Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 05.02.2020
___________________________________________________________________________
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 (prišiel neskôr),
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. Voľba volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Obyce
5. Voľba hlavného kontrolóra Obce Obyce
6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
7. Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní stavby „Obyce – kanalizácia“
8. Žiadosti a sťažnosti
9. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2019
10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovými opatreniami č. 7/2019 a 8/2019
11. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obce Obyce za
obdobie od októbra 2019 do decembra 2019
12. Súhrnná správa OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019
13. Dotácia na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času
14. Návrh audítorskej spoločnosti, ktorá by mala vykonať audit Obce Obyce za rok 2019
15. Rôzne
16. Návrh na uznesenie
17. 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 (poslanec Bc. Vladimír Šabo sa
ospravedlnil, že príde neskôr) 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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová
Overovatelia zápisnice: Ing. Ivan Rubaninský, 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, Erik Gajdoš, Ján Šlosiar.
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Cyril Dlhý, Erik Gajdoš, Ján
Šlosiar:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 4. Voľba volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Obyce
Starosta navrhol zriadiť volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Obyce (príloha
zápisnice č. 3). Úlohou návrhovej komisie bude sledovať priebeh volieb hlavného kontrolóra
Obce Obyce, overiť sčítanie hlasov a podať zasadnutiu OZ správu o výsledku volieb. Do
volebnej komisie navrhol starosta obce poslancov: Ing. Anton Daniš, Emil Haspra, Ing. Peter
Minár.
Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Daniš, Emil Haspra, Ing.
Peter Minár:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 5. Voľba hlavného kontrolóra Obce Obyce
Starosta obce vyzval poslancov OZ k voľbe hlavného kontrolóra Obce Obyce (príloha
zápisnice č. 4). Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom zasadnutí konanom dňa
20.11.2019 vyhlásilo 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. Na zasadnutí poslancov zo dňa 20.11.2019
poslanci ustanovili aj spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Obyce. Do
termínu zasielania písomných prihlášok na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce
Obyce bola na adresu Obecného úradu v Obyciach zaslaná jedna prihláška. Dňa 15.01.2020 sa
o 17,00 hod. uskutočnilo otváranie obálok prihlášok kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra, kde starosta obce skonštatoval, že požadované kritériá prihlásená kandidátka na
funkciu hlavnej kontrolórky spĺňa. Voľby sa budú konať tajným hlasovaním. Na zvolenie
hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Hlavného
kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom,
ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Funkčné obdobie súčasného kontrolóra sa končí
dňom 29.02.2020. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej
zmluvy s obcou.
Poslanci OZ určili za zapisovateľku volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce
Obyce Vlastu Šabovú.
Poslanci OZ zrealizovali voľbu hlavného kontrolóra obce tajným hlasovaním. Volebná
komisia spočítala hlasovacie lístky, vyhotovila zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a
člen volebnej komisie Emil Haspra podal poslancom OZ správu o priebehu volieb. Počet
prítomných poslancov bol 8. Počet vydaných hlasovacích lístkov bol 8. Počet odovzdaných
hlasovacích lístkov bol 8. Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov bol 8. Počet
neplatných odovzdaných lístkov bol 0. Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov:
1. Beáta Čepcová, PaedDr., Ing. – 8 hlasov.
Výsledok voľby: do funkcie hlavného kontrolóra Obce Obyce bola zvolená počtom 8
platných hlasov poslancov obecného zastupiteľstva, čo je nadpolovičná väčšina platných
hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, PaedDr. Ing. Beáta Čepcová.
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Poslanci OZ zvolili na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Obyce PaedDr.
Ing. Beátu Čepcovú, nar. ..............., trvalým bytom ......................, 951 76 Tesárske Mlyňany
do funkcie hlavného kontrolóra Obce Obyce s rozsahom týždenného úväzku 3 hodiny
týždenne. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Starosta obce skonštatoval, že uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ boli splnené.

