Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 11.12.2019
___________________________________________________________________________
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, Ján Šlosiar,
Peter 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. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o dani z nehnuteľností
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Obyce
8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o financovaní materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Obyce
9. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 5/2019
10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 6/2019
11. Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2020 až 2022
12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Obyce na roky
2020 až 2022
13. Programový rozpočet Obce Obyce
14. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky Obce Obyce na rok 2020
15. Návrh na vyradenie kníh z knižného fondu obecnej knižnice
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 9 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: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová
Overovatelia zápisnice: Erik Gajdoš, 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. Cyril
Dlhý, Ing. Peter Minár, Ing. Ivan Rubaninský.
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Cyril Dlhý, Ing. Peter Minár, Ing.
Ivan Rubaninský:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
A) Žiadosť o prešetrenie oprávnenosti zavážania obecného jarku 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. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa táto žiadosť len vzala na
vedomie, starosta vyzval poslancov, aby ešte raz išli na ohliadku predmetného jarku.

K bodu 5. Žiadosti a sťažnosti
Žiadosť Jozefa Šurdu, Obyce č. 391 o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Obyce
(príloha zápisnice č. 3) predložil poslancom OZ starosta obce. Jozef Šurda žiada obec
o odpredaj dielu č. 8, ktorý dlhodobo užíva a chcel by mať priamy prístup z cestnej
komunikácie Hlboká na parcely 358/4 a 358/1 v jeho osobnom vlastníctve. Ide o 45 m2, ktoré
má prihradené, pozemok takto zdedil po svojom otcovi a odpredajom pozemku by sa
zosúladil reálny stav so stavom v katastri nehnuteľností. Poslanci OZ si prezreli priložený
geometrický plán.
Hlasovanie poslancov za 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
nehnuteľný majetok – a to diel č. 8 o výmere 45 m2 vytvorený z parcely registra „E“, parc. č.
410 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18011 m2 (novovytvorená parcela registra „C“,
parc. č. 410/14 – zastavaná plocha vo výmere 45 m2), kat. územie Obyce, zamerané
geometrickým plánom č. 116/2019 zo dňa 01.10.2019, vyhotoveným Martinom Švecom,
Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, Topoľčianky pre fyzickú osobu Jozefa
Šurdu, rod. .........., nar. ................, bytom Obyce č. 491, Obyce 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 svojho otca, jeho rodičia 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
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o dani z nehnuteľností
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce o dani z nehnuteľností (príloha
zápisnice č. 4) predložil starosta obce. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce
o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020 je predkladaný v súlade s ustanovením § 4 ods.
3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3,
§ 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98 b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č.
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582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce
o dani z nehnuteľností je určené na jeden kalendárny rok - na rok 2020. Daň z nehnuteľností
za všetky druhy nehnuteľností na rok 2020 je navrhnutá vo výške, ktorá bola platná aj v roku
2019.
Hlasovanie poslancov OZ za návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 2/2019
o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Obyce
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území Obce Obyce (príloha zápisnice č. 5) predložil starosta obce. Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Obyce č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Obyce č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Obyce, je predkladaný na základe zákona č. 268/2014 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v súlade
s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich
ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. Národnou radou SR
bol schválený zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý platí od 1.januára 2019. Sumu,
ktorú zaplatia obce za uloženie zmesového odpadu a objemného odpadu, závisí od úrovne
jeho vytriedenia. Sadzba poplatku bude postupne rásť. V roku 2019 bol poplatok za uloženie
odpadu pri úrovni vytriedenia komunálneho odpadu viac ako 10% a menej ako 20 %, kde
bola naša obec zaradená, vo výške 12,00 eur za tonu odpadu. Ak sa nám podarí dodržať
úroveň vytriedenia odpadu v rovnakom rozmedzí, potom bude poplatok za uloženie odpadu
