Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 16.12.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Ing. Stanislav Kurka

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 Obce Obyce k 30.09.2015
7. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 4/2015 a 5/2015
8. Rozpočet Obce Obyce na roky 2016 – 2018
9. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2016
11. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2015
12. Návrh na vyradenie majetku Obce Obyce - DDHM
13. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o trhovom poriadku a podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a území Obce Obyce
14. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2016
15. Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 7/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Obyce
16. Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 5/2012 o miestnych
daniach
17. Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 5/2014
o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce
18. Dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 5/2014
o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce
19. Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 4/2014
o vylepovaní volebných plagátov na území Obce Obyce
20. Stravovanie dospelých v Školskej jedálni v Obyciach
21. Rôzne
22. Návrh na uznesenie
23. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Milan Garaj, PhD., starosta obce. Privítal
všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Stanislav Kurka.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Starosta obce prečítal program zasadnutia podľa pozvánky a vyzval poslancov, aby
ho podľa potreby doplnili o ďalšie body, doplňujúce body neboli.
Hlasovanie poslancov za predložený program zasadnutia:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Anton Daniš, Ján Šlosiar
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Mgr. Jozef Horváth, Ing. Peter Minár, Peter Šlosiar
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jozef Horváth, Ing. Peter Minár,
Peter Šlosiar:
ZA: 8 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 16.12.2015 prečítal starosta obce (príloha zápisnice č. 1).
Starosta informoval poslancov, že pravidelne napomína všetkých dlžníkov, s niektorými je
dohodnutý splátkový kalendár a Š. Petrovič má stabilný dlh, s ktorým sa momentálne nedá nič
robiť.
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.
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Žiadosti a sťažnosti občanov
A. Žiadosť Juraja Pavloviča a manželky Mgr. Stanislavy Pavlovičovej o opakované
uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 12, bytový dom 1, Cintorínska 673, Obyce (príloha
zápisnice č. 2) prečítal starosta obce. Starosta skonštatoval, že ide o dlhodobých nájomníkov,
nájomné platia riadne a včas, všetky záväzky voči obci majú uhradené, jediný problém je, že
majú príjem, ktorý o niekoľko eur presiahol 3,5-násobok životného minima, preto sa im môže
dať nájomná zmluva iba na 1 rok.
Hlasovanie poslancov za opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 12, bytový dom
1, Cintorínska 673, Obyce s nájomníkmi Jurajom Pavlovičom a manželkou Mgr. Stanislavou
Pavlovičovou na dobu 1 rok:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2015
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 30.09.2015 predložil starosta obce (príloha
zápisnice č. 3) 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.
2

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 30.09.2015 na vedomie bez
pripomienok. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 4/2015
a 5/2015
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2015 (príloha zápisnice č. 4) predložil
starosta obce a prečítala K. Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 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.septembru 2015 sa upravil celkový rozpočet
príjmov na sumu 822 287,20 Eur a výdavkov na sumu 822 287,20 Eur. Konkrétne sa jedná
o finančné prostriedky, ktoré obec dostala zo štátneho rozpočtu pre základnú školu a v rámci
dohôd uzatvorených s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Poslanci vzali informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 4/2015 v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008, ktorým sa k 30.09.2015
celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 822 287,20 € a výdavkov na sumu 822 287,20 € na
vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2015 (príloha zápisnice č. 5) predložil
starosta obce a prečítala ju K. Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 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 b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č.
12/2008. Rozpočtovým opatrením bola vykonaná zmena rozpočtu Obce Obyce v časti príjmy
obce o + 28 299,90 Eur, čo predstavujú bežné príjmy obce, ktoré buď neboli rozpočtované,
alebo v jednotlivých položkách bolo vyššie plnenie vo výške 26 013,90 Eur a kapitálové
príjmy z odpredaja majetku obce vo výške 2 286,00 Eur. Zároveň bol upravený rozpočet
Obce Obyce v časti výdavky v celkovej sume + 28 299,90 Eur, čo predstavuje čerpanie
bežných výdavkov Obce Obyce vo výške 17 688,44 Eur a čerpanie výdavkov Základnej školy
v Obyciach o 10 611,46 Eur. Zároveň bola znížená položka kapitálové výdavky obce
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o -20 000,00 Eur, čo bolo rozpočtované na výstavbu multifunkčného ihriska v obci, ktoré
nebolo zrealizované. Touto zmenou sa upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 850 587,10
Eur a výdavkov na sumu 850 587,10 Eur.
Hlasovanie poslancov za zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015 v zmysle
ustanovenia §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. uvedenú v tabuľke:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové
operácie
Príjmy celkom
Rozdiel
ZA: 8 poslancov