K bodu 7. Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní stavby „Obyce – kanalizácia“
Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní stavby „Obyce – kanalizácia“ (príloha
zápisnice č. 5) predložil starosta obce. Návrh Dodatku dostali poslanci OZ domov
v dostatočnom predstihu. Obec Obyce ako vlastník verejnej kanalizácie nemá oprávnenie na
prevádzkovanie tohto majetku podľa § 5 zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách v platnom znení a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo Obce
Obyce svojím uznesením v roku 2017 rozhodlo tento majetok ponechať vo vlastníctve obce
a za prevádzkovateľa určilo Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Nitra, ktorá má
v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. oprávnenie prevádzkovať verejné vodovody a verejné
kanalizácie podľa živnostenského oprávnenia č. Žo-2004/06212/2/C05 vydaného Obvodným
úradom v Nitre, Odborom živnostenského podnikania dňa 06.07.2004.
Obec Obyce ako vlastník verejnej kanalizácie a prevádzkovateľ Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s. Nitra sa rozhodli dňa 25.09.2017 zmluvou č. 41/05/64483/2017 zabezpečiť
prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku „Obyce – kanalizácia“.
V roku 2019 bola rozhodnutím Okresného úradu Zlaté Moravce uvedená do trvalého užívania
ďalšia časť stavby „Obyce – kanalizácia“, a to ulica Hájska, kanalizačné potrubie gravitačné
v dĺžke 648,6 m. Aj túto časť kanalizácie bude prevádzkovať Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. Nitra, z toho dôvodu je potrebné pristúpiť k podpísaniu dodatku ku pôvodnej
zmluve.
Hlasovanie poslancov za návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní č. 41/05/64483/2017
uzatvorenej dňa 25.septembra 2017 medzi vlastníkom stavby „Obyce - kanalizácia“ Obcou
Obyce a prevádzkovateľom stavby Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO
36 550 949, so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra na prevádzkovanie verejnej
kanalizácie „Obyce – kanalizácia“, vybudovanej v roku 2019, na dobu neurčitú a za
podmienok určených v zmluve:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 8. Žiadosti a sťažnosti
Starosta skonštatoval, že na Obecný úrad v Obyciach neboli doručené žiadne žiadosti
a sťažnosti, ktoré by si vyžadovali prerokovanie na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

K bodu 9. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2019
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2019 (príloha zápisnice č. 6) predložil
starosta obce a poslancov OZ s ním oboznámila účtovníčka obce Katarína Šlosiarová.
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
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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 31.12.2019.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovými opatreniami č. 7/2019
a 8/2019
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 7/2019 (príloha zápisnice č. 7)
predložil starosta obce a poslancov s ním oboznámila účtovníčka obce Katarína Šlosiarová.
Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 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. Starosta obce je
oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov obce do sumy 3 320,00 eur. Rozpočtovým opatrením č. 7/2019 bola
vykonaná zmena v tom zmysle, že sa upravili príjmy o sumu + 3 132,00 eur, čo predstavujú
vyššie podielové dane o 1 869,00 eur a vyššie príjmy na nájomnom o 1 263,00 eur. Zároveň
sa upravili výdavky o sumu + 3 123,00 eur, čo predstavujú presuny a úpravy v rámci
schváleného rozpočtu o 746,19 eur, ďalej výdavky na školský klub detí vo výške 2 200,00 eur
a výdavky na ovocie a šťavy pre ZŠ Obyce vo výške 185,81 eur. K 29.12.2019 sa vykonanou
zmenou upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 547 988,53 eur a výdavkov na sumu
1 547 988,53 eur.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 7/2019
v zmysle § 19, ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č.
12/2008, ktorým sa k 29.12.2019 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 1 547 988,53 eur
a výdavkov na sumu 1 547 988,53 eur. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
Úpravu rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 8/2019 (príloha zápisnice č. 8)
predložil starosta obce a poslancov s ním oboznámila účtovníčka obce Katarína Šlosiarová.
Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 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 refundácia faktúry za vykonávanie funkcie skladníka CO (251,08 eur), na
pracovníkov prijatých na základe dohody s ÚPSVaR Nitra (299,39 eur), dohadovacie konanie
na ZŠ (10 000,00 eur), na kamerový systém z roku 2019 (6 000,00 eur). K 30.12.2019 sa
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vykonanou zmenou upravil celkový rozpočet príjmov na sumu 1 564 539,00 eur a výdavkov
na sumu 1 564 539,00 eur).
Poslanci OZ zobrali na vedomie informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 8/2019
v zmysle § 17 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008,
ktorým sa k 30.12.2019 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 1 564 539,00 eur
a výdavkov na sumu 1 564 539,00 eur. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec
Obyce za obdobie od októbra 2019 do decembra 2019
Správu z kontroly hlavnej kontrolórky za kontrolovaný subjekt Obec Obyce za obdobie od
októbra 2019 do decembra 2019 (príloha zápisnice č. 9) predložil starosta obce a poslancov
OZ s ňou oboznámila účtovníčka obce Katarína Šlosiarová. Hlavná kontrolórka obce
predložila obecnému zastupiteľstvu Obec Obyce správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly
za obdobie október až december 2019, ktorá bola vypracovaná v súlade s ustanoveniami §
18f, ods. 1, písm. d) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Kontrolovaný subjekt je Obec Obyce a kontrolované obdobie sú mesiace: október,
november a december 2019. Kontrolované boli pokladničné doklady a prijaté faktúry za
uvedené obdobie. Hlavná kontrolórka obce v závere svojej správy 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 za obdobie od
októbra 2019 do decembra 2019. Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Súhrnná správa OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019
Súhrnnú správu Obecnému zastupiteľstvu v Obyciach o vykonaní riadnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (príloha zápisnice č. 10) predložil starosta
obce a poslancom OZ ju prečítal predseda Ústrednej inventarizačnej komisie Ing. Ivan
Rubaninský. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola vykonaná
v súlade s § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa §
30 zákona o účtovníctve sa skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje
fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku,
pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou
inventúrou; ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry. V obci
Obyce bola vykonaná riadna inventarizácia hmotného a nehmotného majetku (DDHM, DHM
a zásoby), dokladová inventúra ostatného majetku (pokladničná hotovosť, ceniny, finančné
investície, peňažné prostriedky v bankách, pohľadávky a záväzky) a rozdielu majetku
a záväzkov na všetkých organizačných úsekoch obce k 31.12.2019. V roku 2019 sa v Obci
Obyce nevykonala fyzická inventúra pri účtoch neobežného a obežného majetku.
Inventarizačná komisia nemala odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku.
Rozdiely medzi účtovným stavom a skutočným stavom neboli zistené, ani žiadne iné
nedostatky neboli zistené.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Súhrnnú správu OZ v Obyciach o výsledku riadnej
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Obyce k 31.12.2019.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
5

