Obyce na roky 2018 – 2022, schváleného poslancami obecného zastupiteľstva
dňa 20.06.2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce minimálne 1x ročne prerokuje Správu
o sociálnej situácii v obci a podľa zistených skutočností bude aplikovať zistené požiadavky
a návrhy do komunitného plánu obce. Na rokovanie zastupiteľstva bude predložená správa
o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb, aktuálnej situácii a aktualizácii úloh
obce v oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie. Za implementáciu, aktualizáciu
a komunikáciu Komunitného plánu sociálnych služieb obce sú zodpovedné volené a výkonné
orgány samosprávy obce. Zhodnotenie plnenia úloh komunitného plánu obce:
– Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba – obec v roku 2018 nezabezpečovala terénnu
opatrovateľskú službu
– Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení – obec v roku 2018 z dôvodu nezáujmu
nezabezpečovala umiestnenie obyvateľov obce v registrovanom zariadení VÚC ani
v zariadení pre seniorov
– Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí – obyvatelia obce
majú zabezpečené stravovanie prostredníctvom registrovaného dodávateľa stravy –
Školská jedáleň pri Základnej škole v Obyciach
– Priorita č. 4 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese – deti z obce navštevujú
Základnú školu v Obyciach a Materskú školu v Obyciach, kde vyučovanie prebieha aj
s pomocou asistenta učiteľa
– Priorita č. 5 – Spoločensky neprispôsobivé osoby – obec nemala v roku 2018 spoločensky
neprispôsobivé osoby
– Priorita č. 6 – Nezamestnaní – obec v roku 2018 zamestnávala 4 pracovníkov
prostredníctvom ÚPSVaR Nitra
– Priorita 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci – obec v roku 2018 neriešila budovanie
bezbariérovosti v obci
– Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb – obec v roku 2018
nezabezpečovala legislatívu ani registráciu nových sociálnych služieb
– Priorita č. 9 – Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu – obec v roku 2018
nezabezpečovala bytovú výstavbu ani podporu obnovy bytového fondu
– Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy – obec v roku 2018 nevybudovala žiadnu
cyklotrasu.
– Priorita č. 11 – Vytvorenie/Poskytovanie sociálnych služieb a podpora poskytovania
sociálnych služieb pre potreby obce – v roku 2018 vytvoril neverejný poskytovateľ
zariadenie sociálnych služieb na poskytovanie sociálnych služieb pre potreby obce.
Poslanci OZ vyslovili spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb
Obce Obyce za rok 2018. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 11. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2019
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2019 (príloha zápisnice č. 13) predložil
starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce Katarína 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 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 31.03.2019.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec
Obyce z kontroly vedenia účtovníctva za obdobie od januára 2019 do marca 2019
Správu z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce za kontrolované
obdobie od januára 2019 do marca 2019 (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 hlavnej kontrolórky obce z kontroly
vedenia účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o dodržiavanie zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorá bola vypracovaná v súlade s ustanoveniami § 18f, ods. 1, písm. d) zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrolovaný subjekt je
Obec Obyce a kontrolované obdobie sú mesiace január, február a marec 2019. Premetom
kontroly boli pokladničné doklady a prijaté faktúry za uvedené obdobie. V závere svojej
správy hlavná kontrolórka obce skonštatovala, že účtovné doklady obsahovali všetky
náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Správu z kontroly za kontrolovaný subjekt Obec Obyce,
ktorú predkladá PaedDr. Ing. Beáta Čepcová, hlavná kontrolórka Obce Obyce z kontroly
vedenia účtovníctva za obdobie od januára 2019 do marca 2019. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec
Obyce z kontroly poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobám
z rozpočtu Obce Obyce v roku 2018
Správu z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce z kontroly
poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu Obce Obyce v roku 2018
(príloha zápisnice č. 15) predložil starosta obce a poslancom ju prečítala Katarína Šlosiarová.
Hlavná kontrolórka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce správu hlavnej
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kontrolórky obce z kontroly poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu
Obce Obyce v roku 2018, ktorá bola vypracovaná v súlade s ustanoveniami § 18f, ods. 1,
písm. d) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Kontrolovaný subjekt je Obec Obyce a kontrolované obdobie je rok 2018. V roku 2018 obec
poskytla dotáciu Poľovníckemu združeniu Obyce, Machulince, Suličín, Žitavany vo výške
2 000,00 eur na zakúpenie automatickej vrhačky asfaltových holubov. Dotácia bola použitá
v súlade so schváleným uznesením OZ Obyce. Ďalšia dotácia bola poskytnutá TJ Družstevník
Obyce vo výške 5 000,00 eur na činnosť TJ Družstevník Obyce v roku 2018. Dotácia bola
použitá v súlade so schváleným uznesením OZ Obyce.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Správu z kontroly za kontrolovaný subjekt Obec Obyce,
ktorú predkladá PaedDr. Ing. Beáta Čepcová, hlavná kontrolórka Obce Obyce z kontroly
poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu Obce Obyce v roku 2018.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce
Obyce za rok 2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2018 (príloha
zápisnice č. 16) predložil starosta obce a prečítala ho Katarína Šlosiarová. Hlavná kontrolórka
v zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predložila poslancom obecného zastupiteľstva stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2018, v stanovisku
odporučila poslancom obecného zastupiteľstva uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu
Obce Obyce za rok 2018 výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
Obce Obyce za rok 2018. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 15. Záverečný účet Obce Obyce za rok 2018
Návrh Záverečného účtu Obce Obyce za rok 2018 (príloha zápisnice č. 17) predložil starosta
obce Ing. Milan Garaj, PhD. a poslancov OZ s ním stručne oboznámila účtovníčka obce
Katarína Šlosiarová. V zmysle § 16 ods. 5 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“) po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracuje do záverečného účtu obce. Pred spracovaním záverečného účtu finančne usporiada
svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám
obce, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu, finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu, založeným právnickým osobám, iným právnickým a fyzickým osobám –
podnikateľom, rozpočtom iných obcí a VÚC a v neposlednej miere aj voči štátnemu rozpočtu
a štátnym fondom.
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej závierky
audítor overuje tiež hospodárenie obce podľa schváleného rozpočtu, jeho súlad so zákonom
o rozpočtových pravidlách, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj
dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia
obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh záverečného účtu je zostavený
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom pre
vypracovanie záverečného účtu obce ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo a iná evidencia
vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné
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a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Na celkové hospodárenie v priebehu roka vplývali
rôzne skutočnosti. Okrem zabezpečovania základných činností obec zabezpečovala aj
pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416/2001 o prechode pôsobností orgánov štátnej
správy na obce. Záverečný účet nadväzuje na účtovníctvo a účtovnú závierku obce bez
rozdielov. Poslanci OZ nemali žiadne doplňujúce otázky ani výhrady k návrhu Záverečného
účtu Obce Obyce za rok 2018 a k celoročnému hospodáreniu Obce Obyce za rok 2018.
Hlasovanie poslancov za návrh Záverečného účtu Obce Obyce za rok 2018 a celoročné
hospodárenie Obce Obyce za rok 2018 bez výhrad:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Výsledkom celoročného hospodárenia Obce Obyce za rok 2018 je prebytok vo výške
111 527,76 eur, ktoré sa použijú na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie poslancov OZ za použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2018 vo
výške 111 527,76 eur na tvorbu rezervného fondu:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Starosta obce navrhol poslancom, aby sa rezervný fond v roku 2019 využil na nasledujúce
kapitálové výdavky: nákup pozemkov v centre obce, nákup multifunkčnej budovy v centre
obce, výstavba multifunkčného ihriska, na spolufinancovanie rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice, výstavbu detského ihriska a výstavbu kanalizácie. Poslanci OZ nemali iné návrhy.
Hlasovanie poslancov za tvorbu a použitie rezervného fondu:
1. Tvorba:
a) počiatočný stav:
114 030,01 eur
b) tvorba:
111 527,76 eur
c) konečný stav:
225 557,77 eur
2. Použitie na kapitálové výdavky:
a) nákup pozemkov v centre obce:
5 288,74 eur
b) nákup budovy v centre obce:
20 711,26 eur
c) výstavba multifunkčného ihriska:
35 000,00 eur
d) spolufinancovanie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice:
10 000,00 eur
e) výstavba detského ihriska:
15 000,00 eur
f) výstavba kanalizácie:
139 000,00 eur
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovými opatreniami č. 1/2019
a 2/2019
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 1/2019 (príloha zápisnice č. 18)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ňou oboznámila účtovníčka obce Katarína
Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 bolo predložené Obecnému zastupiteľstvu Obce
Obyce v súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, na základe § 14, ods. 2, písm. 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 schválená zmena účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu a k 31.03.2019 sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 198 532,14 eur
a výdavkov na sumu 1 198 532,14 eur. Jedná sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
na voľby prezidenta SR, § 50j, na vzdelávacie poukazy a z programu IROP na budovanie
kanalizácie v celkovej sume 37 819,14 eur na strane príjmov aj na strane výdavkov.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 1/2019
v zmysle § 19, ods. 3 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č.
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12/2008, ktorým sa k 31.03.2019 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 1 198 532,14 eur
a výdavkov na sumu 1 198 532,14 eur. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 2/2019 (príloha zápisnice č. 19)
predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce Katarína
Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 bolo predložené Obecnému zastupiteľstvu Obce
Obyce v súlade s § 11, ods. 4. písm. b) zákona č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, na základe § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008. Rozpočtovým opatrením bola vykonaná
zmena rozpočtu Obce Obyce v časti príjmy obce o + 111 527,76 eur, čo predstavujú finančné
operácie príjmové vo výške 111 527,76 eur, čo predstavuje tvorba rezervného fondu obce.
Zároveň bol upravený rozpočet Obce Obyce v časti výdavky v celkovej sume + 111 527,76
eur, čo predstavuje kapitálové výdavky vo výške 111 527,76 eur (použitie rezervného fondu).
Touto zmenou sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 310 059,90 eur a výdavkov na
sumu 1 310 059,90 eur. Poslanci OZ nemali doplňujúce otázky ani návrhy.
Hlasovanie poslancov OZ za zmenu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 2/2019
v zmysel ustanovenia § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Rozpočet
na rok 2019
v eur
Bežné príjmy
-z toho RO s právnou subjektivitou
Kapitálové príjmy
-z toho RO s právnou subjektivitou
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

