Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 20.11.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Ján Šlosiar

Ďalší prítomní: Vlasta Šabová, Katarína Šlosiarová, 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. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce – časť parcely EKN č. 621 (CKN
č. 610/4) vo výmere 46 m2
7. Zámena nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce – časť parcely EKN číslo 621
vo výmere 30 m2 za časť parcely EKN číslo 577/1 a EKN číslo 577/2 (CKN č. 577/4)
vo výmere 30 m2
8. Vyhlásenie volieb a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Obyce
9. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2019
10. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019
11. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
12. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Obyce z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2018
13. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce z kontroly
vedenia účtovníctva za obdobie od júla 2019 do septembra 2019
14. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2019
15. Interný predpis obce č. 2/2019 – Organizačný poriadok Obce Obyce
16. Rôzne
17. Návrh na uznesenie
18. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Milan Garaj, PhD., starosta obce. Privítal
všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Starosta obce prečítal program zasadnutia podľa pozvánky (príloha zápisnice č. 1)
a vyzval poslancov, aby ho podľa potreby doplnili o ďalšie body. Doplňujúce body neboli.
Hlasovanie poslancov za predložený program zasadnutia:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová
Overovatelia zápisnice: Emil Haspra, Peter Šlosiar.

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. Cyril
Dlhý, Erik Gajdoš, Ing. Ivan Rubaninský.
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Cyril Dlhý, Erik Gajdoš, Ing. Ivan
Rubaninský:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
A) Žiadosť Daniely Petrovičovej, bytom Obyce č. 285 o vyriešenie sporu s vlastníkom
susednej nehnuteľnosti p. Soňou Gregorovou, bytom Obyce č. 692 (príloha zápisnice č.
3). Poslanec Ing. Ivan Rubaninský, predseda Komisie na ochranu verejného poriadku pri
Obecnom zastupiteľstve v Obyciach oznámil poslancom, že na zasadnutie komisie dňa
24.10.2019 prišli obe zúčastnené strany. Pani Petrovičová sa sťažovala na nedodržanie
hranice pozemku pri výstavbe plotu pani Gregorovej, pani Gregorová toto tvrdenie
odmietla na základe vlastného geometrického plánu. Za zasadnutí komisie k dohode
medzi spornými stranami nedošlo. Členovia komisie odporučili obom sporným stranám
spoločný postup pri vytýčení hranice pozemku nezávislým geodetom.
Poslanci OZ zobrali na vedomie správu Komisie na ochranu verejného poriadku pri
Obecnom zastupiteľstve v Obyciach z preverenia skutkového stavu a návrh spôsobu
vyriešenia sporu medzi p. Danielou Petrovičovou, bytom Obyce č. 285 a p. Soňou
Gregorovou, bytom Obyce č. 692. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Sťažnosť Ing. Šarloty Pavlíkovej, bytom Obyce č. 550 s požiadavkou na opravu
a vyčistenie prístupového mostíka k nehnuteľnosti Obyce č. 553 vo vlastníctve p. Zuzany
Červenej (príloha zápisnice č. 4). Starosta oznámil poslancom, že 25.9.2019 bola táto
sťažnosť riešená na zasadnutí Komisie pre ochranu verejného poriadku pri Obecnom
zastupiteľstve v Obyciach, kde Ing. Pavlíková oznámila svoj zámer prestavby odtokového
kanála pred svojou nehnuteľnosťou. Komisia tento zámer po obhliadke zamietla
a odporučila Ing. Pavlíkovej iné riešenie – prekryť odtokový kanál železným roštom, aby
sa čo najlepšie zachovala jeho funkcia zberného kanála na odvod dažďovej vody.
Poslanci OZ zobrali na vedomie správu Komisie pre ochranu verejného poriadku pri
Obecnom zastupiteľstve v Obyciach z preverenia skutkového stavu a návrh spôsobu
vyriešenia požiadavky na opravu a vyčistenie prístupového mostíka k nehnuteľnosti
Obyce č. 553 vo vlastníctve p. Zuzany Červenej. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
C) Žiadosť Jozefa Klikáča, bytom Obyce č. 545 na prešetrenie znečistenia jarku medzi
ulicami Kostolná a Hájska a preverenie situácie zberného jarku pod Smrečinou (príloha
zápisnice č. 5). Komisia na ochranu verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve
v Obyciach na svojom zasadnutí dňa 25.9.2019 vykonala miestnu obhliadku predmetného
jarku a zistila na niektorých miestach znečistenie jarku odpadom. Pán Klikáč sa pri
obhliadke vyjadril, že tento stav sa postupne zhoršuje. Členovia komisie odporučili, aby
sa v miestnom rozhlase opakovane vyhlásil zákaz znečisťovania uvedenej nehnuteľnosti.