K bodu 13. Dotácia na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času
Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Obyce na záujmové vzdelávanie detí
v centrách voľného času (príloha zápisnice č. 11) predložil starosta obce. Starostlivosť
o všestranný rozvoj územia obce a starostlivosť o potreby jej obyvateľov patrí k úlohám
samosprávy v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Mesto Zlaté Moravce poslalo Obci Obyce návrh Zmluvy o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce na podporu a rozvoj záujmového vzdelávania detí a mládeže, na
mzdy a prevádzku Centra voľného času, Rovňanova 7, Zlaté Moravce, zriaďovateľom
ktorého je Mesto Zlaté Moravce. Na účely financovania centier voľného času sú určené
financie, ktoré dostáva obec vo výške výnosu dane z príjmov vypočítaných na základe údajov
o počte obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, v zmysle § 7a zákona č. 597/2003 Z.
z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Vzhľadom k tomu, že
deti s trvalým pobytom v Obci Obyce sa zúčastňujú vzdelávania v Centre voľného času
v Zlatých Moravciach, Mesto Zlaté Moravce žiada poslancov OZ o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Obce Obyce Mestu Zlaté Moravce na záujmové vzdelávanie detí navštevujúcich
Centrum voľného času, Rovňanova 7, Zlaté Moravce na rok 2020. Starosta oznámil, že v roku
2019 poslanci OZ schválili dotáciu vo výške 80,00 eur na dieťa, v súčasnej dobe navštevuje
Centrum voľného času v Zlatých Moravciach aj 11 detí a žiakov s trvalým pobytom na území
našej obce. Poslanci OZ navrhli ponechať dotáciu vo výške 80,00 eur na dieťa.
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na ročnú výšku príspevku na záujmové
vzdelávanie vo výške 80,00 eur na jedného obyvateľa obce, a to na deti materskej školy,
žiakov základnej školy, žiakov strednej školy alebo študentov vysokej školy, ktorý študuje
formou denného štúdia. Obec Obyce poskytne príspevok na záujmové vzdelávanie
obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času so sídlom na
území okresu Zlaté Moravce a Nitra.
Finančné prostriedky sa poskytnú raz ročne na žiadosť centra voľného času, ak je právnickou
osobou, inak na žiadosť zriaďovateľa centra voľného času. Žiadosť sa predkladá v priebehu
kalendárneho roka. Centrum voľného času (ako právnická osoba), alebo zriaďovateľ centra
voľného času (ďalej len „žiadateľ“) predloží v žiadosti o poskytnutie dotácie zoznam detí, na
ktoré žiada dotáciu s adresou ich trvalého pobytu a dátumom ich narodenia.
Obec Obyce ako poskytovateľ dotácie sa zaväzuje do 31.mája príslušného kalendárneho roka
oznámiť žiadateľovi ako príjemcovi dotácie, výšku dotácie na jedno dieťa na rok a zmluvne
dohodnúť podmienky, spôsob a termíny poskytnutia dotácie.
Ak obyvateľ obce má záujem navštevovať centrum voľného času len časť roka, tak obec
poskytne žiadateľovi pomernú časť finančných prostriedkov zodpovedajúcich počtu
mesiacov, počas ktorých obyvateľ obce navštevoval centrum voľného času. Ak obyvateľ
prestane byť žiakom CVČ, žiadateľ je povinný do 14 dní oznámiť uvedenú skutočnosť
poskytovateľovi dotácie. Ak budú v priebehu roka prijatí do CVČ ďalší obyvatelia obce
s trvalým pobytom na území Obce Obyce, žiadateľ musí znova požiadať o dotáciu na týchto
obyvateľov. Na požiadanie poskytovateľa dotácie, žiadateľ poskytne údaje o dochádzke detí,
na ktoré sa dotácia poskytuje.
Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu
miezd a platov vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na
sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové
dôchodkové sporenie a prevádzku centra voľného času a pri ich použití je povinný zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
V prípade, ak prijímateľ finančných prostriedkov nevyčerpá pridelené finančné prostriedky do
31.decembra príslušného kalendárneho roka, je povinný nevyčerpanú časť finančných
prostriedkov vrátiť na účet Obce Obyce do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
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Hlasovanie poslancov OZ za predložený návrh:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Hlasovanie poslancov OZ za predloženú zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu
Obce Obyce – medzi Obcou Obyce a Mestom Zlaté Moravce na záujmové vzdelávanie detí
navštevujúcich Centrum voľného času, Rovňanova č. 7, Zlaté Moravce na rok 2020:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Návrh audítorskej spoločnosti, ktorá by mala vykonať audit Obce
Obyce za rok 2019
Návrh audítorskej spoločnosti, ktorá by mala vykonať audit Obce Obyce za rok 2019 (príloha
zápisnice č. 12) predložil poslancom OZ starosta obce. Obec Obyce je povinná v súlade so
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vykonať audit účtovnej závierky a to
prostredníctvom nezávislého audítora. Poslanci obecného zastupiteľstva musia schváliť výkon
tejto činnosti. Zodpovednosťou audítora je vyjadriť názor na účtovnú závierku Obce Obyce
na základe jeho auditu. V Obci Obyce audit a spracovanie správy o preverení súladu
hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva Ing. Jozef Adamkovič so
sídlom Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany. Menovaná audítorská spoločnosť je
osvedčená, spoľahlivá a dôsledná, všetky úlohy a úkony vyplývajúce z overovania účtovnej
závierky a následných činností vykonáva odborne a presne.
Hlasovanie poslancov OZ za audítorskú spoločnosť: Ing. Jozef Adamkovič so sídlom
Topoľčany, Orgovánová č. 2565/7, zastúpená Ing. Jozefom Adamkovičom, IČO 30887232,
DIČ 1031355996, aby vykonala audit Obce Obyce za rok 2019:
ZA: 8 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 15. Rôzne
A) Starosta obce oznámil poslancom, že na ulici Podhájskej práve prebieha monitoring
kanalizácie. Kolaudačné rozhodnutie na túto časť kanalizácie bolo vydané, ale ešte
nenadobudlo právoplatnosť. Keď bude právoplatné, dala by sa aj táto časť kanalizácie do
správy Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, nech sa môžu ďalší obyvatelia
pripájať na kanalizáciu.
B) Starosta obce ďalej oboznámil poslancov OZ s postupom prác na rekonštrukcii domu
služieb, súp. č. 127. Prebehlo verejné obstarávanie na rekonštrukciu časti budovy, kde
bude presťahovaný Poštový úrad Obyce. Zároveň prebieha rekonštrukcia sociálnych
zariadení v budove. Je v pláne aj rekonštrukcia zvyšku budovy, ale na ňu sa pokúsi obec
získať finančné prostriedky prostredníctvom programu LEADER a mikroregiónu
Tríbečsko. Bude potrebné opraviť strechu, urobiť fasádu budovy, vymeniť okná a dvere.
Poslanec Ing. Anton Daniš sa spýtal, kedy sa plánuje presťahovať poštový úrad do
zrekonštruovaných priestorov a či existuje projekt na rekonštrukciu celej budovy.
Starosta odpovedal, že sťahovanie poštového úradu by malo prebehnúť do apríla tohto
roku a projekt na rekonštrukciu celej budovy vypracoval Ing. Milan Lukáč. V najbližších
dňoch sa ešte vymenia mreže na oknách miestnosti, kde bude sídliť poštový úrad. Potom
bude rekonštrukcia prebiehať postupne podľa finančných možností obce.