988 083,00
28 600,00
0,00
0,00
144 030,00
1 160 713,00

1.zmena
rozpočtu na
rok 2019
v eur
6 010,71

Bežné výdavky
-z toho RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky
-z toho RO s právnou subjektivitou
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu
ZA: 8 poslancov

31 576,67
231,76
37 819,14

1.zmena
rozpočtu
na rok
2019 v eur
538 692,00
5 263,47
335 900,00
979,00
243 159,00 31 576,67
0,00
42 962,00
0,00
1 160 713,00 37 819,14

Rozpočet
na rok 2019 v
eur

PROTI: 0 poslancov

2.zmena
rozpočtu na
rok 2019
v eur

111 527,76
111 527,76
2.zmena
rozpočtu na
rok 2019
v eur

111 527,76

111 527,76

Rozpočet po
2.zmene
rozpočtu na
rok 2019 v eur
994 093,71
28 600,00
31 576,67
0,00
255 789,52
1 310 059,90
Rozpočet po
1.zmene
rozpočtu na
rok 2019 v €
543 955,47
336 879,00
386 263,43
0,00
42 962,00
1 310 059,90

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 17. Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Obyce za rok 2017 a za rok 2018
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce za rok 2017
a za rok 2018 (príloha zápisnice č. 20) predložil starosta obce a poslancov OZ s ním
oboznámila Ing. Ivana Mičudová. PHSR obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý
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poukazuje na hlavné zámery a ciele obce v oblasti regionálneho rozvoja s výhľadom do roku
2025. Je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce (zákon č.
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení § 8 zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja). Rozvoj obce sa
uskutočňuje v širšom priestorovom kontexte, strategické priority a ciele zadefinované
v strategickej časti dokumentu sú v súlade s ostatnými strategickými dokumentmi obce
(najmä územného plánu). Globálnym strategickým cieľom Obce Obyce je v zmysle
rozvojovej vízie zabezpečiť udržateľný rozvoj obce najmä posilňovaním jej obytnej funkcie
cestou dobudovania prvkov technickej infraštruktúry a vytváraním podmienok pre
individuálnu bytovú výstavbu. Obec podporuje rozvoj podnikania založeného na využívaní
miestnych zdrojov s dôrazom na zabezpečenie potrieb jej občanov. Rozvíjaním sociálnych
služieb, podporou rozvoja kultúrnych a spoločenských tradícií ako aj zvyšovaním účasti
občanov na riadení rozvoja obce chce obec dosiahnuť vysokú mieru spokojnosti a sociálnej
súdržnosti jej občanov. Stratégia je rozčlenená do troch prioritných oblastí, ktoré sa následne
podrobnejšie členia do opatrení. Aby stratégia bola naozaj napĺňaná, a nezostala iba
nerealizovaným strategickým dokumentom, je potrebné sledovať pokrok v napĺňaní stratégie
a prispôsobovať ďalšie aktivity podľa reálnych potrieb. Tieto potreby je možné sledovať
v procese monitorovania, kedy sa hodnotí pokrok v napĺňaní jednotlivých cieľov na základe
sledovania monitorovacích ukazovateľov. Okrem sledovania pokroku (monitorovania) je
stratégia hodnotená. Hodnotené je napĺňanie stanovených cieľov a na základe odporúčaní
hodnotenia sa stratégia aktualizuje v priebehu jej napĺňania a stanovuje sa ďalšia stratégia pre
ďalšie obdobie. Vyhodnotenie plnenia PHSR obce Obyce za rok 2017 je obsahom Správy
o plnení PHSR obce Obyce za rok 2017 a vyhodnotenie plnenia PHSR obce Obyce za rok
2018 je obsahom Správy o plnení PHSR obce Obyce za rok 2018.
Správa o plnení PHSR obce za rok 2017:
Priorita 1: Efektívne využitie ekonomického potenciálu obce
Opatrenie 1.1 Rozvoj služieb zabezpečujúcich potreby občanov
Aktivity:
– podpora SHR, drobnochovateľstva a záhradkárstva reklamnými a marketingovými
aktivitami v rámci mikroregiónu Tríbečsko – priebežne sa realizuje v spolupráci s
mikroregiónom,
