Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 21.08.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Milan Garaj, PhD., starosta obce
Poslanci: Ing. Anton Daniš Ing. Cyril Dlhý, Erik Gajdoš, Emil Haspra,
Ing. Peter Minár, Peter Šlosiar

Neprítomní:

Ing. Ivan Rubaninský, Vladimír Šabo, Ján Šlosiar

Ďalší prítomní: Vlasta Šabová, Ivana Mičudová (zamestnanci obce)
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Žiadosti a sťažnosti
6. VZN Obce Obyce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu
jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni pri ZŠ v
Obyciach
7. Dodatok č. 1 k VZN Obce Obyce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
Obce Obyce
8. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2019
9. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019
10. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce z kontroly
vedenia účtovníctva za obdobie od apríla 2019 do júna 2019
11. Záznam o výsledku finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii Základná škola
Obyce
12. Štatút Obecnej knižnice v Obyciach
13. Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Obyciach
14. Rôzne
15. Návrh na uznesenie
16. 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 6 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: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová
Overovatelia zápisnice: Emil Haspra, Peter Šlosiar.
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K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol zriadiť návrhovú komisiu (príloha zápisnice č. 2). Úlohou návrhovej komisie
bude sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu
rokovania návrhy uznesení. Do návrhovej komisie navrhol starosta obce poslancov: Ing.
Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Erik Gajdoš.
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Erik
Gajdoš:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Starosta obce skonštatoval, že všetky prijaté uznesenia boli splnené.
Poslanci OZ zobrali informáciu starostu obce na vedomie
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti a sťažnosti
A) Žiadosť spoločnosti Ladislav Pócs – 3P slúži Vám, Zátišie 17, Sládkovičovo o zmenu
otváracích hodín prevádzkárne Partizán Rezort, Obyce 201 (príloha zápisnice č. 3)
predložil starosta obce. Oznámil poslancom OZ, že otváracie hodiny budú od pondelka do
štvrtka denne od 11,00 do 20,00 hod, v piatok od 11,00 do 23,00 hod, v sobotu od 9,00 do
23,00 hod. a v nedeľu od 9,00 do 20,00 hod.
Hlasovanie poslancov OZ za čas prevádzky Partizán rezort Obyce č. 201 nasledovne:
Pondelok
11,00 hod. - 20,00 hod.
Utorok
11,00 hod. - 20,00 hod.
Streda
11,00 hod. - 20,00 hod.
Štvrtok
11,00 hod. - 20,00 hod.
Piatok
11,00 hod. - 23,00 hod.
Sobota
9,00 hod. - 23,00 hod.
Nedeľa
9,00 hod. - 20,00 hod.
ZA: 6 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

B) Žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy a žiadosti o pridelenie nájomného
bytu (príloha zápisnice č. 4) predniesol starosta obce. Žiadosť o opakované uzatvorenie
nájomnej zmluvy si podali: v bytovom dome II. Ing. Peter Minár; v bytovom dome III.
Viliam Kovačik, Marek Minár a Jana Minárová, Mgr. Eva Petrovičová; v bytovom dome
IV. Zdena Bošiaková, Štefan Benc a Renáta Bencová, Baltazár Pindes a Eva Pindesová,
Ján Tomaškovic a Adriana Tomaškovicová, Gustavo Alberto Acevedo a Eva Ondrejková.
Žiadatelia Viliam Kovačik, Marek Minár a Jana Minárová, Mgr. Eva Petrovičová, Zdena
Bošiaková, Baltazár Pindes a Eva Pindesová, Gustavo Alberto Acevedo a Eva Ondrejková
splnili podmienky pre opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 3 roky.
Žiadateľ Ing. Peter Minár, Štefan Benc a Renáta Bencová, Ján Tomaškovic a Adriana
Tomaškovicová splnili podmienky pre opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 1 rok.
Hlasovanie poslancov OZ za opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy:
Bytový dom II., Obyce č. 206:
- Ing. Peter Minár, byt č. 12, nájomná zmluva na obdobie 1 rok
Bytový dom III, Obyce č. 205:
- Viliam Kovačik, byt č. 2, nájomná zmluva na obdobie 3 roky
- Marek Minár a Jana Minárová, byt č. 3, nájomná zmluva na obdobie 3 roky
- Mgr. Eva Petrovičová, byt č. 6, nájomná zmluva na obdobie 3 roky
Bytový dom IV., Obyce č. 203:
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-