C) Poslanec Ján Šlosiar navrhol, aby sa zrekonštruoval prívod elektriny na osvetlenie
vianočného stromčeka, nakoľko s tým boli značné problémy počas posledného
vianočného obdobia. Starosta odpovedal, že predošlé roky sa na to vždy pozabudlo, ale
problémy s prívodom elektriny sú dlhodobé, preto sa tento rok uskutoční rekonštrukcia.
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Poslanec Ján Šlosiar navrhol, aby sa zrekonštruoval nielen prívod elektriny z verejného
osvetlenia, ale jeden prívod, aby sa urobil aj z budovy domu služieb ešte skôr ako by sa
prípadne robila nová fasáda na budove. Starosta obce navrhol, aby sa poslanec Ján Šlosiar
podieľal na rekonštrukcii prívodu elektriny na vianočný stromček v spolupráci s pánom
Maďarom, ktorého plánuje osloviť.
D) Poslanec Ing. Ivan Rubaninský navrhol, aby obecný úrad vypracúval na každé zasadnutie
obecného zastupiteľstva správy o dlhu na nájomnom v bytových domoch, aby mali
poslanci OZ prehľad, keďže schvaľujú prenájom bytov.
E) Starosta obce informoval poslancov OZ, že 22.2.2020 sa uskutočnia v obci fašiangy. Od
rána bude prebiehať obecná zabíjačka, preto starosta požiadal poslancov OZ, aby sa
všetci zúčastnili a prišli pomôcť. Zakúpia sa 4 polovičky prasiat, ktoré sa spracujú na
výrobky a v spolupráci s jedálňou sa zabezpečí tepelná úprava a ochutnávka
zabíjačkových špecialít. Poslanec Erik Gajdoš sa spýtal, kde sa uskutoční obecná
zabíjačka a aká bude úloha poslancov pri nej. Starosta odpovedal, že zabíjačka sa bude
konať v centre obce a poslancov žiada o pomocné práce. Zabíjačka začne približne o 8,00
hod., okolo poludnia príde zahrať dychová hudba Obyčanka a o 14,00 hod. bude
v kultúrnom dome fašiangové popoludnie s kultúrnym programom.
Na zasadnutie OZ prišiel poslanec Bc. Vladimír Šabo.
F) Starosta oznámil poslancom OZ, že obec dostala 6-miestne hasičské auto. Poslanec Bc.
Vladimír Šabo informoval poslancov, že súčasťou výbavy auta je 1 000 litrová nádrž na
vodu, hasenie tlakom, hadice, svetlomety a ďalšie veci potrebné na hasenie. Hasičské
auto je vhodné na hasenie malých požiarov v rámci obce, prípadne na pomoc pri hasení
väčších požiarov. V utorok 11.2.2020 bude v Zlatých Moravciach školenie zamerané na
používanie hasičského auta – z Obýc sa ho zúčastní 6 osôb.
Poslanci OZ zobrali na vedomie:
a) informáciu starostu obce o monitoringu kanalizácie na ulici Podhájskej
b) informáciu starostu obce o rekonštrukcii domu služieb
c) požiadavku na rekonštrukciu prívodu elektriny na osvetlenie vianočného stromčeka
d) požiadavku na vypracovanie správ o dlhu na nájomnom v bytových domoch na každé
zasadnutie obecného zastupiteľstva
e) informáciu starostu obce o fašiangoch
f) informáciu o novom hasičskom aute pre DHZ Obyce.
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

Poslanci OZ poverili Obecný úrad v Obyciach vypracovať správu o dlhu na nájomnom na
každé zasadnutie obecného zastupiteľstva. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrhy na uznesenia (príloha zápisnice č. 13).
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 7/1/2020 až č. 7/14/2020 zobrali poslanci
OZ na vedomie bez výhrad.
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K bodu 17. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil 7. zasadnutie OZ.

V Obyciach, 05.02.2020

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ivan Rubaninský

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

Peter Šlosiar

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

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