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V prípade pretrvávajúceho stavu bude obec priamo kontaktovať majiteľov susediacich
pozemkov.
Poslanci OZ zobrali na vedomie správu Komisie na ochranu verejného poriadku pri
Obecnom zastupiteľstve v Obyciach z preverenia skutkového stavu a návrh spôsobu
vyriešenia požiadavky Jozefa Klikáča, bytom Obyce č. 545 na prešetrenie znečisťovania
jarku medzi ulicami Kostolná a Hájska a zistenie situácie zberného jarku pod Smrečinou,
ktorý nedokáže odvádzať dažďovú vodu. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti a sťažnosti
A) Žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy (príloha zápisnice č. 6) predložil
poslancom OZ starosta obce. Žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
predložili žiadatelia v Bytovom dome I., Obyce č. 673: Renáta Šabová, Ing. Július Baťo
a Mgr. Eva Baťová, Juraj Pavlovič a Mgr. Stanislava Pavlovičová. Pani Renáta Šabová
spĺňa podmienku výšky príjmu, ale k 20.11.2019 eviduje obecný úrad dlh na nájomnom
aj dlh na poplatku za odvoz komunálneho odpadu, preto starosta navrhol predĺžiť nájomnú
zmluvu len na obdobie 1 rok s podmienkou, že dlhy budú za ten rok zaplatené. Manželia
Baťoví a manželia Pavlovičoví nespĺňajú podmienku výšky príjmu, preto je možné
predĺžiť im nájomnú zmluvu len na obdobie 1 rok.
Hlasovanie poslancov za opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v Bytovom dome I.,
Obyce č. 673:
- Renáta Šabová, byt č. 5, nájomná zmluva na obdobie 1 rok
- Ing. Július Baťo a Mgr. Eva Baťová, byt č. 10, nájomná zmluva na obdobie 1 rok
- Juraj Pavlovič a Mgr. Stanislava Pavlovičová, byt č. 12, nájomná zmluva na obdobie 1
rok
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

B) Žiadosť spoločnosti Ladislav Pócs – 3P slúži Vám, Zátišie 17, Sládkovičovo o zmenu
otváracích hodín prevádzkarne Partizán Rezort, Obyce 201 (príloha zápisnice č. 7)
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 22,00 hod, v sobotu od 9,00 do
22,00 hod. a v nedeľu od 9,00 do 20,00 hod.
Hlasovanie poslancov OZ za čas prevádzky v reštaurácii 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. - 22,00 hod.
Sobota
9,00 hod. - 22,00 hod.
Nedeľa
9,00 hod. - 20,00 hod.
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

C) Žiadosť Občianskeho združenia Drieňovanka so sídlom Obyce č. 563 o dotáciu z rozpočtu
Obce Obyce vo výške 1 000,00 eur pri príležitosti 20.výročia založenia folklórneho
súboru (príloha zápisnice č. 8) predniesol starosta obce. Požadované finančné prostriedky
budú použité na cestovné – prepravu súboru na celoslovenské festivaly, na nákup
folklórneho oblečenia a obuvi a na nákup rekvizít. Poslanec OZ Peter Šlosiar sa spýtal, či
OZ Drieňovanka dostalo dotáciu aj v roku 2019 a či sú dotácie poskytované aj iným
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súborom. Starosta odpovedal, že v roku 2019 im bola poskytnutá dotácia vo výške 300,00
eur a dotácie ostatným súborom by sa poskytli, ak by o ne požiadali, v súčasnosti také
žiadosti od ostatných kultúrnych telies v obci obecný úrad neeviduje. Poslanec Ing. Peter
Minár sa spýtal, koľko má Drieňovanka členov. Starosta odpovedal, že do 20 členov,
pričom necelá polovica je z Obýc. Poslanci Peter Šlosiar a Bc. Vladimír Šabo vyjadrili
nesúhlas s výškou sumy.
Hlasovanie poslancov OZ za poskytnutie dotácie vo výške 1 000,00 eur (slovom jedentisíc
eur) z rozpočtu Obce Obyce občianskemu združeniu Drieňovanka so sídlom Obyce č. 563
pri príležitosti 20.výročia založenia folklórneho súboru, na cestovné – prepravu súboru na
celoslovenské festivaly, na nákup folklórneho oblečenia a obuvi a na nákup rekvizít:
ZA: 6 poslancov (Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Erik Gajdoš, Emil Haspra, Ing. Peter
Minár, Ing. Ivan Rubaninský)
PROTI: 2 poslanci (Bc. Vladimír Šabo, Peter Šlosiar)
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
D) Žiadosť TJ Družstevník Obyce o dotáciu z rozpočtu Obce Obyce (príloha zápisnice č. 9)
predložil starosta obce. Telovýchovná jednota Družstevník Obyce predložila žiadosť
o dotáciu na rok 2020 vo výške 7 000,00 eur na činnosť v budúcom roku a na futbalové
ihriská. Požadované finančné prostriedky budú použité na poplatky futbalovému zväzu, na
vyplatenie rozhodcov, na dopravu futbalistov, pohonné hmoty, pranie dresov, športové
potreby, zdravotnícky materiál a technické zabezpečenie.
