Zápisnica
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 27.05.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Ďalší prítomní: Vlasta Šabová, Katarína Šlosiarová, zamestnanci obce
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Žiadosti a sťažnosti občanov
a) Miroslav Hitka, Martin nad Žitavou č. 183 – žiadosť o prenájom pozemku parc. č.
1815, 1879, k. ú. Obyce vo vlastníctve Obce Obyce
b) Martin Šlosiar, Peter Šlosiar, Obyce č. 561 – žiadosť o odpredaj pozemkov diel č.
4,5 a 6 zamerané geometrickým plánom č. 41/2014 zo dňa 15.12.2014 Ing.
Martinom Ondriašom vo vlastníctve Obce Obyce
c) Radoslav Mikuš, Obyce č. 529 – žiadosť o odpredaj pozemku diel č. 2 a 6,
zamerané geometrickým plánom č. 3/2014 zo dňa 24.03.2014 Ing. Martinom
Ondriašom vo vlastníctve Obce Obyce
6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2015
7. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2014
9. Záverečný účet Obce Obyce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovými opatreniami č. 1 a 2
11. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona
č. 307/2014 Z. z.
12. Plat starostu obce
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Milan Garaj, PhD., starosta obce. Privítal
všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Starosta obce prečítal program zasadnutia podľa pozvánky a 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
Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Minár, Ján Šlosiar
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária Hrešková, Peter Šlosiar
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária
Hrešková, Peter Šlosiar:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
A. Správu o výške dlhu na nájomnom k 27.5.2015 prečítal starosta obce (príloha zápisnice č.
1). Zároveň informoval poslancov, že každého dlžníka pravidelne napomína.
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: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti a sťažnosti občanov
A) Žiadosť Miroslava Hitku, Martin nad Žitavou č. 183 o prenájom pozemku parc. č. 1815,
1879, k. ú. Obyce vo vlastníctve Obce Obyce predniesol starosta obce (príloha zápisnice
č. 2). Pracovníčka obecného úradu V. Šabová prečítala poslancom zámer prenajať
pozemky vo vlastníctve obce podľa uznesenia OZ č. 3/14/2015 zo dňa 27.02.2015, ktorý
bol zverejnený na internetovej stránke obce aj na informačnej tabuli obce 15 dní. Zároveň
informovala poslancov, že počas uvedenej lehoty sa neprihlásil žiadny iný záujemca
o prenájom.
Starosta navrhol dobu prenájmu aspoň 15 rokov s ohľadom na výšku investície žiadateľa.
Ing. S. Kurka navrhol poslancom dobu 10 rokov s klauzulou opätovného prenájmu na
základe žiadosti po uplynutí tejto doby.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o zverejnení zámeru podľa uznesenia OZ č.
3/14/2015 zo dňa 27.02.2015 prenajať pozemky vo vlastníctve obce, a 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.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení za prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Obyce zapísaného na LV
č. 1362, a to parcela č. 1815 a 1879 – trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 1903 m2,
Miroslavovi Hitkovi, bytom Martin nad Žitavou č. 183, 953 01 Martin nad Žitavou
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to že uvedené pozemky sa prenajmú na činnosť
nepodnikateľskú, neziskovú a verejnoprospešnú; účel využitia prenajímaných pozemkov
– vodný kanál, revitalizácia vodného kanálu Papierňa, čo znamená, že budú obnovené
ekologické funkcie vodného toku, ktorý slúžil v minulosti pre výrobu papiera v obci
(Papierňa bola v Obyciach zriadená koncom 18.storočia a zanikla asi v r. 1840); uvedené
pozemky – majetok obce, je pre obec prebytočný, nevyužiteľný a preto ho ponúka na
prenájom. Doba nájmu bude 10 rokov. Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce.