pre rok 2020 vo výške 24,00 eur za tonu odpadu, čo je nárast o 100%. Ďalej od 01.01.2020
spoločnosť Waste transport, a.s. Bratislava, ktorá odváža komunálne odpady z našej obce,
zvyšuje poplatok za zneškodnenie odpadov č. 200301 (zmesový odpad – pôvodne 23,32
eur/tona), 200307 (objemný odpad – pôvodne 28,65 eur/tona), 200202 (zemina) a 200308
(drobný stavebný odpad – pôvodne 27,74 eur/tona) na sumu 30,00 eur za jednu tonu odpadu
bez DPH a cenu ostatných odpadov a ceny dopravy o infláciu 2,5%. Z týchto dôvodov obec
pristupuje ku zvýšeniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Obyce. V roku 2019 sú predpokladané náklady za odpad vo výške cca 30 600,00 eur
a predpokladaný výnos z poplatku za odpad je 26 800,00 eur. V roku 2020 pri rovnakej
produkcii komunálneho odpadu však príjem z poplatku vôbec nepokryje náklady, preto je
nevyhnutné poplatok od 01.01.2020 zvýšiť minimálne na 22,00 eur/osoba/rok. Poslanci OZ sa
dohodli, že poplatok za množstvový zber sa zvýši na 22,00 eur/osobu a rok a pre množstvový
zber na 0,00839 eur za 1 liter alebo dm3 komunálnych odpadov.
Hlasovanie poslancov za návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 3/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 7/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Obyce:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o financovaní materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Obyce
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce o financovaní materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Obyce (príloha zápisnice č. 6)
predložil starosta obce. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 4/2019
o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Obyce je predkladaný v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všeobecne záväzným
nariadením Obce Obyce č. 4/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Obyce sa určuje výška finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce. Týmto VZN sa určuje výška finančných prostriedkov na všetky osobné a prevádzkové
náklady, na ktoré je táto dotácia účelovo viazaná, na dieťa materskej školy a školských
zariadení s účinnosťou od 01.01.2020. VZN je potrebné upraviť, pretože nám klesol počet
detí v materskej škole, ale náklady zostali rovnaké, počet detí v školskom klube sa nezmenil.
Hlasovanie poslancov za Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 4/2019 o financovaní
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Obyce:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 5/2019
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019 (príloha zápisnice č. 7) predložil starosta
obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce Katarína Šlosiarová. Rozpočtové
opatrenie č. 5/2019 bolo predložené Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce v súlade s § 11
ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na
základe § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008. Rozpočtovým opatrením bola vykonaná zmena
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a to na predškolákov
v materskej škole (738,00 eur), na opravu miestnych komunikácií (10 000,00 eur od Lesov
SR), na pracovníkov prijatých na základe dohody s ÚPSVaR Nitra (598,78 eur), dotáciu na
detské ihrisko (1 100,00 eur od VÚC Nitra), dohadovacie konanie na základnú školu
(3 000,00 eur a 27 764,00 eur), na kanalizáciu (877,08 eur a 7455,18 eur) a prostriedky
z predchádzajúcich rokov na kamerový systém z roku 2018 (5 000,00 eur). Celkovo sa
rozpočet zmení o + 56 192,84 eur na strane príjmov aj výdavkov. K 10.12.2019 sa upravil
celkový rozpočet príjmov na sumu 1 552 206,53 eur a výdavkov na sumu 1 552 206,53 eur.
Poslanci OZ zobrali na vedomie prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2019.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 6/2019
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 6/2019 (príloha zápisnice č. 8)
predložil starosta obce a poslancov s ním oboznámila účtovníčka obce Katarína Šlosiarová.
Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 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, písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia
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s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008. Rozpočtovým opatrením bola vykonaná
zmena rozpočtu Obce Obyce v časti príjmy obce o – 7 350,00 eur, čo predstavuje zníženie
bežných príjmov obce v časti podielových daní, kde sa predpokladá nižšie plnenie rozpočtu
o sumu 10 500,00 eur a zvýšenie jednotlivých príjmov obce, kde bolo vyššie plnenie ako bolo
rozpočtované. Zároveň bol upravený rozpočet Obce Obyce v časti výdavky v celkovej sume
- 7 350,00 eur, čo predstavuje výdavky, ktoré buď neboli rozpočtované alebo v jednotlivých
položkách bolo nižšie alebo vyššie plnenie. Touto zmenou sa upravil celkový rozpočet
príjmov na sumu 1 544 856,53 eur a výdavkov na sumu 1 544 856,53 eur.
Starosta obce predniesol návrh za zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Príjmy celkom
Rozdiel