Hlasovanie poslancov OZ za poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Obyce vo výške
7000,00 eur telovýchovnej jednote Družstevník Obyce so sídlom Obyce č. 86 na činnosť
futbalového mužstva vo futbalovej sezóne r. 2020, na poplatky futbalovému zväzu,
vyplatenie rozhodcov, na dopravu futbalistov, pohonné hmoty, pranie dresov, športové
potreby, zdravotnícky materiál a technické zabezpečenie:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
E) Žiadosť o prešetrenie oprávnenosti zavážania obecného jarku (príloha zápisnice č. 10)
predložil starosta obce. Pán Tibor Paulis, bytom Obyce č. 556 žiada o prešetrenie
zavážania obecného jarku na parcele č. 511/2 pri pasienku nad bývalým JRD za rodinnými
domami č. 552 a 555. Jarok slúži na odvod vody z lesa nad pasienkom najmä v jarných
mesiacoch a počas veľkých dažďov. Starosta oznámil poslancom OZ, že komisia urobila
obhliadku aj miest uvedených v žiadosti pána Paulisa a pánovi Paulisovi priamo škoda
nevznikla. Poslanec OZ Peter Šlosiar sa spýtal, kto je vlastníkom predmetných pozemkov.
Starosta odpovedal, že obec. Poslanec Peter Šlosiar navrhol, aby sa znečistené obecné
pozemky dali vyčistiť tým ľuďom, ktorí ich zaviezli, pretože ak sa to ponechá v súčasnom
stave, môžu podobne postupovať všetci ľudia, ktorých pozemky susedia s predmetnou
obecnou parcelou. Poslanec Bc. Vladimír Šabo navrhol, aby sa majiteľom nehnuteľností
súp. č. 552 a 555 uložila povinnosť spriechodniť obecný jarok aspoň dostatočne veľkými
odtokovými rúrami, ktoré by na svoje náklady zakúpili aj položili a tak aspoň čiastočne
obnovili funkciu odtokového jarku. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský skonštatoval, že jarok
je problematický takmer po celej dĺžke a navrhol, aby sa urobila osveta – aby sa všetkým
susedom oznámilo, že predmetný jarok je obecný a nemajú právo ho zavoziť. Poslanec
Peter Šlosiar sa spýtal, či v blízkosti predmetnej parcely nie je podľa územného plánu
obce plánovaná výstavba. Starosta odpovedal, že nie je.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Žiadosť o prešetrenie oprávnenosti zavážania obecného
jarku par. č. 511/2, k. ú. Obyce pri pasienku nad bývalým poľnohospodárskym družstvom,
na konci záhrad za nehnuteľnosťami súp. č. 552 a 555. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 6. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce – časť parcely
EKN č. 621 (CKN č. 610/4) o výmere 46 m2
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce – časť parcely EKN č. 621
(CKN č. 610/4) o výmere 46 m2 (príloha zápisnice č. 11) predložil starosta obce. PaedDr.
Jozef Šabo, Obyce č. ......, trvalým bytom ....................................., Bratislava požiadal
o odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce, diel vo výmere 981 m2 (novovytvorená
parcela registra „C“, parc. č. 610/4 – záhrada vo výmere 46 m2), katastrálne územie Obyce,
zamerané geometrickým plánom č. 42/2001 zo dňa 16.01.2002 vyhotoveným Ing. Alenou
Vízyovou – GEOREAL, geodetická kancelária, Piaristická č. 1, Nitra, podľa § 9a, odsek 8,
písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Na predmetnú parcelu
bol vyhotovený znalecký posudok, ktorým znalec ohodnotil parcelu na 520,00 eur. Cena
znaleckého posudku je 90,00 eur, čiže minimálna cena, za ktorú sa predmetná parcela môže
odpredať do vlastníctva pána Šabu je 610,00 eur, čo v prepočte znamená 13,27 eur za m2.
Starosta navrhol, aby sa cena za m2 už nenavyšovala.