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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B) Žiadosť Petra Šlosiara a Martina Šlosiara, Obyce č. 561 o odpredaj pozemkov diel č. 4,5
a 6, zamerané geometrickým plánom č. 41/2014 zo dňa 15.12.2014 Ing. Martinom
Ondriašom vo vlastníctve Obce Obyce predložil starosta obce (príloha zápisnice č. 3). Na
zasadnutie prišiel poslanec Ing. Cyril Dlhý.
Starosta informoval poslancov, že pred niekoľkými rokmi bola uzavretá zmluva medzi
obcou Obyce a zosnulými rodičmi bratov Šlosiarovcov, ktorou boli odpredané terajšie
diely č. 5 a 6. Zmluva však nebola zavkladovaná na katastri. Peter Šlosiar a Martin
Šlosiar sa na uvedenú zmluvu odvolávajú a žiadajú, aby bola táto skutočnosť
zapracovaná do novej kúpno-predajnej zmluvy. Podľa právneho poradcu je uvedená
zmluva platná a zároveň slúži ako doklad, že parcely v nej uvedené, boli odkúpené od
obce. Znaleckým posudkom bola cena určená na 4,81 eur/m2, preto minimálna cena za
m2 by nemala klesnúť pod 4,90 eur, ale bolo by vhodné započítať do toho aj cenu
znaleckého posudku (90,00 eur). Jediným problémom je, ako zapracovať pôvodnú kúpnu
zmluvu do novej tak, aby to spĺňalo všetky právne náležitosti a bolo to v súlade so
zákonom o majetku obcí. Preto by bolo vhodné, aby túto kúpnu zmluvu vypracoval
právnik.
Poslanec P. Šlosiar odporučil, aby sa schválila vyššia cena, pretože žiadatelia sú ochotní
zaplatiť vyššiu sumu za m2.
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 ako boli zamerané geometrickým plánom č. 41/2014, ktorý
vypracoval Ing. Martin Ondriaš dňa 15. 12. 2014, do podielového vlastníctva a to Martina
Šlosiara, rod. Šlosiar, nar. 18.10.1981, rod. č. 811018/6887, bytom Obyce č. 561, 951 95
Obyce v podiele ½-ina z celku a Petra Šlosiara, rod. Šlosiar, nar. 18.12.1985, rod. č.
851218/7101, bytom Obyce č. 561, 951 95 Obyce v podiele ½-ina z celku ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Prípad hodný osobitného zreteľa je z tohto
titulu, že sa jedná o predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou.
Cena za odpredávané nehnuteľnosti sa stanovuje nasledovne:
- diel č. 4 vo výmere 50 m2 z parcely registra „E“ číslo 408/1 – zastavané plochy
a nádvoria, k. ú. Obyce za cenu (minimálna cena bola stanovená znaleckým posudkom
č. 51/2015, vypracovaným Ing. Ľ. Fuskom, Zbehy č. 674, dňa 31.03.2015) a to v sume
10,00 eur/m2.
- 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 za cenu 0,00 eur/m2. Odôvodnenie: poslanci Obecného
zastupiteľstva v Obyciach na svojom zasadnutí konanom dňa 15.05.2003, uznesením
č. 6/2003 schválili odpredaj predmetných nehnuteľností predchodcom žiadateľov, ich
rodičom v súčasnej dobe nebohým Jozefovi Šlosiarovi a Helene Šlosiarovej, rod.
Minárovej. Kúpna zmluva sa odpredaj týchto nehnuteľností bola podpísaná medzi
obcou Obyce a manželmi Šlosiarovými dňa 08.12.2003 a zároveň bola vyplatená aj
ich kúpna cena. Vklad tejto kúpnej zmluvy do Katastra nehnuteľností sa však
neuskutočnil a manželia Šlosiaroví medzičasom zomreli. Keďže žiadatelia sú jediní
právni nástupcovia po nebohých manželoch Šlosiarových, berie sa, že kúpna cena za
diel č. 5 o výmere 15 m2 z parcely registra „E“ číslo 1024 – trvalé trávnaté porasty,
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k. ú. Obyce a diel č. 6 o výmere 215 m2 z parcely registra „E“ číslo 1024 – trvalé
trávnaté porasty, k. ú. Obyce je vyplatená. Správny poplatok pri podaní návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
ZA: 8 poslancov (Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária
Hrešková, Ing. Peter Minár, Ing. Ivan Rubaninský, Ján Šlosiar,
Peter Šlosiar,
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 1 poslanec (Ing. Stanislav Kurka)
C) Žiadosť predniesol starosta obce. (príloha zápisnice č. 4). Žiadosť podal Radoslav Mikuš,
bytom Obyce č. 529 a jedná sa o odpredaj pozemku diel č. 2 a č. 6, zamerané