844 145,40 € Bežné výdavky
2 286,00 € Kapitálové výdavky
4 155,70 € Finančné výdavkové
operácie
Bežné výdavky ZŠ, ŠKD, ŠJ
850 587,10 € Výdavky celkom
+ 28 299,90 € Rozdiel
PROTI: 0 poslancov

477 096,50 €
13 855,70 €
67 600,00 €
292 034,90 €
850 587,10 €
+ 28 299,90 €

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Rozpočet Obce Obyce na roky 2016 - 2018
Materiál (príloha zápisnice č. 6) predložil starosta obce Ing. M. Garaj, PhD. a prečítala
účtovníčka obce K. Šlosiarová. Obec je podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná do
31.12.2015 predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva vyrovnaný alebo prebytkový
návrh rozpočtu na rok 2016.
Z dôvodu, že rozpočet obce je dokument, ktorý značne ovplyvní chod obce v roku 2016
starosta navrhol, aby sa zostavením rozpočtu obce zaoberali poslanci obecného zastupiteľstva
v roku 2016. Jedná sa o dokument, ktorého príprava je veľmi časovo náročná. Vzhľadom na
množstvo úloh, ktoré bolo potrebné vyriešiť v tomto kalendárnom roku a na pokračujúcu
elektronizáciu verejnej správy nebolo možné pripraviť návrh rozpočtu na rok 2016. Pokiaľ
poslanci neschvália rozpočet obce na rok 2016, obec vstúpi do rozpočtového provizória.
V takom prípade výdavky obce nesmú v každom mesiaci prekročiť jednu dvanástinu
celkových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. To znamená, že všetky
pravidelné platby, teda splátky úverov a platby, ktoré vyplývajú z už uzatvorených zmlúv,
môže obec platiť naďalej. Všetky ostatné bežné výdavky sa môžu čerpať mesačne len do
výšky jednej dvanástiny bežných výdavkov predchádzajúceho roka. V režime rozpočtového
provizória obec nemôže realizovať kapitálové výdavky, teda investície do majetku obce,
okrem tých, ktoré vyplývajú zo zmlúv z predošlých rokov. Druhá oblasť, ktorá nemôže byť
realizovaná, sú dotácie. Tieto môžu byť schválené, avšak v režime rozpočtového provizória
nemôžu byť vyplatené.
Starosta navrhol, aby Obec Obyce v roku 2016 hospodárila podľa rozpočtového provizória
v súlade s §11 ods.1 a 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na obdobie od 1.januára 2016 do
schválenia rozpočtu Obce Obyce na rok 2016.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
Hlavná kontrolórka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce záznam o výsledku
následnej finančnej kontroly, ktorý bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami §18 f, ods. 1,
písm. d) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(príloha zápisnice č. 7). Správu prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová. Kontrolovaný
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subjekt je Obec Obyce a kontrolované mesiace sú september – november 2015. Kontrolované
boli pokladničné doklady, prijaté faktúry a vystavené faktúry. Kontrolórka obce
skonštatovala, že účtovné doklady obsahovali všetky náležitosti v zmysle platných právnych
predpisov.
Poslanci vzali Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly na
vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2016
Hlavná kontrolórka obce predložila na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2016
(príloha zápisnice č. 8), ktorý bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1, písm. b)
zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh
plánu kontrolnej činnosti na rok 2016 bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a počas
zákonom stanovenej lehoty, návrh prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva za návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Obyce na rok 2016:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Poslanci OZ poverili PaedDr. Ing. Beátu Čepcovú, hlavnú kontrolórku obce, vykonaním
kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na rok 2016.