Zdena Bošiaková, byt č. 1, nájomná zmluva na obdobie 3 roky
Štefan Benc a Renáta Bencová, byt č. 2, nájomná zmluva na obdobie 1 rok
Baltazár Pindes a Eva Pindesová, byt č. 3, nájomná zmluva na obdobie 3 roky
Ján Tomaškovic a Adriana Tomaškovicová, byt č. 4, nájomná zmluva na obdobie 1
rok
Gustavo Alberto Acevedo a Eva Ondrejková, byt č. 5, nájomná zmluva na obdobie
3 roky

ZA: 6 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu si podali Vojtech Petrovič a Zuzana Borkovičová,
Terézia Gubová. Uvoľnili sa dva byty: byt č. 1 v bytovom dome III. a byt č. 11 v bytovom
dome I. Žiadatelia spĺňajú podmienky pre uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 3 roky.
Hlasovanie poslancov OZ za:
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s Teréziou Gubovou, trvalým bytom Obyce č. 321 na
byt č. 11, bytový dom č. I, Cintorínska č. 673, Obyce na obdobie 3 roky od uvoľnenia
bytu predchádzajúcimi nájomníkmi,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s Vojtechom Petrovičom, trvalým bytom Obyce č. 417
a Zuzanou Borkovičovou, bytom Veľké Vozokany č. 105 na byt č. 1, bytový dom č.
III, Cintorínska č. 205, Obyce na obdobie 3 roky od uvoľnenia bytu predchádzajúcimi
nájomníkmi
ZA: 6 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

C) Žiadosť PaedDr. Jozefa Šabu, Obyce č. 26 o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce
Obyce (príloha zápisnice č. 5) predložil starosta obce. Oznámil poslancom, že J. Šabo je
vlastníkom nehnuteľností č. 610/1, 610/2 a 610/3. Zo strany oplotenia bývalého JRD
užívala jeho rodina aj on sám dlhé roky úzky pás územia, ktoré, ako neskôr zistil, je
vlastníctvom obce. Pán Šabo má záujem usporiadať si vlastnícke vzťahy, preto požiadal
o odkúpenie novovytvorenej parcely č. 610/4 podľa priloženého geometrického plánu.
Poslanci OZ diskutovali o tom, že rovnako majú časti parcely vo vlastníctve obce
prihradené aj okolití susedia, pričom niektorí si už dali do súladu stav užívania so stavom
v katastri nehnuteľností.
Starosta obce predniesol návrh: zámer previesť majetok vo vlastníctve obce Obyce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8, písmeno e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predmetom
prevodu – predaja je hnuteľný majetok – a to diel vo výmere 46 m2 z parcely registra „E“,
parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 981 m2 (novovytvorená parcela
registra „C“, parc. č. 610/4 – záhrada vo výmere 46 m2, kat. územie Obyce, zamerané
geometrickým plánom č. 42/2001 zo dňa 16.01.2002 vyhotoveným Ing. Alenou Vízyovou
– GEOREAL, geodetická kancelária, Piaristická č. 1, Nitra pre fyzickú osobu PaedDr.
Jozefa Šabu, rod. ......., nar. .................., bytom ...................................., Bratislava vo
výške spoluvlastníckeho podielu 1/1. Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- skutočnosť, že uvedenú nehnuteľnosť zdedil žiadateľ od svojich rodičov v celosti,
ktorí tieto nehnuteľnosti užívali už niekoľko desaťročí v stave, aký bol zameraný
predloženým geometrickým plánom;
- stará sa o nehnuteľnosť ako o vlastnú;
- kúpou sa zosúladí stav uvedený v katastri nehnuteľností s reálnym užívacím stavom
- uvedená nehnuteľnosť – majetok obce, je pre obec prebytočná, nevyužiteľná.
Hlasovanie poslancov OZ za predložený návrh:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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D) Žiadosť o vyriešenie sporu medzi vlastníkmi susedných nehnuteľností (príloha zápisnice
č. 6) predložil starosta obce. Pani Daniela Petrovičová, bytom Obyce č. 285 žiada
o vyriešenie sporu s vlastníčkou susednej nehnuteľnosti pani Soňou Gregorovou, bytom
Obyce č. 692. Dňa 5.11.2018 bol na Obecnom úrade v Obyciach spísaný záznam o podaní
oznámenia o priestupku. Pani Petrovičová k tomuto podaniu uviedla, že S. Gregorová so
svojím súčasným priateľom V. Gubovom a jeho otcom bez povolenia vstúpili na pozemok
pani Petrovičovej, vulgárne ju urážali, nadávali jej, vyhrážali sa bitkou, preto pani
Petrovičová zavolala políciu a podala trestné oznámenie na pána Gubova aj jeho otca.
Pani Petrovičová žiada o správne osadenie plota v zmysle geometrického plánu
a o odstránenie neporiadku, ktorý na jej pozemku urobili vyššie menovaní. Starosta
navrhol poslancom, aby bol tento spor prejednaný spoločne komisiou na ochranu
verejného poriadku a komisiou výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Hlasovanie poslancov OZ za návrh, aby Komisia na ochranu verejného poriadku pri
Obecnom zastupiteľstve v Obyciach a Komisia výstavby, územného plánovania
a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach preverili skutkový stav
a navrhli možnosti vyriešenia sporu medzi p. Danielou Petrovičovou, bytom Obyce č. 285
a p. Soňou Gregorovou, bytom Obyce č. 692:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