– posilnenie medzi obecnej spolupráce pri rozvoji CR – priebežne sa realizuje
v spolupráci s mikroregiónom,
– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2017 realizované.
Opatrenie 1.2 Rozvoj služieb zabezpečujúcich potreby občanov
Aktivity:
– budovanie a obnova športovísk – v roku 2017 sa vymenila podlahová krytina
v obecnej posilňovni
– budovanie detských ihrísk - v roku 2017 sa realizovali búracie práce a úpravy
pozemku pri bytových domoch na vybudovanie detského ihriska,
– dobudovanie strelnice – v roku 2017 prebehla aj úprava areálu strelnice
– materiálna a finančná podpora športových a kultúrnych aktivít poriadaných
občianskymi združeniami, školskými zariadeniami, aktívnymi občanmi – v roku 2017
sa poskytla materiálna aj finančná podpora TJ Družstevník Obyce, materiálna aj
finančná podpora Základnej škole v Obyciach pri organizovaní kultúrnych
a športových aktivít, materiálna podpora Spolku príležitostných turistov Obyce pri
realizovaní akcie súťaž v jedení bryndzových halušiek a finančná podpora pri
realizovaní výstupu k partizánskym pomníkom. Materiálna podpora sa poskytuje aj
všetkým kultúrnym telesám, ktoré v obci pôsobia, a to bezodplatným poskytnutím
priestorov a úhradou nákladov za energie,
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– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2017 realizované.
Priorita 2: Rozvoj sociálnych služieb a súdržnosti občanov
Opatrenie 2.1 Zlepšovanie ponuky a dostupnosti sociálnych služieb pre občanov
Aktivity:
– doplnenie a pravidelné aktualizovanie web stránky obce – priebežne počas roka 2017,
– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2017 realizované.
Opatrenie 2.2 Zlepšovanie podmienok pre rozvoj IBV v obci
Aktivity:
– oprava a údržba a prípadné predlžovanie existujúcich miestnych komunikácií – v roku
2017 prebehla oprava miestnych komunikácií – obec získala dotáciu vo výške
30 000,00 eur od Lesov SR a 2 170,00 eur bola spoluúčasť obce, boli čiastočne
opravené ulice Partizánska, Drienová, Cintorínska a Školská. Nitriansky samosprávny
kraj investoval finančné prostriedky do rekonštrukcie Hlavnej ulice na úseku od č.
domu 20 po kostol,
– oprava a dobudovanie chodníkov – na jar 2017 prebehla rekonštrukcia chodníka popri
hlavnej ceste, úsek od č. domu 84 po kostol, neskôr sa zrekonštruoval chodník pred
areálom bývalého JRD, koncom roka prehla rekonštrukcia chodníka pred kostolom,
– oprava, dobudovanie a údržba odtokových kanálov – v roku 2017 sa opravili odtokové
kanály popri chodníku na Hlavnej ulici,
– rekonštrukcia, zateplenie budov vo vlastníctve obce – v roku 2017 sa zakonzervovala
a premaľovala strecha školskej jedálne a prebehla rekonštrukcia terasy kultúrneho
domu (izolácia a nová dlažba), bytovka v areáli školy bola tiež čiastočne
zrekonštruovaná (zateplenie obvodových múrov), prebehla aj rekonštrukcia
a zateplenie strechy základnej školy (98 000,00 eur dostala obce zo štátneho rozpočtu
a 15 000,00 eur bola spoluúčasť obce),
– výmena okien (ZŠ, školská jedáleň, stará budova obecného úradu a pod.) - v roku
2017 sa vymenili len 2 okná na budove materskej školy,
– výkup pozemkov od občanov, vhodných na IBV – v roku 2017 prebiehal výkup
pozemkov v plánovanej bytovej zóne za cintorínom,
– získanie pozemkov pod futbalovým ihriskom do vlastníctva obce kúpou alebo
výmenou – v roku 2017 bolo začaté konanie o čiastočnú výmenu a čiastočné
odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce pod futbalovým ihriskom,
– rekonštrukcia centra obce – v roku 2017 bolo zrekonštruované centrum obce pred
budovou kultúrneho domu z finančných prostriedkov z programu LEADER vo výške
4 750,00 eur, boli zakúpené aj lavičky a odpadové koše,
– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2017 realizované.
Priorita 3: Zlepšovanie kvality životného prostredia obytného priestoru
Opatrenie 3.1 Zlepšovanie kvality vodných zdrojov v obci
Aktivity:
– dobudovanie kanalizácie na ulici Hlavnej – počas roka 2017 bol vykonaný monitoring
kanalizácie na úseku od č. domu 1 po kostol, kanalizácia bola odovzdaná do
prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a občania sa mohli začať
pripájať,
– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2017 realizované.
Priorita 4: Zlepšenie starostlivosti o čistotu krajinného a obytného prostredia
Opatrenie 4.1Vzdelávanie občanov o ochrane ŽP
Aktivity:
– vydávanie a distribúcia tlačených letákov – realizované priebežne počas roka 2017
v spolupráci s firmou ENVIPAK,
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– pravidelné informovanie o ochrane ŽP a separácii odpadu na web stránke obce –
realizované priebežne počas roka 2017,
– pravidelné rozhlasové relácie o separovaní – realizované priebežne počas roka 2017,
– uverejňovanie článkov v Obyckom občasníku o ochrane ŽP a separovaní odpadu – do
občasníka bol v roku 2017 vložený leták spoločnosti Envipak ohľadom separácie
odpadu,
– spolupráca s MŠ, ZŠ, občianskymi združeniami, záujmovými spolkami v oblasti
ochrany ŽP – realizované v priebehu roka 2017 materiálnou podporou
– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2017 realizované.
Opatrenie 4.2 Dobudovanie zberného dvora
Aktivity:
– doplnenie kontajnerov na rôzne druhy odpadov – kontajnery na separovaný odpad boli
v roku 2017 doplnené pri bytových domoch a na miestnom cintoríne,
– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2017 realizované.
Správa o plnení PHSR obce za rok 2018:
Priorita 1: Efektívne využitie ekonomického potenciálu obce
Opatrenie 1.1 Rozvoj služieb zabezpečujúcich potreby občanov
Aktivity:
– podpora SHR, drobnochovateľstva a záhradkárstva reklamnými a marketingovými
aktivitami v rámci mikroregiónu Tríbečsko – priebežne sa realizovala v spolupráci s
mikroregiónom,
– posilnenie medzi obecnej spolupráce pri rozvoji CR – priebežne sa realizovala
v spolupráci s mikroregiónom,
– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2018 realizované.
Opatrenie 1.2 Rozvoj služieb zabezpečujúcich potreby občanov
Aktivity:
– propagácia produktov a služieb v rámci Mikroregiónu Tríbečsko – priebežne sa
realizovala počas roka 2018 v spolupráci s mikroregiónom,
– budovanie a obnova športovísk – v roku 2018 sa vymenili dvere na kabínach na
futbalovom ihrisku v hodnote 1 051,70 eur,
– budovanie detských ihrísk – v roku 2018 sa vybudovalo detské ihrisko pri bytových
domoch, spolufinancované Nitrianskym samosprávnym krajom a obcou a opravili sa
prvky na detskom ihrisku pri veľkom futbalovom ihrisku,
– dobudovanie strelnice – v roku 2018 poskytla obec dotáciu miestnemu poľovnému
združeniu na zakúpenie vrhačky asfaltových holubov,
– materiálna a finančná podpora športových a kultúrnych aktivít poriadaných
občianskymi združeniami, školskými zariadeniami, aktívnymi občanmi – v roku 2017
sa poskytla materiálna aj finančná podpora TJ Družstevník Obyce (5 000,00 eur),
materiálna aj finančná podpora Základnej škole v Obyciach pri organizovaní
kultúrnych a športových aktivít, materiálna podpora Spolku príležitostných turistov
Obyce pri realizovaní akcie súťaž v jedení bryndzových halušiek a finančná podpora
pri realizovaní výstupu k partizánskym pomníkom. Materiálna podpora sa poskytuje aj
všetkým kultúrnym telesám, ktoré v obci pôsobia, a to bezodplatným poskytnutím
priestorov a úhradou nákladov za energie,
– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2018 realizované.