K bodu 11. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2015
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. 9).
Starosta nariadil vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2015 nasledovne:
- inventarizáciu dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
- inventarizáciu cenín – poštové známky, stravné lístky
- inventarizáciu pokladne a bankových účtov,
- inventarizáciu zásob,
- inventarizáciu záväzkov,
- inventarizáciu pohľadávok,
- inventarizáciu rozdielu majetku a záväzkov.
V roku 2015 sa nebude vykonávať fyzická inventúra pri účtoch neobežného a obežného
majetku. Všetky ostatné účty je potrebné zdokumentovať dokladovou inventúrou.
Na vykonanie inventarizácie starosta menoval:
a) Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení:
- Ing. Ivan Rubaninský – predseda ÚIK
- RNDr. Mária Hrešková – člen ÚIK
- Katarína Šlosiarová – člen ÚIK
b) Pre dokladovú inventarizáciu finančného majetku, zostatkov na účtoch, zúčtovacích
vzťahov (pohľadávky a záväzky), finančných účtov (bankové účty), cenín
a inventarizáciu zostatkov na podsúvahových účtoch komisiu v zložení:
- Ing. Stanislav Kurka – predseda ČIK
- Peter Šlosiar – člen ČIK
- Ing. Ivana Mičudová – člen ČIK
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Inventarizácia sa vykoná v dobe od 17.12.2015 do 31.12.2015 a predseda ÚIK bude
pravidelne kontrolovať priebeh inventarizácie. Po vykonaní inventarizačných prác budú
prerokované výsledky inventarizácie so zamestnancami, vrátane návrhu opatrení na
odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z výsledku inventarizácie. ÚIK súhrnne vyhodnotí
výsledky inventarizácie organizácie vrátane návrhov na opatrenia do 11.januára 2016 tak, aby
výsledky inventarizácie boli zaúčtované do účtovnej závierky 2015. Predseda ÚIK predloží
správu o výsledkoch inventarizácie a návrhy na opatrenia obecnému zastupiteľstvu do
31.01.2016.
Hlasovanie poslancov za príkaz starostu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2015:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Návrh na vyradenie majetku Obce Obyce - DDHM
Návrh na vyradenie majetku Obce Obyce - DDHM predložil starosta obce (príloha zápisnice
č. 10). Vyraďovacia komisia navrhla vyradiť chladničku v zdravotnom stredisku, inventárne
č. 2, z dôvodu, že je zastaralá a náklady na jej opravu by boli vysoké. Technik potvrdil, že
zariadenie nie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Vyraďovacia komisia
odporučila chladničku zlikvidovať.
Hlasovanie poslancov za vyradenie DDHM – chladničky v zdravotnom stredisku, inventárne
číslo 2, nadobudnutú v roku 1996 v cene 128,79 Eur so zostatkovou cenou 0,00 Eur z majetku
Obce Obyce:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o trhovom poriadku
a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území Obce Obyce
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 2/2015 o trhovom poriadku
a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území
Obce Obyce (príloha zápisnice č. 11) predložil starosta obce. Na základe zákona č. 101/2014
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len zákon o trhových miestach), došlo od 1.7.2014
k rozsiahlej novelizácii zákona č. 178/1998 Z. z. o trhových miestach. Z tohto dôvodu starosta
obce navrhol zrušiť VZN Obce Obyce č. 4/1999 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach Obce Obyce, Trhový poriadok Obce Obyce
v znení doplnku č. 1 a dodatku č. 2 ku VZN a prijať nové VZN Obce Obyce č. 2/2015
o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území Obce Obyce a jeho prílohy:
- prílohu č. 1 k VZN č. 2/2015 – žiadosť o zriadenie trhového miesta
- prílohu č. 2 k VZN č. 2/2015 – povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,
ktoré sú v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Návrh VZN bol vypracovaný približne pred
pol rokom, ale najskôr ho musela posúdiť a schváliť Regionálna veterinárna a potravinová
správa. Oproti pôvodnému VZN je v novom návrhu VZN zakázaný predaj čerstvého mäsa,
zmenili sa podmienky predaja čerstvých vajec a doplnila sa možnosť predaja na