geometrickým plánom č. 3/2014 zo dňa 24.03.2014 Ing. Martinom Ondriašom vo
vlastníctve Obce Obyce.
Starosta informovala poslancov, že táto žiadosť nadväzuje na žiadosť prerokovávanú na
poslednom zasadnutí OZ, kedy Anton a Katarína Mikušoví a viacerí susedia žiadali
o odpredaj viacerých častí parcely registra „E“ č. 511. Syn Radoslav Mikuš ako
nastupujúci vlastník susediacich nehnuteľností spĺňa podmienky inštitútu priameho
predaja, pretože má postavenú garáž na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce. Žiada
o odpredaj pozemkov, ktoré mali rodičia prihradené a užívali ich už cca 30 rokov.
Poslanci si prezreli priložený geometrický plán a chvíľu diskutovali o odtokovom jarku,
ktorý odvádza vodu počas dažďa z pasienky.
Vzhľadom na skutočnosť, že znalecký posudok na predmetné parcely bol vypracovaný
a min. cena za m2 ním bola stanovená na 4,522 eur, poslanec S. Kurka navrhol cenu 5,00
eur za m2, čiže celková suma za pozemky by bola 1 785,00 eur.
Poslanci vzali žiadosť Radoslava Mikuša, rod. Mikuš, nar. 27.06.1985, rod. č.
850627/7153, bytom Obyce č. 529, 951 95 o odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce
Obyce, diel č. 2 – zastavaná plocha o výmere 330 m2 a diel č. 6 – zastavaná plocha
o výmere 27 m2 oddelené od parcely registra „E“ č. 511 – trvalé trávnaté porasty vo
výmere 6568 m2, k. ú. Obyce podľa §9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za odpredaj pozemku vo vlastníctve obce a to diel č. 2 o výmere
330 m2 z parcely registra „E“ číslo 511 – trvalé trávnaté porasty, k. ú. Obyce a diel č. 6
o výmere 27 m2 z parcely registra „E“ číslo 511 – trvalé trávnaté porasty, k. ú. Obyce tak
ako boli zamerané geometrickým plánom č. 3/2014, ktorý vypracoval Ing. Martin
Ondriaš dňa 24.03.2014 za cenu (minimálna cena stanovená znaleckým posudkom č.
52/2015 vypracovaným Ing. Ľ. Fuskom, Zbehy 674, dňa 31.03.2015) a to v sume 5,00
eur/m2, do vlastníctva Radoslava Mikuša, rod. Mikuš, nar. 27.06.1985, rod. č.
850627/7153, bytom Obyce č. 529, 951 95 Obyce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle §9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších
predpisov. Prípad hodný osobitného zreteľa je z tohto titulu, že sa jedná o predaj
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Správny
poplatok pri podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
D) Žiadosť Mariána Strečku, bytom Obyce č. 175 o odpredaj pozemku parc. č. 408/1
o výmere 23 m2 vo vlastníctve Obce Obyce predniesol starosta obce (príloha zápisnice č.
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5). Starosta informoval poslancov, že podľa plánu ide o pomerne malý výsek, kde má
žiadateľ záhradku. Navrhol poslancom, aby sa zvolil obdobný postup ako pri žiadosti
pána Hitku o prenájom pozemkov - zverejnenie zámeru na internetovej stránke obce
a informačnej tabuli, vypracovanie znaleckého posudku a odpredaj.
Poslanci vzali žiadosť Mariána Strečku, Obyce č. 175 o odpredaj časti pozemku parc. č.
408/1 o výmere 23 m2, k. ú. Obyce vo vlastníctve Obce Obyce na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci schvaľujú zámer Obce Obyce odpredať pozemok vo vlastníctve obce, časť
pozemku parc. č. 408/1 – zastavaná plocha o výmere 23 m2, k. ú. Obyce podľa § 9a,
odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov je: pozemok tvorí súčasť záhrady v užívaní žiadateľa;
uvedený pozemok – majetok obce, je pre obec prebytočný, nevyužiteľný a preto ho
ponúka na predaj.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci uložili Obecnému úradu v Obyciach zverejniť zámer obce odpredať časť
pozemku parcelu registra „E“ číslo 408/1 o výmere 23 m2, k. ú. Obyce na úradnej tabuli
obce a internetovej stránke obce.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci OZ poverili starostu Obce Obyce zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku
- cenu pozemkov vo vlastníctve obce, časť parcely registra „E“ číslo 408/1 – zastavané