Priorita 2: Rozvoj sociálnych služieb a súdržnosti občanov
Opatrenie 2.1 Zlepšovanie ponuky a dostupnosti sociálnych služieb pre občanov
Aktivity:
– doplnenie a pravidelné aktualizovanie web stránky obce – priebežne počas roka 2018,
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– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2018 realizované.
Opatrenie 2.2 Zlepšovanie podmienok pre rozvoj IBV v obci
Aktivity:
– oprava a údržba a prípadné predlžovanie existujúcich miestnych komunikácií – v roku
2018 prebehla oprava miestnych komunikácií (dotácia vo výške 7 000,00 eur od Lesov
SR a 2 820,00 eur spoluúčasť obce), boli opravené ulice Partizánska, Drienová,
Hlboká a Kostolná. Na ulici Školskej bolo upravené parkovisko v hodnote 1 328,00
eur,
– oprava a dobudovanie chodníkov – počas roka 2018 prebehli nevyhnutné opravy
chodníkov v obci,
– oprava, dobudovanie a údržba odtokových kanálov – v roku 2018 sa opravili odtokové
kanály v celkovej hodnote 337,00 eur,
– rekonštrukcia a výmena reproduktorov miestneho rozhlasu – v roku 2018 bola
vykonaná rekonštrukcia miestneho rozhlasu v celkovej hodnote 509,00 eur,
– výkup pozemkov od občanov, vhodných na IBV – v roku 2018 prebiehal výkup
pozemkov v plánovanej bytovej zóne za cintorínom, vykúpili sa pozemky za
15 385,00 eur,
– výkup pozemkov v centre obce do vlastníctva obce – bola podpísaná zmluva o kúpe
multifunkčnej budovy súp. č. 127 a priľahlých pozemkov v centre obce, ale platba
prebehla až v roku 2019,
– získanie pozemkov pod futbalovým ihriskom do vlastníctva obce kúpou alebo
výmenou – boli získané pozemky v hodnote 1 266,00 eur,
– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2018 realizované.
Priorita 3: Zlepšovanie kvality životného prostredia obytného priestoru
Opatrenie 3.1 Zlepšovanie kvality vodných zdrojov v obci
Aktivity:
– dobudovanie kanalizácie na ulici Hlavnej – v roku 2018 sa vybudovala ďalšia etapa
kanalizácie od kostola po centrum obce v hodnote 160 118,00 eur (prostredníctvom
dotácie z Envirofondu),
– dobudovanie kanalizácie na uliciach Podhájskej a Hájskej – koncom roka 2018 sa
začali práce na budovaní kanalizácie (dotácia z programu IROP) na uliciach Hájska
a Podhájska, platby prebiehajú až v roku 2019
– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2018 realizované.
Priorita 4: Zlepšenie starostlivosti o čistotu krajinného a obytného prostredia
Opatrenie 4.1Vzdelávanie občanov o ochrane ŽP
Aktivity:
– vydávanie a distribúcia tlačených letákov – realizované priebežne počas roka 2018
v spolupráci s firmou ENVIPAK,
– pravidelné informovanie o ochrane ŽP a separácii odpadu na web stránke obce –
realizované priebežne počas roka 2018,
– pravidelné rozhlasové relácie o separovaní – realizované priebežne počas roka 2018,
– spolupráca s MŠ, ZŠ, občianskymi združeniami, záujmovými spolkami v oblasti
ochrany ŽP – realizované v priebehu roka 2018 materiálnou podporou
– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2018 realizované.
Opatrenie 4.2 Dobudovanie zberného dvora
Aktivity:
– doplnenie kontajnerov na rôzne druhy odpadov – v roku 2018 boli renovované
a postupne vymieňané niektoré 1100 litrové kontajnery na jednotlivých uliciach,
– ostatné aktivity v rámci tohto opatrenia neboli v roku 2018 realizované.
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Poslanci OZ zobrali na vedomie:
– Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce za rok 2017,
– Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce za rok 2018
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 18 Návrh na predloženie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“
Návrh na predloženie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ (príloha zápisnice č. 21)