príležitostných trhoch.
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Hlasovanie poslancov za návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 2/2015
o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území Obce Obyce:
ZA: 7 poslancov (Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária
Hrešková, Ing. Ivan Rubaninský, Ján Šlosiar, Peter Šlosiar)
PROTI: 1 poslanec (Ing. Peter Minár)
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o dani z nehnuteľností na
kalendárny rok 2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na
kalendárny rok 2016 (príloha zápisnice č. 12) predložil starosta obce. Návrh VZN o dani
z nehnuteľností na rok 2016 je predkladaný v súlade s ustanoveniami §4 ods. 3 písm. c), §6 a
§11 ods. 4, písm. d), e) a g) zákona č. 369/1900 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, 98b ods. 5, §99e ods. 9 a §103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov. VZN o dani z nehnuteľností je určené na jeden kalendárny rok
– rok 2016. Podľa § 12 ods. 2 ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách určených v §10 ods.
1 nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane vo VZN pre stavby uvedené v
§ 10 ods. 1. Platné VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 túto podmienku nespĺňa, pretože
násobok medzi sadzbou za stavby na bývanie (najnižšia sadzba) a sadzbou za stavby na
ostatné podnikateľské účely (najvyššia sadzba) je vyšší ako 10. Dosiahnutie desaťnásobku
medzi najvyššou a najnižšou sadzbou je povinné do roku 2024. Doposiaľ sa znižovala sadzba
za stavby na ostatné podnikateľské účely, teraz je návrh zvýšiť sadzbu za stavby na bývanie.
Po prepočítaní na eurá to bude zvýšenie dane za stavby o niekoľko desiatok centov pre
väčšinu daňovníkov.
Hlasovanie poslancov za návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 5/2015
o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 15. Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č.
7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území Obce Obyce
Návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 7/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Obyce (príloha
zápisnice č. 13) predložil starosta obce. Návrh Dodatku č. 1 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. Dňa 1.1.2016 nadobudne účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Tento vo svojom článku V. zmenil zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov. Od 1.1.2016 musí obec doplniť VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady o určenie poplatku za drobný stavebný odpad
bez obsahu škodlivín. Starosta navrhol zvýšiť poplatok na 16,00 eur na osobu a rok. Celkové
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ročné náklady na odvoz a likvidáciu odpadu dosahujú výšku cca 30 tisíc eur ročne, od
poplatníkov sa ročne vyberie cca 20 tisíc eur, ostatné dopláca obec. Keby sa mali pokryť
všetky náklady na nakladanie s odpadmi, poplatok by musel byť vo výške cca 18,18 eur na
osobu a rok, čo by bolo priveľké zvýšenie zo súčasných 13,50 eur. V porovnaní
s Topoľčiankami a Machulincami majú Obyce najnižší poplatok na osobu a rok.
Ďalej sa poslanci dohodli na sadzbe poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín
vo výške 0,05 eur za kg. Odpad sa bude ukladať na zberný dvor, odváži sa a hneď na mieste
v hotovosti zaplatí.
Hlasovanie poslancov za návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Obyce č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území Obce Obyce:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č.
5/2012 o miestnych daniach
Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 5/2012 o miestnych
daniach (príloha zápisnice č. 14) preložil starosta obce. Návrh Dodatku č. 1 k VZN
o miestnych daniach je predkladaný 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 §29, 36, 43, 51, 59, 76 a súvisiacimi ustanoveniami 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. Návrh Dodatku č. 1 vznikol ako