plochy a nádvoria, k. ú. Obyce o výmere 23 m2.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2015
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2015 predložil starosta obce (príloha
zápisnice č. 6) 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
z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli ako súhrnné výkazy prostredníctvom
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.
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Poslanci OZ zobrali prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.03.2015 na vedomie bez
pripomienok.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
Predložil starosta obce Ing. M. Garaj, PhD. (príloha zápisnice č. 7) 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. Kontrolovaný subjekt je Obec Obyce a kontrolované obdobie
sú mesiace január až marec 2015.
Poslanci vzali záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly na
vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce
Obyce za rok 2014
Materiál predložil starosta obce Ing. M. Garaj, PhD (príloha zápisnice č. 8) a prečítala ju
účtovníčka obce K. Šlosiarová. Hlavná kontrolórka v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona NR
SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila poslancom
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2014,
v stanovisku odporučila poslancom obecného zastupiteľstva uzatvoriť prerokovanie záverečného
účtu Obce Obyce za rok 2014 výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Poslanci vzali stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok
2014 na vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Záverečný účet Obce Obyce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Záverečný účet Obce Obyce predložil starosta obce (príloha zápisnice č. 9) a prečítala ho
účtovníčka obce K. 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 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 požívania 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
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evidencia, vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami
a účtovné 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 schválili záverečný účet Obce Obyce za rok 2014 a celoročné hospodárenie Obce
Obyce bez výhrad.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci OZ schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2014 vo výške
3 849, 06 eur na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovými opatreniami č. 1a 2
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2015 (príloha zápisnice č. 10 a 11)
predložil starosta obce a prečítala K. Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 bolo
predložené Obecnému zastupiteľstvu obce Obyce v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 14, ods. 2,
písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce
č. 12/2008.
Rozpočtovým opatrením bola vykonaná zmena účelovo určených prostriedkov poskytnutých
zo štátneho rozpočtu a k 31. Marcu 2015 sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu
766 413,67 eur a výdavkov na sumu 766 413,67 eur.
Poslanci vzali úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 1/2015 na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2015 (príloha zápisnice č. 10) predložil
starosta obce a prečítala K. Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie 2/2015 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. b) 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 príjmových finančných operácií o + 4 155,70
eur, čo predstavuje tvorba rezervného fondu a zároveň úprava rozpočtu kapitálových
výdavkov o +4 155,70 eur, čo predstavuje čerpanie rezervného fondu. Touto zmenou sa
upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 770 569,37 eur a výdavkov na sumu 770 569,37 eur.
Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Príjmy celkom
Rozdiel