Hlasovanie poslancov OZ za odpredaj pozemku vo vlastníctve obce, 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), katastrálne
územie Obyce, zamerané geometrickým plánom č. 42/2001 zo dňa 16.01.2002, vyhotoveným
Ing. Alenou Vízyovou – GEOREAL, geodetická kancelária, Piaristická č. 1, Nitra do
vlastníctva PaedDr. Jozefa Šabu, Obyce č. ......, trvalým bytom .....................................,
Bratislava vo výške spoluvlastníckeho podielu 1/1 v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že uvedené nehnuteľnosti zdedil žiadateľ od svojich rodičov v celosti,
ktorí tieto nehnuteľnosti užívali už niekoľko desaťročí v stave, aký bol zameraný
predloženým geometrickým plánom. Na týchto pozemkoch je postavená nehnuteľnosť vo
vlastníctve žiadateľa a využívajú sa už takmer štyridsať rokov ako priľahlé pozemky
k rodinnému domu a ako pozemky pod oplotením nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov OZ za cenu (minimálna cena stanovená znaleckým posudkom č.
107/2019 vypracovaným Ing. Ľ. Fuskom, Zbehy 674, dňa 05.11.2019 a to v celkovej sume
610,00 eur:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim Obec Obyce, 951 95
Obyce a kupujúcim PaedDr. Jozef Šabo, rod. ........, nar. ............., trvalým bytom ..............
.........., Bratislava na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to pozemku 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),
katastrálne územie Obyce, zamerané geometrickým plánom č. 42/2001 zo dňa 16.01.2002
vyhotoveným Ing. Alenou Vízyovou – GEOREAL, geodetická kancelária, Piaristická č. 1,
Nitra. Správny poplatok pri podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Zámena nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Obyce – časť parcely EKN
číslo 621 vo výmere 30 m2 za časť parcely EKN 577/1 a EKN číslo 577/2 (CKN č.
577/4) vo výmere 30 m2
Návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Obyce – časť parcely EKN číslo 621 vo
výmere 30 m2 za časť parcely EKN 577/1 a EKN číslo 577/2 (CKN č. 577/4) vo výmere 30
m2 (príloha zápisnice č. 12) predložil starosta obce. Zámenou uvedených nehnuteľností sa
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zosúladí reálny stav užívania nehnuteľností so stavom v katastri nehnuteľností. Obecnému
zastupiteľstvu je predložený návrh zámennej zmluvy.
Hlasovanie poslancov za návrh Zámennej zmluvy na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Obyce – časť parcely EKN číslo 621 vo výmere 30 m2 za časť parcely EKN 577/1
a EKN číslo 577/2 (CKN č. 577/4) vo výmere 30 m2 uzatvorenú podľa § 611 a nasl.
ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších zmien a predpisov
medzi obcou Obyce a vlastníkmi zapísanými v LV č. 1477 a 2435, k. ú. Obyce:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Vyhlásenie volieb a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce
Obyce
Materiál k vyhláseniu volieb hlavného kontrolóra Obce Obyce (príloha zápisnice č. 13)
predložil starosta obce. Funkčné obdobie súčasného kontrolóra sa končí dňom 29.02.2020.
Z toho dôvodu je potrebné vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra obce a určiť spôsob
vykonania jeho voľby. Vyhlásenie volieb a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
Obce Obyce sa riadi § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva
a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór
nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne
v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Deň konania voľby hlavného
kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým
najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60
dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného
kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania
voľby na obecnom úrade. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade
rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom
platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví
obec uznesením. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné
obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavnému kontrolórovi
vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno
dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením
voľby kontrolóra. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce.
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo každej obce, v ktorej hlavný
kontrolór má vykonávať kontrolnú činnosť.
Poslanci OZ vyhlásili v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov termín konania voľby hlavného kontrolóra Obce Obyce na deň
5.február 2020 o 17,30 hod. na zasadnutí OZ. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov OZ za kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra Obce Obyce: minimálne úplné stredné vzdelanie a ďalšie požiadavky:
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole,
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-

o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach, verejnom obstarávaní a ďalších
prislúchajúcich právnych predpisov,
prax vo verejnej alebo štátnej správe a prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej
činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
užívateľské ovládanie počítača,
zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,
občianska a morálna bezúhonnosť
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Poslanci OZ určili ďalšie náležitosti pre voľbu hlavného kontrolóra obce:
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 8,0 %
- pracovný čas hlavného kontrolóra: 3 hodiny týždenne
- miesto výkonu práce: Obec Obyce – Obecný úrad v Obyciach
- začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: 1.marec 2020
- náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:
1. osobné údaje – meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé
bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
2. štruktúrovaný profesijný životopis,
3. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
5. informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva
inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
6. čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam,
sociálnej poisťovni, daňovému úradu, obci v mieste trvalého bydliska a Obci Obyce,
7. súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra obce na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Obyciach,
- termín zaslania písomných prihlášok na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce
Obyce: 10.január 2020 do 14,00 hod.