riešenie problému s neustále sa zvyšujúcim počtom psov v obci, návrhom na zvýšenie dane za
psa v rodinných domoch z 3,50 eur na 5,00 eur a v bytových domoch z 5,00 eur na 10,00 eur.
Počet psov neustále narastá, problémom sú najmä bytové domy, v ktorých zároveň narástol aj
počet sťažností na hluk, ktorý psy spôsobujú. Rovnako sa sťažujú aj obyvatelia Cintorínskej
a Hlavnej ulice na psie výkaly na verejných priestranstvách pred rodinnými domami.
Hlasovanie poslancov za návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Obyce č. 5/2012 o miestnych daniach:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 17. Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č.
5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
Obce Obyce
Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 5/2014 o financovaní
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce (príloha zápisnice č.
15) predložil starosta obce. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2014 je predkladaný v súlade s §6
ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §6
ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona 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.
Návrh dodatku vychádza z požiadavky prijímateľa dotácie – Školský klub pri Základnej
škole, Školská 289, Obyce. Výška dotácie, ktorá bola schválená VZN Obce Obyce č. 5/2014
o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce, je
nepostačujúca a nepokryje všetky osobné a prevádzkové náklady tohto zariadenia, na ktoré je
táto dotácia účelovo viazaná. Ide o zvýšenie na sumu 146,00 eur na žiaka.
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Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal, koľko je detí v školskom klube. Starosta odpovedal, že do 30
detí.
Hlasovanie poslancov za návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Obyce č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
Obce Obyce:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 18. Dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č.
5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
Obce Obyce
Návrh Dodatku č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 5/2014
o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce (príloha
zápisnice č. 16) predložil starosta obce. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2014 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.
Návrhom dodatku sa mení Príloha 1 ku VZN Obce Obyce č. 5/2014, v ktorej sa určuje výška
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení
na rok 2016.
Hlasovanie poslancov za návrh Dodatku č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Obyce č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
Obce Obyce:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 19. Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č.
4/2014 o vylepovaní volebných plagátov na území Obce Obyce
Návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 4/2014 o vylepovaní
volebných plagátov na území Obce Obyce (príloha zápisnice č. 17) predložil starosta obce.
Návrh dodatku je predkladaný na základe usmernenia Ministerstva vnútra SR vo veci
umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
v súvislosti s voľbami do NR SR v roku 2016 a v zmysle zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej
kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov. Starosta poznamenal, že do centra obce boli pridané 2
informačné tabule, ktoré sa budú využívať presne na tento účel. Plocha na vylepovanie
plagátov musí byť rozdelená rovnakým dielom a očíslovaná pre všetky politické strany, ktoré
sa uchádzajú o priazeň občanov vo voľbách do NR SR. Ak politická strana nevyužije
pridelený priestor, nesmie ho zaplniť iná politická strana, pridelený priestor musí zostať
prázdny. Poslanec Ing. Anton Daniš sa spýtal, ako je to s vylepovaním volebných plagátov
mimo určený priestor. Starosta odpovedal, že takáto činnosť sa dá len pokutovať, ale je ťažké
vystriehnuť ľudí, ktorí lepia plagáty.
Hlasovanie poslancov za návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Obyce č. 4/2014 o vylepovaní volebných plagátov na území Obce Obyce:
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 20. Stravovanie dospelých v Školskej jedálni v Obyciach
Návrh na výšku poplatku za jedno teplé jedlo hradené občanom, ktorého stravovanie nemožno
zabezpečiť inak, a ktorý poberá starobný dôchodok alebo je odkázaný na spoločné
stravovanie pre svoj nepriaznivý zdravotný stav (príloha zápisnice č. 18) predložil starosta
obce. Návrh na zvýšenie poplatku vychádza z výpočtu nákladov na jedlo, ktoré 30.11.2015
predložila vedúca školskej jedálne E. Vargová. Výroba jedál pre dospelých stravníkov sa
zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 ročných. Cena obeda dospelého
stravníka je súčtom nákladov na nákup potravín na jedno jedlo a režijných nákladov. Náklady
na potraviny na jedno jedlo sú vo výške 1,19 eur a režijné náklady na jedno jedlo vo výške
1,51 eur, čo je spolu 2,70 eur. Súčasná cena jedného jedla je vo výške 2,15 eur a od 1.1.2016
je návrh zvýšiť cenu na 2,70 eur.
Podľa VZN Obce Obyce č. 5/2006 o organizovaní spoločného stravovania, článku 2, ods. 3:
Dávka vo forme príspevku na spoločné stravovanie sa poskytuje v sume do 1,00 eur za jeden
obed podľa výšky príjmu osôb. Súčasná výška poplatkov je nasledovná:
výška dôchodku do 300,00 eur
poplatok za obed 1,90 eur = 80%
dôchodok od 300,01 do 350,00 eur
poplatok za obed 2,01 eur = 85%
dôchodok od 350,01 do 400,00 eur
poplatok za obed 2,13 eur = 90%
dôchodok od 400,01 eur
poplatok za obed 2,38 eur = 100%
občan bez dôchodku
poplatok za obed 2,38 eur = 100%
Hlasovanie poslancov za výšku poplatku za jeden obed podľa výšky príjmu občana, ktorého
stravovanie nemožno zabezpečiť inak, a ktorý poberá starobný dôchodok alebo je odkázaný
na spoločné stravovanie pre svoj nepriaznivý zdravotný stav nasledovne:
- jednotlivec
výška dôchodku do 300,00 eur
poplatok za obed 2,16 eur = 80%
dôchodok od 300,01 do 350,00 eur
poplatok za obed 2,30 eur = 85%
dôchodok od 350,01 do 400,00 eur
poplatok za obed 2,43 eur = 90%
dôchodok od 400,01 eur
poplatok za obed 2,70 eur = 100%
občan bez dôchodku
poplatok za obed 2,70 eur = 100%
– manželia
poplatok za obed 2,70 eur = 100%
ZA: 8 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 21. Rôzne
A)
Starosta informoval poslancov OZ, že obec tento mesiac splatila všetky bankové
úvery.
B)
Poslanec Peter Šlosiar sa spýtal na pouličné osvetlenie, ktoré je na Hlavnej ulici
v neuspokojivom stave. Starosta odpovedal, že všetky chyby sa priebežne nahlasujú, pri
montáži svetiel na Hlavnej ulici bola použitá séria LED svietidiel s výrobnou chybou, takže
priebežne sa budú vymieňať. Po nahlásení chýb sa zvyčajne do 2 týždňov uskutoční oprava.
Vymenili sa aj elektrické skrine, problémom by mohlo byť ešte káblové vedenie, ale to by
sme museli meniť len na naše náklady. Poslanec Mgr. J. Horváth sa spýtal, prečo nie sú
svietidlá na každom stĺpe. Starosta odpovedal, že sa na to informoval, obce, kde je verejné
osvetlenie riešené takto, získali finančné prostriedky z fondov Európskej únie pred cca 10
rokmi, svietidlá majú len úsporné, nie LED a podmienkou EÚ vtedy bolo, aby bolo svietidlo
na každom stĺpe a svietilo sa celú noc, ale mnohým sa náklady na elektrickú energiu vyšplhali
na dvojnásobok. Naša obec 13 rokov platí nájom, v rámci ktorého splácame aj svietidlá,
potom sa bude platiť len spotreba.
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K bodu 22. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Mgr. Jozef Horváth prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č.
19)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 7/1/2015 až č. 7/21/2015 zobrali poslanci
OZ na vedomie bez výhrad.

K bodu 23. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Obyciach, 16.12.2015

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Daniš

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

Ján Šlosiar

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

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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