766 413,67 € Bežné výdavky
0,00 € Kapitálové výdavky
4 155,70 € Finančné výdavkové operácie
Bežné výdavky ZŠ, ŠKD, ŠJ
770 569,37 € Výdavky celkom
+4 155,70 € Rozdiel

423 917,23 €
33 855,70 €
67 600,00 €
245 196,44 €
770 569,37 €
+4 155,70 €
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Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných
v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
Stanovisko hlavnej kontrolórky (príloha zápisnice č. 12) predložil starosta obce a prečítala ho
V. Šabová. Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti nadobudol účinnosť dňa 1.januára 2015. Prijatím novej právnej
úpravy vznikajú zamestnávateľom nové povinnosti, ktoré spočívajú v zavedení vnútorného
systému vybavovania podnetov, vedení evidencie podnetov a vo vytvorení interného predpisu
týkajúceho sa preverovania podnetov. Tento zákon upravuje:
- podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom
v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“)
- práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej
činnosti
- povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného
vzdelávania a výchovy.
Úlohy na úseku vnútorného systému vybavovania podnetov vyplývajúce pre orgány verejnej
správy a pre zamestnávateľov zamestnávajúcich minimálne 50 zamestnancov možno zhrnúť
do týchto bodov:
- určiť zodpovednú osobu, t.j. osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (v prípade
jednotiek územnej samosprávy je ňou podľa §11 ods. 3 citovaného zákona hlavný
kontrolór),
- vydať interný predpis, ktorý bude upravovať vybavovanie, preverovanie a evidenciu
podnetov,
- umožniť, aby aspoň jedna z možností podávania podnetov bola dostupná nepretržite 24
hodín denne (napr. e-mail alebo iný elektronický spôsob),
- určiť zodpovednú osobu, t.j. osobitnú organizačnú zložku alebo osobu rozpočtovej
organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
ak tieto právnické osoby zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov.
Starosta obce informoval poslancov, že základná škola tiež požiadala o určenie zodpovednej
osoby pre účely svojej vnútornej smernice a navrhli hlavného kontrolóra obce.
Poslanci OZ zobrali Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných
v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci OZ určili za zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa §11 odsekov
4 až 7 a §12 zákona č. 307/2014 hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci OZ určili za zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy vo vzťahu k rozpočtovej
organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ak
tieto právnické osoby zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov podľa §11 odsekov 4 až 7 a
§12 zákona č. 307/2014 hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 12. Plat starostu obce
Materiál k uvedenému bodu (príloha zápisnice č. 13) predložil starosta obce a prečítala
pracovníčka obecného úradu V. Šabová. Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia §11
ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určilo na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu v celom rozsahu (100%
pracovný úväzok) počas celého funkčného obdobia rokov 2014-2018.
Podľa §4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo plat
starostu obce opätovne raz ročne prerokuje.
Podľa §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov: Starostovi patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
§4 ods. 1 alebo násobku podľa §4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Podľa §4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov: Starostovia sa na účely §3
ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta
a násobky sa im stanovujú takto: 3.skupina: od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,98 násobok.
Podľa §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov: Plat starostu nemôže byť
nižší ako je ustanovené v §3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť
až o 70%.
Súčasný plat starostu obce v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 23/2014 zo dňa
07.05.2014 predstavuje 2 088,96 eur.
Obec Obyce k 1.1.2015 eviduje celkom 1 514 obyvateľov s trvalým pobytom v obci. Podľa
rozpätia počtu obyvateľov uvedenom v 3.platovej skupine patrí starostovi obce s počtom
obyvateľov 1 001 taký istý základný plat ako starostovi obce s počtom do 3 000 obyvateľov,
čo je nepomer, ktorý obce s vyšším počtom obyvateľov riešia zvýšením platu starostovi.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov
Štatistického úradu SR za rok 2014 predstavuje 858,00 eur. Plat starostu podľa §3 ods.1
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov predstavuje 1 699,00 eur.
Poslanci OZ sa dohodli, že určenie platu sa uskutoční tajným hlasovaním, kde každý poslanec
napíše percentuálne zvýšenie platu starostu na lístok. Odovzdaných bolo 9 návrhov na
percentuálne zvýšenie platu, z ktorých aritmetický priemer je 43,89%. Poslanci sa potom po
krátkej diskusii dohodli, že percentuálne zvýšenie platu starostu bude o 40%.
Poslanci OZ určili v súlade s §11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na §4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov pre rok 2015 plat starostu vo výške 2 378,60 eur.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Rôzne
A)
Starosta informoval poslancov, že sme získali dotáciu 35 tis. eur na výmenu okien na
budove základnej školy v pôsobnosti Okresného úradu, odboru školstva Nitra, takže bude
možné vymeniť všetky okná na budove (príloha zápisnice č. 14).
B)
Starosta informoval poslancov, že v prvom kole žiadostí o kanalizáciu cez envirofond
obec neuspela a v druhom kole sa bude rozhodovať do konca mája, takže ešte nie je známy