E) Žiadosť o vyriešenie požiadavky na opravu a vyčistenie prístupového mostíka (príloha
zápisnice č. 7) predložil starosta obce. Žiadosť podala Ing. Šarlota Pavlíková, bytom
Obyce č. 550. Pred svojou nehnuteľnosťou na ulici Hájskej si opravila odtokový jarok,
zdemontovala staré kocky, položila kanalizačné odvodnenie s obsypom piesku. Majiteľka
susednej nehnuteľnosti p. Zuzana Červená má pred svojou nehnuteľnosťou údajne
upchatý odtokový jarok a tečúca voda po dažďoch tak vymyla piesok, ktorým mala Ing.
Pavlíková zasypané kanalizačné odvodnenie pred svojím domom, preto bola nútená ho
predbežne demontovať, keďže neplnilo svoju úlohu. Žiada Obecný úrad v Obyciach, aby
vyzval p. Zuzanu Červenú k vyčisteniu odtokového kanála a mostíka pred jej
nehnuteľnosťou. Starosta oznámil poslancom, že bol pozrieť spomenutý mostík aj
odtokový kanál, viacerí obyvatelia ulice Hájskej si pred svojimi domami bez akéhokoľvek
ohlásenia či povolenia prekryli odtokové kanály, najmä kvôli parkovaniu áut, ale počas
výdatných dažďov voda naozaj nemá šancu dostať sa do odtokových kanálov a tak tečie
po ceste aj nájazdových mostíkoch a spôsobuje škodu. Poslanec Ing. Anton Daniš navrhol,
aby sa aj táto žiadosť prejednala Komisiou výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
Hlasovanie poslancov OZ za návrh, aby Komisia výstavby, územného plánovania
a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach preverila skutkový stav
a navrhla možnosti vyriešenia požiadavky na opravu a vyčistenie prístupového mostíka
k nehnuteľnosti Obyce č. 533 vo vlastníctve p. Zuzany Červenej
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
F) Žiadosť o prešetrenie znečisťovania (príloha zápisnice č. 8) predložil starosta obce.
Žiadosť podal p. Jozef Klikáč, bytom Obyce č. 545 a uvádza v nej, že zrážkový jarok
medzi ulicami Kostolná a Hájska je pravidelne zavážaný odpadom rôzneho druhu a tým
pádom prestáva plniť svoju funkciu odtokového jarku. Zároveň žiada aj o prešetrenie
situácie odtokového jarku „pod Smrečinou“, nakoľko tento nestíha odvádzať dažďovú
vodu, ktorá potom steká po ulici Hájskej. Starosta oznámil poslancom, že problém odtoku
dažďovej vody skôr súvisí so svojvoľne upravenými odtokovými kanálmi, pretože
dažďová voda sa nemá do nich ako dostať, keďže sú zakryté. Preto navrhol poslancom
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OZ, aby aj túto žiadosť prešetrila Komisia výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
Hlasovanie poslancov OZ za návrh, aby Komisia výstavby, územného plánovania
a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach preverila skutkový stav
a navrhla možnosti vyriešenia požiadavky Jozefa Klikáča, bytom Obyce č. 545 na
prešetrenie znečisťovania jarku medzi ulicami Kostolná a Hájska a zistila situáciu
zberného jarku pod Smrečinou, ktorý nedokáže odvádzať dažďovú vodu:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. VZN obce Obyce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej
jedálni pri ZŠ v Obyciach
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni pri
ZŠ v Obyciach (príloha zápisnice č. 9) predložil starosta obce. V zmysle zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ustanovila obci ako
zriaďovateľovi povinnosť určiť všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. Od 1.1.2019 nadobudol účinnosť
zákon č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý
sa týka najmä poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR, § 4 ods. 6 sa poskytuje
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 eur za každý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že
zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu (§ 140 ods. 5 zákona č.
245/2008 Z. z.) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa
zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. S odvolaním sa na § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR možno dotáciu poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného
jedla (ďalej len strava) na každé dieťa, ktoré navštevuje:
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného minima,
c) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, ak
v materskej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi.
Druhým dôvodom je zmena finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo, ktoré
zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou
od 1.9.2019. Doteraz bolo päť finančných pásiem na nákup potravín, od 1.9.2019 sú už len tri
finančné pásma. Cieľom tejto zmeny je skvalitnenie stravovania v školských jedálňach,
nakoľko vzrástli ceny potravín. Pri zvyšovaní nákladov na nákup potravín je navrhnuté
2.finančné pásmo podľa vekových kategórií stravníkov bez povinnosti platenia režijných
nákladov. Pre dospelých stravníkov (zamestnanci a ostatné fyzické osoby) majú pre rok 2019
určenú povinnosť platiť režijné náklady vo výške 1,51 eur. Prijatie uvedeného VZN nebude
mať vplyv na rozpočet Obce Obyce.
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Hlasovanie poslancov za návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce č. 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla
a o podmienkach úhrady príspevku v školskej jedálni pri ZŠ v Obyciach:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Dodatok č. 1 k VZN Obce Obyce o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Obyce
Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Obyce č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Obce Obyce (príloha zápisnice č. 10) predložil starosta obce. Návrh Dodatku č. 1
sa vydáva v súlade s ustanoveniami § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 7, ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Návrh je predkladaný na základe výstupu z prokurátorskej previerky vykonanej na
zistenie stavu zachovávania zákonnosti v postupe Obce Obyce pri prijímaní VZN
o poskytovaní dotácií, ako aj pri poskytovaní dotácií na základe uvedeného VZN, ktorou bol
zistený nedostatok, že vo veciach dotácií sa Obec Obyce nepresvedčila, že dotáciu poskytuje
žiadateľovi, ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
Hlasovanie poslancov za návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 4/2015
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Obyce:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2019
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2019 (príloha zápisnice č. 11) predložil
starosta obce. Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č.
291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ustanovuje Opatrením Ministerstva financií SR z 10.decembra 2015 č.
MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob,
termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely
hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, povinnosť predkladať finančné výkazy
a účtovné výkazy Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom systému štátnej
pokladnice v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) za subjekty verejnej správy, ktorými sú záujmové
združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
a ďalšie právnické osoby, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na
základe ktorého vznikli ako súhrnné výkazy prostredníctvom DataCentra. Podľa § 3 ods. 2 sa
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 predkladá podľa
stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 30 kalendárnych
dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru
vykazovaného obdobia do 5. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia. Poslanci OZ
nemali k prehľadu čerpania rozpočtu žiadne doplňujúce otázky, ani pripomienky.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2019.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 3/2019
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 (príloha zápisnice č. 12) predložil starosta