- termín otvárania obálok prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra:
15.január 2020 o 17,00 hod.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci OZ ustanovili spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Obyce
nasledovne:
1. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Obyciach.
2. Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh
voľby, zisťuje výsledky voľby, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.
3. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá
poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie.
4. Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú
kandidáti uvedení podľa abecedy (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla,
priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok bude opatrený pečiatkou Obce
Obyce.
5. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do
volebnej schránky.
6. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je
a) na predpísanom tlačive,
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b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
7. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo
dopísané mená sa neprihliada.
8. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Obyce (t. j. minimálne 5 hlasov). Ďalej sa voľba
hlavného kontrolóra riadi podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení.
9. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
- počet prítomných poslancov
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
- výsledok voľby
- prípadné II. kolo voľby
- meno zvoleného hlavného kontrolóra
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov OZ za súhlas s podnikaním hlavného kontrolóra Obce Obyce alebo
vykonávaním inej zárobkovej činnosti a s členstvom v riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2019
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2019 (príloha zápisnice č. 14) predložil
starosta obce. Materiál dostali poslanci domov v dostatočnom predstihu. 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 30.09.2019.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 4/2019
Informatívnu správu o úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 (príloha zápisnice
č. 15) predložil starosta obce. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 bolo predložené Obecnému
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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 to na asistenta učiteľa pre žiakov ZŠ Obyce, na dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre deti MŠ Obyce v predškolskom veku a pre deti
ZŠ Obyce a ďalej finančné prostriedky poskytnuté ZŠ Obyce na dohadovacie konanie,
učebnice a na dofinancovanie asistenta učiteľa. K 30.septembru 2019 sa upravil celkový
rozpočet príjmov na sumu1 496 013,69 eur a výdavkov na sumu 1 496 013,69 eur.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 4/2019
v zmysle § 19, ods. 3 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č.
12/2008, ktorým sa k 30.09.2019 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 1 496 013,69 eur
a výdavkov na sumu 1 496 013,69 eur. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné
zastupiteľstvo Obce Obyce z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 (príloha zápisnice č. 16) predložil starosta obce.
V zmysle zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu č. 540/2007 Z. z.
v znení neskorších predpisov § 23 výsledkom auditu je audítorom vypracovaná správa
audítora. Podľa § 23 ods. 2 citovaného zákona je presne povedané, čo musí obsahovať správa
audítora. Nezávislý audítor Ing. Jozef Adamkovič uskutočnil dňa 03.09.2019 audit účtovnej
závierky Obce Obyce v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Súčasťou auditu
je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných
v účtovnej závierke a overenie dodržiavania povinností obce podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá
audítorovi toto overenie vykonať. Podľa názoru nezávislého audítora účtovná závierka Obce
Obyce poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Obyce k 31.12.2018
a výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve. Nezávislý audítor na základe overenia dodržiavania povinností podľa
požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu
v znení neskorších predpisov skonštatoval, že Obec Obyce konala v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné
zastupiteľstvo Obce Obyce z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné
zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Obyce z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej
účtovnej jednotky Obce Obyce z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018
(príloha zápisnice č. 17) predložil starosta obce. Konsolidovaná účtovná závierka Obce Obyce
za rok 2018 je dokument, ktorý nielen formou čísiel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala
s finančnými prostriedkami v roku 2018, ale poskytuje aj základné informácie o majetkovej
a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti konsolidovaného celku, analýzu príjmov
a výdavkov konsolidovaného celku, prehľad o prijatých, ale aj poskytnutých zúčtovaných
transferoch v rámci konsolidovaného celku a ostatné dôležité informácie o obci a jej
organizáciách ako konsolidovanej účtovnej jednotky. Nezávislý audítor Ing. Jozef Adamkovič
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uskutočnil dňa 03.09.2019 audit konsolidovanej účtovnej závierky Obce Obyce v súlade
s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov
vedúcich k oboznámeniu sa s informáciami uvedenými v konsolidovanej výročnej správe
a posúdeniu, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou
závierkou a či konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje
zákon o účtovníctve. Podľa názoru nezávislého audítora konsolidovaná účtovná závierka
Obce Obyce poskytuje informácie, ktoré sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za
daný rok. Nezávislý audítor skonštatoval, že konsolidovaná výročná správa obsahuje
informácie podľa zákona o účtovníctve.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné
zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Obyce z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2018. 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 vedenia účtovníctva za obdobie od júla 2019 do septembra 2019
Správu z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce z kontroly
vedenia účtovníctva za obdobie od júla 2019 do septembra 2019 (príloha zápisnice č. 18)
predložil starosta obce a poslancov OZ s jej znením poslancov stručne oboznámila Katarína
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 júl,
august a september 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 júla 2019 do septembra 2019. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019
Starosta obce vydal príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov v zmysle § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (príloha zápisnice č. 19). K 31.12.2019 bude vykonaná riadna
inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce. V roku 2019 sa
nebude vykonávať fyzická inventúra pri účtoch neobežného a obežného majetku. Všetky
ostatné účty sa budú dokumentovať dokladovou inventúrou. Na vykonanie inventarizácie sa
menuje ústredná inventarizačná komisia a čiastková inventúrna komisia pre dokladovú
inventúru DHM a DNM, nedokončených investícií, finančného majetku, zostatkov na účtoch,
zúčtovacích vzťahov, finančných účtov, DFM, zásob, cenín a inventúru zostatkov na
podsúvahových účtoch. Fyzická inventúra sa vykoná v dobe od 09.12.2019 do 31.12.2019.