9

výsledok. Už máme stavebné povolenie na projekt vrátane kanalizačných prípojok, takže
občania bývajúci na pravej strane cesty smerom do Zlatých Moraviec by sa mohli postupne
popripájať.
C)
Starosta informoval poslancov, že obec podala žiadosť na úrad vlády, v ktorej sa
uchádza o dotáciu na multifunkčné ihrisko, v prípade úspešného posúdenia žiadosti by sa toto
ihrisko vybudovalo v areáli základnej školy na súčasnom futbalovom ihrisku.
D)
Starosta informoval poslancov o pridelení 11 uchádzačov o zamestnanie v rámci
národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“.
E)
Poslanec S. Kurka navrhol, aby sa v najbližšom Obyckom Občasníku uverejnilo
vysvetlenie, prečo sa posunulo umiestnenie značiek s názvami obcí medzi Machulincami
a Obycami, lebo ľudia automaticky predpokladajú, že sa posunuli hranice katastrov obidvoch
obcí. Starosta odpovedal, že ide len o dopravné značky, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť na
ceste, značky nemajú súvis s hranicou katastrov obcí.
F)
Poslanec S. Kurka tlmočil žiadosť obyvateľov v Dolnom poli ohľadne rekonštrukcie
chodníkov. Chodníky sú miestami v zlom stave, je tadiaľ problém prejsť kočíkom. Starosta
prisľúbil, že v rámci finančných možností obce sa bude aj tento chodník postupne
rekonštruovať.
G)
Poslanec S. Kurka požiadal starostu, aby upovedomil občanov bývajúcich v Dolnom
poli, že majú povinnosť dať si vyvážať žumpy oprávnenými osobami a nevypúšťať ich
svojpomocne do odtokových kanálov. Najmä v letnom období sa z kanálov šíri ťažký zápach.
H)
Poslankyňa M. Hrešková sa spýtala, aký bude kultúrny program na Podinoveckých
slávnostiach. Starosta odpovedal, že plánované je vystúpenie súboru Turňa z Jedľových
Kostolian, domácich súborov - Skerešovanky a Drieňovanky a keďže Drieňovanka si tento
rok pripomína 15.výročie svojho vzniku, majú možnosť si pozvať najviac 2 hosťujúce súbory.
Tanečná zábava bude v réžii dychovej hudby Obyčanka.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie:
A. Informáciu o poskytnutí dotácie vo výške 35 000,00 eur na výmenu okien pre ZŠ
v pôsobnosti Okresného úradu, odboru školstva Nitra.
B. Informáciu o aktivitách obce na ďalšom postupe prác na kanalizácii obce.
C. Informáciu o podaní žiadosti na poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska
v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015
D. Informáciu o pridelení 11 uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu
„Podpora zamestnávania UoZ“.
E. Informáciu o uverejnení vysvetlenia v Obyckom občasníku o umiestnení dopravných
značiek medzi obcami Obyce a Machulince.
F. Požiadavku o úprave chodníkov v Dolnom poli.
G. Požiadavku o upozornení obyvateľov v Dolnom poli ohľadom žúmp
H. Informáciu o Podinoveckých slávnostiach
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 19. Návrhy na uznesenia
Člen návrhovej komisie Mgr. Jozef Horváth prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č.
15) Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 4/1/2015 až č. 4/17/2015 zobrali
poslanci OZ na vedomie bez výhrad.

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

V Obyciach, 27.05.2015

Overovatelia zápisnice:
Ing. Peter Minár

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

Ján Šlosiar

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

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová

11