obce. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 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.
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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 a to vzdelávacie poukazy pre
žiakov ZŠ Obyce a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre deti MŠ
Obyce v predškolskom veku poskytnutých zo štátneho rozpočtu a k 30.júnu 2019 sa upravil
celkový rozpočet príjmov na sumu 1 469 916,51 eur a výdavkov na sumu 1 469 916,51 eur.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 3/2019
v zmysle § 19, ods. 3 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č.
12/2018, ktorým sa k 30.06.2019 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 1 469 916,51 eur
a výdavkov na sumu 1 469 916,51 eur. Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec
Obyce z kontroly vedenia účtovníctva za obdobie od apríla 2019 do júna 2019
Správu z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce z kontroly
vedenia účtovníctva za obdobie od apríla 2019 do júna 2019 (príloha zápisnice č. 13)
predložil starosta obce. 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 apríl, máj a jún 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 apríla 2019 do júna 2019. Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii Základná škola Obyce
Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii
Základná škola Obyce (príloha zápisnice č. 14) predložil starosta obce. Hlavná kontrolórka
obce predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce záznam o výsledku finančnej kontroly
v rozpočtovej organizácii Základná škola, Školská 289, Obyce za obdobie od 01.07.2018 do
30.06.2019, 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 Základná škola Obyce a kontrolované obdobie je od 01.07.2018 do 30.06.2019. Vo
výsledku kontroly hlavná kontrolórka obce konštatovala, že v kontrolovaných oblastiach
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov. Finančné
prostriedky na originálne a prenesené kompetencie boli čerpané hospodárne. Kontrolované
bankové a pokladničné účtovné doklady a došlé faktúry obsahovali všetky náležitosti vrátane
podpisových záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Poslanci OZ nemali
k predloženému záznamu žiadne pripomienky.
Poslanci OZ zobrali na vedomie záznam hlavnej kontrolórky o výsledku finančnej kontroly
v rozpočtovej organizácii Základná škola, Školská 289, Obyce za obdobie od 01.07.2018 do
30.06.2019. Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 12. Štatút Obecnej knižnice v Obyciach
Návrh Štatútu Obecnej knižnice v Obyciach (príloha zápisnice č. 15) predložil starosta obce
a poslancov OZ s ním oboznámila knihovníčka obecnej knižnice Ing. Mičudová. Návrh
štatútu Obecnej knižnice v Obyciach je predkladaný na základe odporúčaných opatrení
vyplývajúcich zo správy z metodickej návštevy oddelenia metodiky, bibliografie
a koordinácie Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, uskutočnenej dňa 03.07.2019
v Obecnej knižnici v Obyciach. Schválenie nového štatútu obecnej knižnice je nutné z dôvodu
schválenia nového zákona o knižniciach – zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.
Predošlý štatút obecnej knižnice obsahoval ešte ustanovenia starého zákona o knižniciach.
Hlasovanie poslancov za návrh Štatútu Obecnej knižnice v Obyciach:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Obyciach
Návrh Výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Obyciach (príloha zápisnice č. 16) predložil
starosta obce a poslancom s ním stručne oboznámila Ing. Mičudová. Návrh Výpožičného
poriadku Obecnej knižnice v Obyciach je predkladaný na základe odporúčaných opatrení
vyplývajúcich zo správy z metodickej návštevy oddelenia metodiky, bibliografie
a koordinácie Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, uskutočnenej dňa 03.07.2019
v Obecnej knižnice v Obyciach. Schválenie nového výpožičného poriadku obecnej knižnice je
