Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce,
konaného dňa 9. marca 2016.
___________________________________________________________________________
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: Katarína Šlosiarová, zam. 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 občanov
6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2015
7. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 6/2015
8. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly za mesiac december 2015
9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015
10. Súhrnná správa OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015
11. Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2016 – 2018
12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018
13. Programový rozpočet Obce Obyce na roky 2016 – 2018
14. Vyradenie kníh z knižného fondu Obecnej knižnice v Obyciach
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 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: RNDr. Mária Hrešková, Ing. Peter Minár
Zapisovateľka:
Ing. Ivana Mičudová

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Ján Šlosiar
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Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril Dlhý, Ján
Šlosiar:
ZA: 9 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 9.3.2016 prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová
(príloha zápisnice č. 1). Starosta informoval poslancov, že dlhy jednotlivých dlžníkov sa držia na
približne rovnakej úrovni alebo klesajú.
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) Žiadosti nájomcov o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v bytovom dome č. III.
Obyce (príloha zápisnice č. 2) prečítal starosta obce. Ide o nasledovných uchádzačov:
– Helena Haláková – byt č. 1
– Vialiam Kovačik – byt č. 2
– Marek Minár – byt č. 3
– Mgr. Eva Petrovičová – byt č. 6
Všetci menovaní nájomcovia spĺňajú podmienky na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
na dobu 3 roky.
Hlasovanie poslancov za uzatvorenie opakovanej nájomnej zmluvy pre Bytový dom III.,
Obyce č. 204, 951 95 Obyce na obdobie od 01.06.2016 do 31.05.2019 s uchádzačmi:
– Helena Haláková – byt č. 1
– Viliam Kovačik – byt č. 2
– Marek Minár – byt č. 3
– Mgr. Eva Petrovičová – byt č. 6
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

B) Žiadosť Milana Krátkeho o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce (príloha zápisnice
č.3) prečítal starosta obce. Ide o pozemok registra „E“ parc. č. 408/1, k. ú. Obyce,
zapísaného na LV č. 1362. Je to vlastne odokrytý odtokový kanál, ktorý rozdeľuje
parcelu vo vlastníctve Milana Krátkeho na 2 časti a ktorý odvádza vodu z areálu Žliabok
do Žitavy. M. Krátky by chcel túto obecnú parcelu odkúpiť, na vlastné náklady
vybudovať krytý odtokový kanál hlbšie do zeme a vytvoriť zo záhrady stavebný
pozemok. Starosta informoval poslancov, že žiadosť má zatiaľ len informatívny
charakter, najskôr je potrebné zistiť, či by vôbec bolo možné naprojektovať stavbu
rodinného domu tak, aby jedným rohom stála na takomto krytom kanále a či by to
odobrili dotknuté inštitúcie. Poslanec Peter Šlosiar oboznámil poslancov, že boli so
starostom obce na obhliadke tejto parcely a M. Krátky sa do budúcnosti zaručí, že sa
postará o údržbu aj čistenie kanála, čo by sa zapracovalo neskôr aj do kúpnej zmluvy.
Poslanci OZ zobrali žiadosť Milana Krátkeho o odkúpenie pozemku registra „E“ parc. č.
408/1, k. ú. Obyce zapísaného na LV č. 1362 na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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Poslanci OZ poverili starostu obce zistením stavu, situácie a možností odpredať
nehnuteľnosť vo vlastníctve obce - pozemok registra „E“, parc. č. 408/1, k. ú. Obyce
Milanovi Krátkemu - na prípadnú budúcu výstavbu rodinného domu.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 6. Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2015
Prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2015 predložil starosta obce (príloha
zápisnice č. 4) 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 v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zobrali prehľad čerpania rozpočtu Obce Obyce k 31.12.2015 na
vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 7. Úprava rozpočtu Obce Obyce rozpočtovým opatrením č. 6/2015
Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 (príloha zápisnice č. 5) predložil obecnému zastupiteľstvu
starosta obce a prečítala ho účtovníčka obce K. Šlosiarová. Rozpočtové opatrenie č. 6/2015
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
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 k 31.decembru 2015 sa upravil celkový rozpočet príjmov
na sumu 854 547,88 € a výdavkov na sumu 854 547,88 €.
Poslanci OZ v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zobrali informatívnu správu o rozpočtovom opatrení č. 6/2015
v Zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Obyce č. 12/2008, ktorým sa
k 31.12.2015 celkový rozpočet príjmov upravil na sumu 854 547,88 € a výdavkov na sumu
854 547,88 € na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
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K bodu 8. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly za mesiac december 2015
Hlavná kontrolórka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce správu hlavnej
kontrolórky obce z kontroly za mesiac december 2015 (príloha zápisnice č. 6), ktorá bola
vypracovaná v súlade s ustanoveniami §18 f, ods. 1, písm. d) zákona NRSR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Správu prečítala účtovníčka obce K.