predložil starosta obce. Oznámil poslancom, že je aktuálna možnosť čerpania nenávratného
finančného príspevku v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR, kód výzvy: V.P HaZZ 2019.
Zameranie výzvy: podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc
a hasičských zbrojníc. Termín uzávierky je 21.06.2019, minimálna výška dotácie je 3 000,00
eur a maximálna 30 000,00 eur. Dotáciu možno poskytnúť oprávnených žiadateľom na
projekty zamerané na:
– výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t.j. technické zhodnotenie
budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
– stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v
zmysle stavebného zákona),
– nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
– zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie
tepelnoizolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, výmena
výplňových otvorových konštrukcií, rekonštrukcia a modernizácia technického,
energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu (najmä výmena
vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného
zariadenia).
Poslanec Bc. Vladimír Šabo oznámil poslancom OZ, že žiadosť by bola smerovaná na
vnútorné vybavenie hasičskej zbrojnice a na výmenu veľkých kovových dverí za moderné
rolovacie. DHZ má 10 členov, traja už absolvovali preškolenie, chcú prostredníctvom obce
požiadať aj o pridelenie hasičského auta. Súčasťou žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice je aj súhlas obecného zastupiteľstva so spolufinancovaním projektu
v výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Hlasovanie poslancov za predloženie projektu: „Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice“ a jeho
spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných prostriedkov
v rámci výzvy č. V. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2019 na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel
hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2, písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 19 Rôzne
A) Starosta oznámil poslancom OZ, že po budovaní kanalizácie na ulici Podhájskej zostala
cesta vo veľmi zlom stave. Po prípadnom zaasfaltovaní len nevyhnutných častí,
poškodených budovaním kanalizácie, bude cesta naďalej v nevyhovujúcom stave, preto
starosta navrhol poslancom, aby sa dala nanovo vyasfaltovať celá ulica Podhájska.
Cenový rozdiel medzi asfaltovaním iba častí poškodených budovaním kanalizácie
a asfaltovaním celej komunikácie je cca 6 000,00 eur. Poslanci sa dohodli, že sa dá
vyasfaltovať celá ulica Podhájska.
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Hlasovanie poslancov OZ za návrh, aby sa dala vyasfaltovať celá ulica Podhájska po
budovaní kanalizácie:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Starosta ďalej oznámil poslancom, že pri budovaní prípojok na ulici Hájskej sa značne
poškodia nájazdové mostíky do dvorov jednotlivých občanov, preto navrhuje, aby sa dali
poškodené časti zabetónovať na náklady obce. Zatiaľ nemá vyčíslenú presnú sumu, ale
podľa odhadu firmy ViOn, Zlaté Moravce by išlo o sumu 2 000,00 - 3 000,00 eur.
Poslanci OZ sa zaujímali, či sa budú ľuďom kompletne rekonštruovať poškodené
mostíky alebo len poškodené časti sa budú betónovať. Starosta odpovedal, že len
poškodené časti.
Hlasovanie poslancov OZ za opravu poškodených častí nájazdových mostíkov do dvorov
na ulici Hájskej, poškodených budovaním kanalizačných prípojok:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
C) Starosta obce oznámil poslancom OZ, že plánuje požiadať o dotáciu od Úradu vlády SR
na rekonštrukciu kabín na futbalovom ihrisku, keď bude zverejnená výzva.