- 7 350,00

- 7 350,00
- 7 350,00

Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
Z toho RO
Finančné výdavkové operácie
Výdavky celkom
Rozdiel

- 25 183,00
17 833,00

- 7 350,00
- 7 350,00

Touto zmenou sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 544 856,53 eur a výdavkov na
sumu 1 544 856,53 eur. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2020 až 2022
Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2020 až 2022 (príloha zápisnice č. 9) predložil starosta
obce. Poslanci obdržali materiál domov v dostatočnom predstihu. Predkladaný návrh rozpočtu
vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
zostavuje sa na obdobie 3 rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok
2020, pričom rozpočet na roky 2021 a 2022 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom
rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu Obce Obyce na rok 2020 pokračuje v dosiahnutých
výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností
a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií,
inflácie a miezd. Keďže objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené
kompetencie pre základné školy nie je zatiaľ stanovený, bude financovanie prebiehať podľa
skutočne poskytnutých zdrojov. Návrh rozpočtu na rok 2020 predpokladá celkové príjmy
a výdavky v čiastke 1 112 641,00 eur. Príjmy bežného rozpočtu sú navrhované v objeme
1 067 535,00 eur, výdavky bežného rozpočtu v objeme 939 573,00 eur. Príjmy kapitálového
rozpočtu sú navrhované v objeme 0,00 eur, výdavky kapitálového rozpočtu v objeme
130 106,00 eur. Príjmové finančné operácie sú navrhované v objeme 45 106,00 eur,
výdavkové finančné operácie v objeme 42 962,00 eur. Návrh prípravy rozpočtu obce na roky
2021 – 2022 rámcujú podmienky rozpočtového hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté
výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Rozpočet za rok 2019 nie je základňou, z ktorej
by sa automaticky pristupovalo v roku 2020 ku kvantifikácii výdavkov príslušnej rozpočtovej
kapitoly, ale vytvára reálne predpoklady k zostaveniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu,
keď je možné rozdeliť len taký objem finančných prostriedkov, ktorý je reálne k dispozícii.
Hlavý zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný, resp. prebytkový bežný rozpočet.
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Odhad príjmov na rok 2020 vychádza z vývoja roku 2019, a to v jednotlivých druhoch
miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja
makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej
legislatíve. Vyčleňuje sa špecifikovaný objem prostriedkov a okruh priorít, ktoré bude
potrebné získanými zdrojmi zabezpečiť. Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná.
Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2019.
Hlasovanie poslancov za vyrovnaný rozpočet Obce Obyce na rok 2020 vo výške 1 112 641,00
eur:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci OZ zobrali na vedomie návrhy rozpočtov Obce Obyce na roky 2021 a 2022.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce
Obyce na roky 2020 až 2022
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 až 2022
(príloha zápisnice č. 10) predložil starosta obce. Hlavná kontrolórka PaedDr. Ing. Beáta
Čepcová v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predložila poslancom odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020,
v stanovisku odporučila poslancom rozpočet obce na rok 2020 schváliť bez výhrad a rozpočet
na roky 2021 a 2022 zobrať na vedomie. Stanovisko bolo zverejnené v obci spôsobom
obvyklým a počas zákonom stanovenej lehoty.
Poslanci OZ zobrali na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Obyce
k návrhu rozpočtu Obce Obyce na roky 2020 až 2022. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Programový rozpočet Obce Obyce
Návrh na zostavovanie a predkladanie rozpočtu Obce Obyce bez programovej štruktúry
(príloha zápisnice č. 11) predložil starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka
obce Katarína Šlosiarová. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v § 4 – postavenie a obsah rozpočtu
obce a rozpočtu vyššieho územného celku, v odseku 5 sa hovorí: „rozpočet obce obsahuje aj
zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len „program