nutné z dôvodu zmeny vo výpožičnej dobe v obecnej knižnici. Pôvodná výpožičná doba bola
v nedeľu od 14,00 do 16,00 hod., nová výpožičná doba je v piatok od 17,00 do 19,00 hod.
Hlasovanie poslancov OZ za návrh Výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Obyciach:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Rôzne
A) Starosta oznámil poslancom OZ, že prebehla kolaudácia hlavného kanalizačného potrubia
na ulici Hájskej, ale zatiaľ nenadobudlo rozhodnutie právoplatnosť. Je plánovaná
kolaudácia kanalizačného potrubia na ulici Podhájskej a zároveň aj kanalizačných
prípojok na uliciach Hájska a Podhájska. Ak kolaudácia prebehne úspešne, následne by
bolo vhodné odovzdať kanalizáciu do správy ZVAK, aby sa ľudia mohli začať postupne
pripájať. Poslanec Ing. Anton Daniš sa spýtal, kedy bude možné sa pripájať na uliciach
Hájska a Podhájska. Starosta odpovedal, že koncom roka 2019, prípadne až v roku 2020.
Poslanec Peter Šlosiar sa spýtal, či obec nemôže nejakým spôsobom ľudí prinútiť, aby sa
vo väčšej miere pripájali na už skolaudované časti kanalizácie. Starosta odpovedal, že za
súčasnej legislatívy nie, jedine novostavby v zónach, kde je skolaudovaná kanalizácia, tie
sa musia pripojiť povinne, nesmú mať septiky. Zároveň poslancom oznámil, že sa podajú
ďalšie žiadosti o dotáciu na Envirofond – hlavné kanalizačné potrubie na ulici Hlavnej
a cez program IROP – kanalizačné potrubie na ulici Kostolnej.
B) Starosta ďalej oznámil poslancom, že boli ukončené práce na hasičskej zbrojnici,
zrekonštruovala sa strecha a fasáda budovy, vymenili sa okná a dvere. Obec sa bude
uchádzať o dotáciu aj v druhom kole. Šiesti mladí hasiči pod vedením poslanca Bc.
Vladimíra Šabu sa pravidelne stretávajú, cvičia, absolvujú školenia, boli v Zlatých
Moravciach s prívesným hasičským vozíkom.
C) Starosta obce oznámil poslancom OZ, že obec podá žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu
futbalových kabín, ale najskôr bude potrebné vyriešiť problém s pozemkami, na ktorých
sú kabíny postavené.
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D) Starosta obce oznámil poslancom OZ, že rekonštrukciu chodníka popri Hlavnej ulici na
úseku od Hlbokej ulice po centrum obce bude nutné financovať z vlastných finančných
prostriedkov obce. Bolo by vhodné naraz urobiť aj prípojky splaškovej kanalizácie,
rekonštrukciu kanála na odvod dažďovej vody a rekonštrukciu chodníka. Bude potrebné
urobiť aj verejnú súťaž.
E) Starosta ďalej oznámil poslancom OZ, že obec dostala dotáciu z Ministerstva financií SR
na rekonštrukciu strechy budovy Klubu dôchodcov, boli oslovené 3 firmy, aby predložili
ponuky, najlepšiu ponuku predložil Andrej Šabo z Topoľčianok. S rekonštrukciou sa
začne čo najskôr.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informácie starostu obce:
1. o uskutočnenej a plánovanej kolaudácii kanalizácie a kanalizačných prípojok na
uliciach Hájska a Podhájska,
2. o ukončení prác na hasičskej zbrojnici a podaní žiadosti o dotáciu v 2.kole,
3. o podaní žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu futbalových kabín na futbalovom ihrisku,
4. o plánovanej rekonštrukcii chodníka popri Hlavnej ulici na úseku od Hlbokej ulice po
centrum obce,
5. o poskytnutí dotácie od Ministerstva financií SR na rekonštrukciu strechy budovy
Klubu dôchodcov.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 15. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č. 17)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 4/1/2019 až č. 4/19/2019 zobrali poslanci
OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 16. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil 4. zasadnutie OZ.
V Obyciach, 21.08.2019

Overovatelia zápisnice:
Emil Haspra

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

Peter Šlosiar

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

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