Spolufinancovanie obce by bolo vo výške 5 %.
D) Starosta obce oznámil poslancom OZ, že v najbližších týždňoch by mala začať realizácia
projektov „Wifi pre Obec Obyce“ a tiež doplnenie kamerového systému v obci.
E) Starosta ďalej oznámil poslancom OZ, že po kúpe budovy súp. č. 127 bude potrebné
investovať finančné prostriedky do jej rekonštrukcie, pretože by tam bolo vhodné
presťahovať Poštový úrad Obyce, aby bol v centre obce. Súčasné priestory, ktoré užíva
pošta, sú úplne nevyhovujúce. Bude potrebné zrekonštruovať minimálne sociálne
zariadenia, vymeniť okná a dvere a vymaľovať vnútorné priestory. V budove je len jeden
elektromer, preto bude vhodné buď každému nájomnému priestoru dať urobiť vlastný
elektromer alebo ponechať jeden obecný a každej prevádzke namontovať združené
elektromery. Poslanec Ing. Cyril Dlhý navrhol, aby bol jeden elektromer obecný a do
jednotlivých prevádzok sa namontovali združené elektromery, čo je lacnejšie riešenie ako
dávať do každej prevádzky vlastný elektromer. Poslanec Peter Šlosiar sa spýtal, aké
služby by mali byť v budove súp. č. 127. Starosta odpovedal, že chce zachovať
kaderníctvo, presťahovať tam poštový úrad a jednu miestnosť navrhuje prenajať tiež
nejakému poskytovateľovi služieb.
F) Starosta ďalej oznámil poslancom, že v roku 2019 sme nedostali dotáciu na budovanie
kanalizácie, tento rok nie je plánované ani budovanie kanalizačných prípojok na ulici
Hlavnej od kostola po centrum obce na náklady obce. Potom by mala zmysel aj
rekonštrukcia chodníka od ulice Hlbokej po centrum obce. Ľudia sa na stav chodníka
nepretržite sťažujú, je v dezolátnom stave, preto by bolo vhodné uskutočniť
rekonštrukciu, aj keď pri budovaní kanalizačných prípojok na uvedenom úseku
v budúcnosti sa tento chodník nutne poškodí. Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal, akú
rekonštrukciu má starosta na mysli. Starosta odpovedal, že chodník by dal zrekonštruovať
tak, aby bol rovnaký ako všetky ostatné chodníky v obci, ktoré sa robili v posledných 3
rokoch – betónový základ, odtokovú rúru, zásyp a zámkovú dlažbu. Poslanci OZ
požiadali starostu obce, aby do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pripravil
konkrétny návrh na rekonštrukciu uvedeného chodníka aj s cenovými ponukami.
Poslanci OZ zobrali na vedomie:
1. informáciu starostu obce o žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu kabín na futbalovom
ihrisku,
2. informáciu starostu obce o začatí realizácie projektov „Doplnenie kamerového
systému“ a „Wifi pre obec Obyce“ v najbližších týždňoch,
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3. informáciu starostu obce o pláne presťahovať Poštový úrad Obyce do budovy súp. č.
127,
4. informáciu o potrebe zrekonštruovať chodník popri Hlavnej ulici na úseku od ulice
Hlbokej po centrum obce.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Poslanci OZ poverili starostu obce pripraviť návrh rekonštrukcie chodníka popri Hlavnej ulici
na úseku od ulice Hlbokej po centrum obce, vrátane cenovej kalkulácie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 20. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Ivan Rubaninský prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice
č. 22)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 3/1/2019 až č. 3/26/2019 zobrali poslanci
OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 21. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil 3. zasadnutie OZ.
V Obyciach, 21.05.2019

Overovatelia zápisnice:
Emil Haspra

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

Peter Šlosiar

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

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