obce“), to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne
o neuplatňovaní programu obce (účinnosť od 14.12.2013).“ Periodicita vykonávania
rozhodnutí obecného zastupiteľstva o neuplatňovaní programu obce nie je predmetom zákona
č. 583/2004 Z. z. Je na rozhodnutí príslušnej obce vykonávať opakovane rozhodovanie
o neuplatňovaní programu obce pri každom schvaľovaní rozpočtu obce. Rozhodnutie
obecného zastupiteľstva o neuplatňovaní programu obce v rozpočte musí byť prijaté
uznesením, ale zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neustanovuje, že toto
rozhodnutie musí byť schvaľované každý rok, a preto je možné, aby zastupiteľstvo schválilo
uznesenie, v ktorom nebude stanovené obdobie, na aké sa táto výnimka uplatňuje.
Hlasovanie poslancov za neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte Obce Obyce
v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 14. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky Obce Obyce na rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Obyce na rok 2019 (príloha
zápisnice č. 12) predložil poslancom OZ starosta obce. Hlavná kontrolórka obce PaedDr. Ing.
Beáta Čepcová predložila na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2020, ktorý
bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok
2020 bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a to na úradnej tabuli obce, počas zákonom
stanovenej lehoty od 22.11.2019 do 9.12.2019.
Hlasovanie poslancov OZ za Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Obyce na rok
2020:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci OZ poverili hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrolnej činnosti v súlade so
schváleným plánom kontrolnej činnosti na rok 2020. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 15. Návrh na vyradenie kníh z knižného fondu obecnej knižnice
Návrh na vyradenie kníh z knižného fondu obecnej knižnice (príloha zápisnice č. 13)
predložil poslancom OZ starosta obce a poslancov obce s ním oboznámila knihovníčka Ing.
Ivana Mičudová. Predmetom vyraďovania je knižničná jednotka, ktorá najmä:
a) nezodpovedá odbornej špecializácii knižnice,
b) je multiplikátom, prípadne duplikátom knižničnej jednotky,
c) je z obsahovej stránky zastaraná,
d) je poškodená.
Úlohou obecných knižníc je napĺňanie aktuálnych potrieb čitateľov, nie knihy zhromažďovať.
Z toho dôvodu sa pristúpilo k vyradeniu zastaraných kníh a hlavne kníh, o ktoré už čitatelia
nemajú záujem. V predloženom zozname knižničných jednotiek na vyradenie sú najmä
knižničné jednotky v počte 253 ks, ktoré neboli čitateľmi obecnej knižnice zapožičané za
posledných 20 a viac rokov.
Hlasovanie poslancov OZ za vyradenie kníh z knižničného fondu Obecnej knižnice
v Obyciach v počte 253 ks so zostatkovou hodnotou 0,00 eur:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Rôzne
A) Návrh na príspevok pri narodení dieťaťa (príloha zápisnice č. 14) predložil poslancom
OZ starosta obce. Starosta obce navrhol poslancom, aby sa prehodnotila výška príspevku
pri narodení dieťaťa, ktorý obec vypláca rodičom pri príležitosti uvítania detí do života.
Výška príspevku bola schválená ešte v slovenských korunách, následne sa prepočítala na
eurá a vyplácalo sa 33,00 eur pri narodení prvého dieťaťa, 66,00 eur pri narodení druhého
dieťaťa, 99,00 eur pri narodení tretieho dieťaťa a 132,00 eur pri narodení štvrtého
a každého ďalšieho dieťaťa. Starosta navrhol, aby sa vyplácalo rodičom 100,00 eur na
jedno dieťa, bez ohľadu na poradie a zároveň má trvalý pobyt v Obci Obyce v dobe, keď
obec organizuje slávnostné uvítanie detí do života. Poslanci nemali iné návrhy.
Hlasovanie poslancov za príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100,00 eur za každé
dieťa, ktoré má trvalý pobyt v Obci Obyce v dobe, keď Obec Obyce organizuje
slávnostné uvítanie detí do života. Príspevok pri narodení dieťaťa bude vyplácaný pri
príležitosti slávnostného uvítania dieťaťa, ktoré vykoná Obec Obyce:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
B) Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke Obce Obyce (príloha zápisnice č. 15) predložil
starosta obce. Plat hlavného kontrolóra obce je súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa
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počtu obyvateľov obce k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov
Štatistického úradu SR, t. j. pre obce s počtom obyvateľov od 1001 do 3000 je koeficient
1,54. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až
do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra. Mesačný plat hlavnej kontrolórky
Obce Obyce je 124,88 eur, maximálna výška odmeny môže byť 468,50 eur. Starosta
navrhol odmenu vo výške 400,00 eur. Iné návrhy neboli.
Hlasovanie poslancov za odmenu hlavnej kontrolórke obce PaedDr. Ing. Beáte Čepcovej
pri príležitosti skončenia jej volebného obdobia vykonávania funkcie vo výške 400,00
eur, pričom odmena bude vyplatená vo výplate za mesiac december 2019:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
C) Návrh na schválenie používania súkromného osobného motorového vozidla na služobné
účely (príloha zápisnice č. 16) predložil starosta obce. Starosta obce požiadal poslancov
o súhlas na používanie súkromného osobného motorového vozidla SUZUKI VITARA na
služobné účely od 01.01.2020.
Hlasovanie poslancov za používanie osobného motorového vozidla SUZUKI VITARA,
typ LY/EA1S/MT2, VIN TSMLYEA1S00720800, zdvihový objem valcov 1373 cm3,
farba šedá metalíza, ŠPZ ZM109CL vo vlastníctve starostu obce Ing. Milana Garaja,
PhD. na pracovné cesty, ktoré vykoná starosta obce z dôvodov pracovných potrieb
starostu obce a Obce Obyce s platnosťou od 01.01.2020:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
D) Starosta obce oznámil poslancom OZ, že odvoz a likvidácia odpadu sa stáva problémom
pre celé Slovensko, Európska únia tlačí svoje členské štáty do čo najvyššej možnej
separácie odpadu, legislatívne sa zvýšili poplatky pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú
likvidáciou alebo uložením odpadov a tie následne zvýšili poplatky obciam, ktorým
zabezpečujú odvoz a likvidáciu alebo uloženie odpadu. V komunálnom odpade sa stále
nachádza veľké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, preto starosta oznámil
poslancom, že zvažuje postupné zakúpenie 1100 litrových kompostérov, ktoré by sa
predbežne umiestnili na stanovištia, kde sa nachádzajú veľkokapacitné kontajnery na
komunálny odpad a hlavne pri bytové domy. Ľudí bude treba motivovať, aby čo najviac
separovali, pretože poplatky za odpad budú rásť aj v blízkej budúcnosti a postupne bude
potrebné zvýhodniť ľudí, ktorí separujú voči ostatným ľuďom. Na najbližšie zasadnutie
OZ plánuje prizvať aj regionálnu manažérku firmy JRK Slovensko, s.r.o., Bratislava,
ktorá by prezentovala výhody elektronickej evidencie odpadov. Na spoločnosti
zabezpečujúce odvoz odpadu sa bude tlačiť, aby sa odobratý odpad z jednotlivých obcí
presne vážil, ale v každom prípade je nutné apelovať na občanov, aby radikálne zvyšovali
mieru separácie. Preto sa postupne budú rušiť jednotlivé stanovištia 1100 litrových
kontajnerov na komunálny odpad v našej obci, budú nahradené nádobami na separovaný
odpad a kompostérmi. Na komunálny odpad budú slúžiť malé 110 – 120 litrové nádoby
pri rodinných domoch.
E) Poslanec Ján Šlosiar navrhol, aby sa zrekonštruoval vodovodný výpust aj pri kostole
podobným spôsobom ako sa zrekonštruovali vodovodné výpusty na cintoríne. Starosta
odpovedal, že vodovodný výpust sa na jar zrekonštruuje.
F) Starosta obce informoval poslancov OZ, že projekt „WIFI pre Obce Obyce“ sa bude
realizovať dlhšie ako bolo pôvodne plánované. Zistili sa nedostatky v realizácii verejnej
súťaže. Technicky je projekt viac menej hotový, realizuje ho firma Obecné siete. Internet
bude bezplatne prístupný pre občanov v centre obce, na futbalovom ihrisku, v areáli
základnej školy a v areáli Žliabok.
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Poslanci OZ zobrali na vedomie:
a) informáciu starostu obce o odpadoch
b) požiadavku na rekonštrukciu vodovodného výpustu pri miestnom kostole
c) informáciu starostu obce o projekte „WIFI pre Obec Obyce“
ZA: 9 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. 17)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 6/1/2019 až č. 6/18/2019 zobrali poslanci
OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 18. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil 6. zasadnutie OZ.
V Obyciach, 11.12.2019

Overovatelia zápisnice:
Erik Gajdoš

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

Peter Šlosiar

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

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