Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 14.10.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

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
6. Prehľad čerpania rozpočtu Obec Obyce k 30.06.2015
7. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 3
8. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce – požiarny poriadok Obce Obyce
10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Obyce
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Obce Obyce
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. 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 9 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: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária Hrešková
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Peter Šlosiar
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Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý,
Peter Šlosiar:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Správu o výške dlhu na nájomnom k 14.10.2015 prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová
(príloha zápisnice č. 1)
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: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti a sťažnosti občanov
A. Žiadosť folklórnej skupiny Drieňovanka (príloha zápisnice č. 2) o príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na dopravu folklórnej skupiny na kultúrne vystúpenie v Prahe predniesla
osobne vedúca súboru Anna Minárová. Folklórna skupina Drieňovanka bola pri príležitosti
svojho 15.výročia vzniku pozvaná do Slovenského domu v Prahe v rámci relácie Okienko
snov, kde reprezentovali obec programom piesní, tancov a scénok z Požitavia dňa
12.09.2015. Doprava skupiny do Prahy stála cca 2 000,00 eur. Polovicu uhradili
organizátori Okienka snov, ¼ z celkovej sumy si uhradí folklórna skupina Drieňovanka
z vlastných finančných zdrojov a ¼ vo výške 500,00 eur žiada ako dotáciu od obce.
Väčšina poslancov vyjadrila nespokojnosť s formou žiadosti o dotáciu, ktorú si mala
folklórna skupina Drieňovanka podať ešte pred tým, než odcestovala na vystúpenie do
Prahy, pretože v dnešnej dobe nie je problém zistiť si výšku nákladov vopred a relácia
Okienko snov sa tiež nenakrúca na poslednú chvíľu, riadia sa určitým vopred schváleným
plánom.
Keďže na zasadnutí OZ bol prítomný aj člen folklórnej skupiny Drieňovanka Peter Šabo,
poslanci ho požiadali, aby im bližšie popísal folklórne vystúpenie v Slovenskom dome
v Prahe. M. Šabo povedal, že išlo v podstate o víkendový pobyt v Prahe pre cca 20 členov
súboru, pozvanie dostali od Elenn Waltersteinovej pri príležitosti výročia založenia
Slovenského domu v Prahe, časť nákladov bola uhradená z finačných prostriedkov
získaných v rámci darovania 2% dane, ubytovanie si zohnali čo najlacnejšie v hosteli.
Starosta sa po krátkej diskusii spýtal poslancov, či sú ochotní schváliť dotáciu folklórnej
skupine Drieňovanka a v akej výške. Poslanci sa dohodli na sume 400,00 eur a dôraznom
upozornení, aby bola nabudúce žiadosť o dotáciu podaná pred vystúpením a nie až po ňom
a aby obsahovala podrobné zdôvodnenie všetkých nákladov.
Hlasovanie poslancov za poskytnutie dotácie folklórnej skupine Drieňovanka vo výške
400,00 eur:
ZA: 6 poslancov: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Ing. Stanislav Kurka, Ing. Peter
Minár, Ing. Ivan Rubaninský, Ján Šlosiar
PROTI: 3 poslanci: Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária Hrešková, Peter Šlosiar
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Obyce (príloha zápisnice č. 3) predniesol Štefan
Turza. Požiarna ochrana v Obyciach dlhodobo viac – menej stagnovala, pokiaľ ide
o aktívnu účasť v športových súťažiach, DHZ fungoval v oblasti preventívnych prehliadok
rodinných domov a drobných podnikateľských subjektov. Š. Turza sa osobne zúčastnil
viacerých hasičských súťaží a na niekoľkých stretol Petra Šabu, ktorého oslovil, či by
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nemal záujem aj v Obyciach zorganizovať takéto športové družstvo. P. Šabo súhlasil
a predbežne zhromaždil niekoľkých mladých ľudí, ktorí prejavili záujem sa angažovať
v tomto smere, išlo by o zmiešané súťažné družstvo. Š. Turza ako predseda DHZ
skonštatoval, že požiarna zbrojnica v Obyciach by mala byť vybavená dobre, ale aby sa
mohla mládež zúčastňovať súťaží, je potrebné dokúpiť hasičskú nádrž, rozdeľovač a kôš.
Nádrž s objemom 1000 litrov sa dá kúpiť za cca 400,00 eur, rozvádzač/rozdeľovač za cca
100,00 eur a kôš cca 150,00 - 200,00 eur, čiže všetko potrebné vybavenie spolu by sa malo
zmestiť do sumy 700,00 eur a nie je potrebné všetko kúpiť tento rok, pretože hasičské
družstvo by aj tak začalo s výcvikom vo februári alebo marci 2016.
Účtovníčka obce K. Šlosiarová oznámila poslancom OZ, že na požiarnu ochranu je na rok
2015 rozpočtovaná suma 500,00 eur a väčšina týchto finančných prostriedkov je ešte
nevyčerpaná.
Starosta poznamenal, že budúci rok sa zahrnú potrebné náklady na výbavu hasičského
družstva do rozpočtu, vrátane nákladov na dopravu.
Poslanci zobrali žiadosť dobrovoľného hasičského zboru na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
C. Žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy nájomcov bytového domu č. I. Obyce
(príloha zápisnice č. 4) prečítal starosta obce. Ide o nasledovných uchádzačov:
– Michal Guza, Obyce č. 673 – byt č. 1
– Júlia Danišová, Obyce č. 673 – byt č. 3
– Miroslav Minár, Michaela Minárová, Obyce č. 562 – byt č. 6
– Štefan Kurka, Valéria Kurková, Obyce č. 673 – byt č. 7
– Martin Šípoš, Veronika Šípošová, Obyce č. 673 – byt č. 9
– Ing. Július Baťo, Mgr. Eva Baťová, Obyce č. 401 – byt č. 10
Okrem J. Baťu a E. Baťovej všetci vyššie menovaní nájomcovia spĺňajú podmienky na
opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 roky. Príjem rodiny Baťovej je o niekoľko eur
vyšší ako je stanovený limit a preto je možné uzavrieť s nimi nájomnú zmluvu len na 1 rok.
Hlasovanie poslancov za uzatvorenie opakovanej nájomnej zmluvy pre Bytový dom I.,
Obyce č. 673, 951 95 Obyce s uchádzačmi:
– Michal Guza, Obyce č. 673, byt č. 1 – nájomná zmluvy na 3 roky
– Júlia Danišová, Obyce č. 673, byt č. 3 – nájomná zmluva na 3 roky
– Miroslav Minár, Michaela Minárová, Obyce č. 562, byt č. 6 – nájomná zmluva na 3 roky
– Štefan Kurka, Valéria Kurková, Obyce č. 673, byt č. 7 – nájomná zmluva na 3 roky
– Martin Šípoš, Veronika Šípošová, Obyce č. 673, byt č. 9 – nájomná zmluva na 3 roky
– Ing. Július Baťo, Mgr. Eva Baťová, Obyce č. 401, byt č. 10 – nájomná zmluva na 1 rok
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

D. Žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy nájomcov Bytového domu č. II.,
Obyce č. 206 (príloha zápisnice č.5) predniesol starosta obce. Ide o nasledovných
uchádzačov:
– Peter Čepček, Dlhovského 72, Topoľčianky a Marianna Dodoková, Obyce č. 569 – byt č. 2
– Daniela Šabová, Obyce č. 144 – byt č. 8
– Ing. Peter Minár, Obyce č. 20 – byt č. 12
Starosta obce navrhol uzatvoriť nájomnú zmluvu s P. Čepčekom a M. Dodokovou na 3
roky, Ing. P. Minár má vyšší príjem ako je stanovený limit, preto je možné uzavrieť s ním
zmluvu len na 1 rok a s D. Šabovou pre pretrvávajúce vážne problémy s platením nájomného,
ale s ohľadom na ďalšie skutočnosti navrhuje uzavrieť nájomnú zmluvu iba na 1 rok.
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Hlasovanie poslancov za uzatvorenie opakovanej nájomnej zmluvy pre Bytový dom II.,
Obyce č. 206, 951 95 Obyce s uchádzačmi:
– Peter Čepček, Dlhovského 72, Topoľčianky a Marianna Dodoková, Obyce č. 569, byt č. 2 –
nájomná zmluva na 3 roky
– Daniela Šabová, Obyce č. 144, byt č. 8 – nájomná zmluva na 1 rok
– Ing. Peter Minár, Obyce č. 20, byt č. 12 – nájomná zmluva na 1 rok
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

E. Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy nájomcov Martina Valkoviča a Zuzany
Valkovičovej, byt č. 8, bytový dom č. I, Obyce č. 673, 951 95 Obyce (príloha zápisnice č.
6) predniesol starosta obce. Zároveň navrhol poslancom, aby sa tento byt pridelil Jurajovi
a Erike Gajdošovým, ktorí si podali žiadosť o 3-izbový byt.
Poslanci OZ zobrali žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy nájomcov Martina Valkoviča
a Zuzany Valkovičovej, byt č. 8, Bytový dom I, Obyce č. 673, 951 95 Obyce na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Hlasovanie poslancov za uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 8, Bytový dom I, Obyce č.
673, 951 95 Obyce s uchádzačmi Juraj Gajdoš a Erika Gajdošová, Obyce č. 225, 951 95
Obyce:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2015
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2015 predložil starosta obce (príloha
zápisnice č. 7) a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. Materiál obdržali poslanci
domov v dostatočnom predstihu. 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.
Poslanci OZ zobrali prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.06.2015 na vedomie bez
pripomienok.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 7. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 3
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2015 (príloha zápisnice č. 8) predložil
starosta obce a prečítala K. Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 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 30.júnu 2015 sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu
809 121,08 eur a výdavkov na sumu 809 121,08 eur. Konkrétne sa navýšili finančné
prostriedky na matriku a 35 tis. eur sme dostali na výmenu okien na budove základnej školy.
Poslanci vzali informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 3/2015 v Zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008, ktorým sa k 30.06.2015
celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 809 121,08 eur a výdavkov na sumu 809 121,08
eur na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
Predložil starosta obce Ing. M. Garaj, PhD. (príloha zápisnice č. 9) 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 apríl až august 2015. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že účtovné doklady
obsahovali všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
Poslanci vzali záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly na
vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce - požiarny poriadok Obce
Obyce
Materiál predložil starosta obce Ing. Milan Garaj, PhD. (príloha zápisnice č. 10). Predkladaný
návrh predstavuje úplne nové všeobecne záväzné nariadenie pre oblasť ochrany pred požiarmi
v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov. Dôvodom predloženia návrhu predmetného všeobecne záväzného nariadenia Obce
Obyce je skutočnosť, že NR SR prijala zákon č. 129/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý
nadobudol účinnosť 01.09.2015 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh VZN
vypracoval Jozef Minár, oprávnená osoba pre oblasť požiarnej ochrany. Požiarny poriadok po
schválení nadobudne platnosť aj účinnosť 15-tym dňom zverejnenia.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č.
1/2015 – Požiarny poriadok Obce Obyce:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Obyce
Materiál predložil starosta obce Ing. M. Garaj, PhD (príloha zápisnice č. 11).
Predkladaný návrh predstavuje úplne nové všeobecne záväzné nariadenie pre oblasť plnenia
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Obyce.
Dôvodom predloženia návrhu predmetného všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce je
skutočnosť, že NR SR prijala zákon č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý
nadobudol účinnosť 01.09.2015. Školský zákon stanovuje vo svojich ustanoveniach, že
miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej
zriaďovateľom je obec, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Zmena nastala v
§20, odseku 2, ktorý hovorí, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa koná od 1.apríla do 30.apríla,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku. Zmena je v termíne zápisu, predtým sa zápis podľa zákona konal v čase od
15.januára do 15.februára. V základnej škole si vybrali za deň zápisu druhú aprílovú stredu,
ak by na tento termín pripadli prázdniny, tak tretiu aprílovú stredu. Poslanec P. Minár sa
spýtal, či by zápis nemohol trvať aspoň týždeň. Starosta odpovedal, že VZN ponúka aj
možnosť dohodnúť sa na zápise mimo presne určeného dátumu.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č.
3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Obyce:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Obyce
Materiál predložil starosta obce Ing. Milan Garaj, PhD. (príloha zápisnice č. 12) a poslanci ho
obdržali domov v dostatočnom predstihu. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Obyce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Obyce 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 z dôvodu zmeny legislatívy. Návrh nového VZN v porovnaní s predošlým
nariadením už obsahuje v prílohách aj vzory žiadosti, rozpočtu a vyúčtovania dotácie.
Ing. Cyril dlhý sa spýtal, kto vlastne bude rozhodovať o pridelení dotácií, keď v článku 4, ods.