ÚIK súhrnne vyhodnotí výsledky inventarizácie organizácie vrátane návrhov na opatrenia do
10.01.2020. Predseda ÚIK predloží správu o výsledkoch a návrhoch na opatrenia
z inventarizácie na odsúhlasenie poslancom obecného zastupiteľstva do 31.01.2020.
Starosta nariadil vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2019 nasledovne:
- inventarizácie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
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inventarizáciu nedokončených investícií, obstaraný ale nezaradený majetok,
inventarizáciu poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok a dlhodobý finančný
majetok,
- inventarizáciu cenín – poštové známky, stravné lístky
- inventarizáciu pokladne a bankových účtov,
- inventarizáciu zásob,
- inventarizáciu záväzkov,
- inventarizáciu pohľadávok,
- inventarizáciu rozdielu majetku a záväzkov.
Na vykonanie inventarizácie starosta menuje:
a) Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení:
- Ing. Ivan Rubaninský – predseda ÚIK
- Peter Šlosiar – člen ÚIK
- Katarína Šlosiarová – člen ÚIK
b) Pre dokladovú inventúru DHM a DNM, nedokončených investícií, finančného
majetku, zostatkov na účtoch, zúčtovacích vzťahov (pohľadávky a záväzky),
finančných účtov (bankové účty, pokladňa) DFM, zásob, cenín a inventarizáciu
zostatkov na podsúvahových účtoch čiastkovú inventarizačnú komisiu v zložení:
- Ing. Peter Minár – predseda ČIK
- Mária Šútorová – člen ČIK
- Ing. Ivana Mičudová – člen ČIK
Inventarizácia sa vykoná v dobe od 09.12.2019 do 31.12.2019 a predseda ÚIK bude
pravidelne kontrolovať priebeh inventarizácie v súlade s príkazom. Po vykonaní
inventarizačných prác budú prerokované výsledky inventarizácie so zamestnancami, vrátane
návrhu opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z výsledkov inventarizácie. Pri
výkone inventarizácie je potrebné dôsledne sa riadiť príslušnými právnymi predpismi
a príkazom starostu. ÚIK súhrnne vyhodnotí výsledky inventarizácie organizácie vrátane
návrhov na opatrenia do 10.januára 2020 tak, aby výsledky inventarizácie boli zaúčtované do
31.decembra 2019. Predseda ÚIK predloží správu o výsledkoch a návrhy na opatrenia na
odsúhlasenie obecnému zastupiteľstvu do 31.01.2020.
Hlasovanie poslancov za príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2019:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
-

K bodu 15. Interný predpis obce č. 2/2019 – Organizačný poriadok Obce Obyce
Interný predpis obce č. 2/2019 – Organizačný poriadok Obce Obyce (príloha zápisnice č. 20)
predložil poslancom OZ starosta obce. Podľa § 13, odsek 4, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení starosta obce vydáva organizačný poriadok obce. V nadväznosti na toto
ustanovenie starosta obce informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
poriadku obecného úradu. Dňa 25.10.2019 starosta Obce Obyce Ing. Milan Garaj, PhD.
schválil Organizačný poriadok Obce Obyce, číslo interného predpisu 2/2019. Platnosť tohto
predpisu je od 01.11.2019.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu Obce Obyce o vydaní Organizačného
poriadku Obce Obyce. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Rôzne
A) Starosta obce oznámil poslancom, že vzhľadom sa ďalšie zvýšenie nákladov spojených
s odvozom a uložením komunálneho odpadu rezonuje v celej republike otázka
zvyšovania výšky poplatku pre občanov. Zástupcovia regionálnych združení absolvovali
niekoľko stretnutí so spoločnosťami zaoberajúcimi sa odvozom a uložením alebo
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likvidáciou odpadu, ale poplatok za odpad bude potrebné zvýšiť v každom prípade. Ľudia
vo všeobecnosti málo separujú, s najväčšou pravdepodobnosťou to pri prepočte na
množstvo komunálneho odpadu nebude pre našu obec ani 10% a to znamená ten najvyšší
poplatok za odvoz a uloženie komunálneho odpadu. V súčasnosti je v našej obci poplatok
18,00 eur/osoba/rok, okolité obce tiež zvažujú zvyšovanie poplatku a bežne sa hovorí až
o sume 25-30,00 eur za osobu a rok. Zmeny všeobecne záväzných nariadení sa budú
preberať na najbližšom zasadnutí OZ. Starosta požiadal poslancov OZ, aby šírili vo
svojom okolí nevyhnutnosť separácie odpadu. Bude potrebné upraviť aj sadzby dane
z nehnuteľností, pretože medzi najvyššou a najnižšou sadzbou nedosahujeme požadovaný
10-násobok.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o náraste cien za odvoz
a uloženie odpadu. Hlasovanie poslancov.
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Starosta ďalej oznámil poslancom, že prebehlo verejné obstarávanie na rekonštrukciu
chodníka popri Hlavnej ulici na úseku od Hlbokej ulice po centrum. Vyhrala firma
VION, Zlaté Moravce s cenou 57 000,00 eur. V rámci rekonštrukcie sa vybudujú
kanalizačné prípojky, kanalizácia na dažďovú vodu a kompletne sa zrekonštruuje
chodník. Poslanec Bc. Vladimír Šabo sa spýtal, či sa už potom chodník viac nebude
musieť rozkopať a či bude zvýšený oproti vozovke. Starosta odpovedal, že kanalizačné
prípojky sa k tým pár nehnuteľnostiam vybudujú tak ako sa doteraz budovali všade v obci
– po hranicu pozemku a chodník už potom nebude nutné viac rozkopávať. Oproti cestnej
vozovke bude zvýšený. Zároveň vyzval poslancov, ktorí majú záujem, aby sa zapojili do
komisie, ktorá bude priebežne dohliadať na rekonštrukciu chodníka a riešiť prípadné
problémy, ktoré sa vyskytnú.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o verejnom obstarávaní na
rekonštrukciu chodníka pri Hlavnej ulici na úseku od Hlbokej ulice po centrum obce.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
C) Starosta obce oznámil poslancom OZ, že Slovenská pošta súhlasila s presťahovaním
poštového úradu v našej obci do priestorov v Dome služieb, Obyce č. 127. Projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu budovy vypracoval Milan Lukáč, priestory bude potrebné
zrekonštruovať na naše náklady. Bude potrebné verejné obstarávanie, ale zatiaľ by sa dali
zrekonštruovať len priestory, kde sa nasťahuje poštový úrad, konkrétne výmena okien,
dverí, podlahy, stierky a kúrenie. Hlavným kritériom pri výbere dodávateľa bude cena.
Na rekonštrukciu strechy sa pokúsime získať peniaze v rámci programu Leader cez
mikroregión Tríbečsko. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský sa spýtal, či je v budove aj
plynová prípojka. Starosta odpovedal, že nie je. Starosta sa spýtal poslancov, či súhlasia
s takýmto riešením alebo majú iný návrh. Iné návrhy neboli.
Hlasovanie poslancov OZ za čiastočnú rekonštrukciu budovy súp. č. 127, konkrétne
priestorov, do ktorých sa presťahuje Poštový úrad Obyce:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
D) Starosta obce oznámil poslancom OZ, že v súvislosti s obedmi zadarmo pre žiakov ZŠ
a pre predškolákov v materskej škole prebehla výrazná modernizácia kuchyne a školskej
jedálne. Bol zakúpený nový konvektomat, sporák, mraznička, riady, polypropylénové
boxy a ďalšie veci. Celková investícia bola vo výške cca 18 000,00 eur.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o modernizácii kuchyne
a školskej jedálne. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

12

E) Poslanec Erik Gajdoš požiadal o prehodnotenie nájomnej zmluvy medzi obcou a
Spolkom príležitostných turistov Obyce ohľadne chaty v Jaďovej. Strecha chaty začína
na viacerých miestach zatekať a takúto investíciu spolok nezvládne utiahnuť z poplatkov
za prenájom chaty. Spolok platí elektrinu vyše 400,00 eur ročne, bežné náklady na
prevádzku chaty, obstaráva drevo na kúrenie, ročne investuje 500,00 eur do materiálu na
rekonštrukciu chaty, organizuje niekoľko verejných akcií každý rok, členovia spolku na
rekonštrukcii chaty odpracovali každý rok veľký počet brigádnických hodín na úkor
svojho voľného času. Erik Gajdoš navrhol, aby sa chata viac využívala pre deti základnej
školy, pre členov jednoty dôchodcov, pretože v pracovných dňoch je nevyužitá. Starosta
navrhol, aby sa náklady na rekonštrukciu strechy zahrnuli do rozpočtu obce na rok 2020
a podmienky v nájomnej zmluve sa prehodnotia.
Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť o prehodnotenie nájomnej zmluvy medzi obcou
a Spolkom príležitostných turistov a žiadosť o zahrnutie nákladov na rekonštrukciu
strechy na chate v Jaďovej do rozpočtu obce na rok 2020. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
F) Poslanec Erik Gajdoš požiadal o vyčistenie upchatého potoka v Jaďovej. V prvom
polroku 2019 po výdatných prívalových zrážkach bolo koryto potoka zanesené veľkým
množstvom blata a kameňov, voda tečie mimo koryta a spôsobuje škody na prístupovej
ceste ku chatám. Ide o pomerne dlhý úsek potoka, najlepšie by bolo obnoviť koryto
potoka bagrom. Poslanec Emil Haspra sa ponúkol, že si príde obzrieť situáciu osobne
a potom zabezpečí v spolupráci s firmou VION, Zlaté Moravce, aby sa koryto potoka
vyčistilo.
Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť o vyčistenie koryta potoka v Jaďovej.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
G) Poslanec Emil Haspra, ako zástupca obce v Rade Materskej školy v Obyciach požiadal
poslancov, aby sa skúsili vo svojom okolí alebo vo firmách popýtať, či by niekto
nedaroval do materskej školy starší stolový počítač, pretože sa im pokazil. Prípadne
odkúpiť pre ich potrebu nejaký starší používaný počítač, na ktorom by pracovali deti
s interaktívnym programom na výučbu. Poslanec Ing. Cyril Dlhý sa spýtal, aké sú
hardwarové požiadavky na počítač, aby im interaktívny program fungoval. Poslanec Emil
Haspra odpovedal, že nevie úplne presne, ale predpokladá, že by potrebovali štandardný
kancelársky počítač, grafickú kartu, programy word a excel alebo ich alternatívy, novší
Windows. Poslanci sa dohodli, že oslovia známych a firmy a ak sa žiaden počítač
nezoženie, tak sa do materskej školy jeden počítač kúpi. Starosta ešte oznámil poslancom,
že budúci rok treba v rozpočte rátať aj s výmenou viacerých hracích prvkov v areáli
materskej školy.
Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť o zaobstaranie počítača do materskej školy pre
potreby vyučovania a informáciu o plánovanej výmene hracích prvkov v areáli materskej
školy v roku 2020. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
H) Poslanec Peter Šlosiar sa spýtal, či by obec nemohla iniciovať zníženie rýchlosti na ceste
medzi Obycami a Jedľovými Kostoľanmi. Odkedy bola cesta pokrytá novým asfaltom,
stalo sa tam už viac dopravných nehôd, ľudia jazdia príliš rýchlo, počas dňa je
nebezpečný aj výjazd z komunikácie, ktorá vedie na Kadišku a do Partizán rezortu
smerom do Obýc – neprehľadná zákruta. Starosta odpovedal, že táto komunikácia patrí
pod správu Nitrianskeho samosprávneho kraja, len oni majú právo riešiť prípadné
obmedzenie rýchlosti, ale pokúsi sa informovať ohľadom tohto problému na
samosprávnom kraji.
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Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o nebezpečnej jazde jednotlivcov na úseku
cesty medzi Obycami a Jedľovými Kostoľanmi. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
I)

Poslanec Ing. Ivan Rubaninský navrhol, aby sa v blízkej budúcnosti urobil prechod pre
chodcov v centre obce. Keď sa presťahuje poštový úrad do nových priestorov, nastane
zvýšený pohyb chodcov po hlavnej ceste v centre obce a hlavná cesta je pomerne
frekventovaná, tak aby sa predišlo nehodám, bolo by vhodné zvážiť prechod pre chodcov.
Starosta odpovedal, že Hlavná cesta je v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja,
akékoľvek zásahy do usporiadania dopravy je potrebné riešiť len cez samosprávny kraj.
Po presťahovaní poštového úradu do budovy súp. č. 127 sa môže riešiť aj nový prechod
pre chodcov.
Poslanci zobrali na vedomie požiadavku na nový prechod pre chodcov v centre obce.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 17. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č. 21)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 5/1/2019 až č. 5/20/2019 zobrali poslanci
OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 18. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil 5. zasadnutie OZ.
V Obyciach, 20.11.2019

Overovatelia zápisnice:
Emil Haspra

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

Peter Šlosiar

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

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