2 je uvedené, že objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok a poskytnutie
jednotlivých dotácií schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce a v článku 5, ods. 8 je uvedené, že
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhoduje starosta obce a obecné zastupiteľstvo obce.
Starosta odpovedal, že najskôr bola do návrhu zapracovaná aj alternatíva, že do výšky 100 eur
bude rozhodovať starosta obce, ale potom sa vylúčila, bude prehľadnejšie, ak o všetkých
dotáciách bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo. Poslanci OZ sa dohodli, že v návrhu VZN
v článku 5, bude ods. 8 znieť: „O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhoduje obecné
zastupiteľstvo obce.“
VZN by po schválení nadobudlo platnosť aj účinnosť 15.dňom po zverejnení, čiže jednotliví
žiadatelia by si mali podať žiadosti na rok 2016 najneskôr do 15.11.2015. Poslanci sa
zaujímali o možnosť podať žiadosť o poskytnutie dotácie počas roka 2016. Starosta
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odpovedal, že mimoriadne možno požiadať o pridelenie dotácie aj počas roka, ale kvôli
zostaveniu rozpočtu by bolo lepšie, keby čo najviac žiadostí bolo podaných vopred.
Hlasovanie poslancov za návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Obyce:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Rôzne
A)
Starosta informoval poslancov OZ o prijatí Smernice o postupe pri vybavovaní petícií
v podmienkach samosprávy Obce Obyce (príloha zápisnice č. 13). V súlade so zákonom č.
29/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov, a ktorá nadobudla účinnosť 01.09.2015, dochádza k významnej úprave postavenia
obcí a jednotlivých orgánov územnej samosprávy pri prijímaní a vybavovaní petícií.
Obec Obyce patrí medzi orgány verejnej moci, ktoré prijímajú a vybavujú petície. Z dôvodu
potreby zjednotenia postupu a podmienok pri prijímaní, vybavovaní a kontrole vybavovania
petícií, ktoré budú zodpovedať aktuálnemu legislatívnemu stavu, bolo potrebné prijať
smernicu obce.
Medzi najvýznamnejšie zmeny pri vybavovaní petícií patrí:
– ak je petícia, ktorú podporí aspoň 1000 osôb alebo aspoň 8% osôb oprávnených voliť do
orgánov samosprávy, určená obecnému zastupiteľstvu, je zastupiteľstvo povinné petíciu
prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi
petičného výboru,
– obecné zastupiteľstvo nie je povinné prerokovať petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom
rozsahu,
– obec je povinná zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle a to do
desiatich pracovných dní od jej vybavenia.
B)
Poslanec Mgr. J. Horváth sa spýtal na dopravné zrkadlo do centra obce. Starosta
odpovedal, že nerozbitné zrkadlo je už objednané, hneď ako nám ho doručia, bude aj
namontované.
C)
Ing. Stanislav Kurka sa spýtal na možnosť odstránenia malej skládky odpadu pri
Žitave medzi domami súp. č. 20 a 23. Starosta odpovedal, že urobí obhliadku a odstránenie
skládky sa urobí v čo najkratšom čase.
D)
Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal v mene niekoľkých nájomníkov v bytových domoch na
zápach čističky odpadových vôd. Starosta odpovedal, že uvedená situácia sa už rieši, bola
vykonaná miestna obhliadka aj s pracovníkmi firmy ELSE STYL. Pravdepodobne bude
pokazené dúchadlo, takže bude objednaný pozáručný servis ČOV-ky a v spolupráci s pánom
Bakom sa tento problém čo najrýchlejšie vyrieši.
E)
Poslanec Ing. Ivan Rubaninský sa spýtal na miestnosť na spanie v materskej škole.
Starosta povedal, že situácia sa nebude riešiť prístavbou vzhľadom na malý prírastok
obyvateľstva, ale presťahovaním školskej jedálne do druhej budovy sa v podstate uvoľnili
miestnosti v budove materskej školy, presťahoval sa sklad pomôcok a z tejto miestnosti sa
vybuduje nová spálňa pre deti. Tento rok sa na miestnosti vymenia okná, budúci rok sa urobí
podlaha a kúpia sa nové lehátka.
F)
Starosta informoval poslancov o konaní šarkaniády na poli pri termálnom vrte
v sobotu 17.10. alebo v nedeľu 18.10., termín sa upresní podľa počasia. Obecný úrad

7

zabezpečí lavice, stoly, ohnisko, čaj a odmeny pre deti, šarkanov a niečo na jedenie si prinesú
účastníci akcie. Starosta zároveň poslancov pozval na šarkaniádu.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie:
A. Informáciu o prijatí Smernice o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach
samosprávy Obce Obyce
B. Informáciu o dopravnom zrkadle v centre obce
C. Informáciu o skládke odpadu pri Žitave
D. Informáciu o čističke odpadových vôd pri bytovkách
E. Informáciu o rekonštrukcii spálne pre deti v materskej škole
F. Informáciu o šarkaniáde
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Návrhy na uznesenia
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č. 14)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 6/1/2015 až č. 6/17/2015 zobrali poslanci
OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 14. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Obyciach, 14.10.2015

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jozef Horváth

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

RNDr. Mária Hrešková

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

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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