Šlosiarová. Hlavná kontrolórka obce skonštatovala, že kontrolované účtovné doklady za
mesiac december obsahovali všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
Poslanci OZ zobrali záznam hlavnej kontrolórky obce z kontroly za mesiac december 2015 na
vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015
Hlavná kontrolórka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce správu
o kontrolnej činnosti za rok 2015 (príloha zápisnice č. 7) v súlade s ustanoveniami §18 f,
ods.1 písm. e) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2015. Správu prečítala účtovníčka
obce K. Šlosiarová. Hlavná kontrolórka počas roka 2015 priebežne vykonávala kontroly,
ktoré boli zamerané na:
– kontrolu vedenia účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
a dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a finančnom audite,
– kontrolu vecnej a formálnej správnosti pokladničných dokladov,
– kontrolu pokladničnej hotovosti,
– kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly, poskytnutie dotácií právnickým
a fyzickým osobám z rozpočtu Obce Obyce v roku 2014.
Na základe skutočností z vykonaných kontrol vypracovala a Obecnému zastupiteľstvu
v Obyciach predložila Záznamy o výsledku následnej finančnej kontroly.
Ďalej vypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Obyce na roky 2015-2017 a
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Obyce za rok 2014.
Na základe Oznámenia o vykonaní kontroly dňa 10.07.2015 vykonala následnú finančnú
kontrolu v rozpočtovej organizácii Základná škola, Školská 289, Obyce.
Skontrolovala dodržiavanie Zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, vykonanie inventarizácie za rok 2015 a vykonala kontrolu
uznesení obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ vzali Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015 na vedomie
bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 10. Súhrnná správa OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015
Súhrnnú správu OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015 (príloha zápisnice č. 8) predložil starosta obce
a prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová. 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
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inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to možné, používa sa
kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry. V Obci Obyce bola vykonaná 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 rozdiel majetku a záväzkov na všetkých organizačných úsekoch
obce k 31.12.2015. Inventarizačná komisia nemá odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia
majetku. Rozdiely medzi účtovným stavom a skutočným stavom neboli zistené. Žiadne iné
nedostatky taktiež neboli zistené.
Poslanec Ing. Stanislav Kurka sa spýtal, čo obsahuje položka dlhodobé záväzky. Účtovníčka
obce K. Šlosiarová odpovedala, že na tejto položke sú zahrnuté úvery zo štátneho fondu
rozvoja bývania – 4 bytové domy, ktoré sa budú splácať takmer 30 rokov.
Poslanci OZ zobrali Súhrnnú správu OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015 na vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 11. Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2016 – 2018
Návrh rozpočtu Obce Obyce na roky 2016 – 2018 (príloha zápisnice č. 9) predložil starosta
obce a stručne s ním poslancov OZ oboznámila účtovníčka obce K. Šlosiarová. 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 2016, pričom rozpočet na roky 2017 a 2018 je orientačný a bude
sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Návrh rozpočtu Obce Obyce na rok 2016 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 finančných 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 2016 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 1 119 170,00 €.
Príjmy bežného rozpočtu sú navrhované v objeme 820 756,00 €, výdavky bežného rozpočtu
v objeme 707 260,00 €. Bežný rozpočet na rok 2016 bol navrhnutý podľa skutočnosti
k 31.12.2015. Výdavky obce zahŕňajú:
- výdavky na ZŠ, ŠJ a ŠKD vo výške 260 874,00 €,
- výdavky na činnosť obecného úradu, kultúru, vzdelanie, šport, služby občanom,
údržbu majetku obce, civilnú ochranu, ochranu pred požiarmi, cestnú dopravu
a cestový ruch, dotácie neziskovým organizáciám a pod. vo výške 858 296,00 €.
Príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhované v objeme 298 414,00 €, výdavky kapitálového
rozpočtu v objeme 369 414,00 €. Do výdavkov kapitálového rozpočtu boli zapracované
predpokladané výdavky na:
- kanalizáciu (vlastné fin. prostriedky 16 000,00 €, envirofond 298 414,00 €),
- výstavba multifunkčného ihriska (vlastné fin. prostriedky 35 000,00 €),
- rekonštrukcia centra obce (vlastné fin. prostriedky 4 000,00 €),
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realizácia stavieb a technické zhodnotenie stavieb (vlastné fin. prostriedky 16 000,00
€).
Príjmové finančné operácie sú navrhované v objeme 0,00 €, výdavkové finančné operácie
v objeme 42 496,00 € (na splácanie úveru zo ŠFRB – bytové domy).
Návrh prípravy rozpočtu obce na roky 2017 – 2018 rámcujú podmienky rozpočtového
hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch.
Rozpočet za rok 2015 nie je základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo v roku 2016
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.
Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný, resp. prebytkový bežný rozpočet.
Odhad príjmov na rok 2016 vychádza z vývoja roku 2015, 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 budú potrebné
získanými zdrojmi zabezpečiť.
Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná. Navrhovaná suma vychádza z doteraz
známych skutočností z roku 2015.
Poslankyňa RNDr. Mária Hrešková sa spýtala na rozdiel na položke 611, kde bolo
rozpočtovaných 10 326,00 € a skutočné čerpanie rozpočtu v roku 2015 bolo 34 601,71 €. K.
Šlosiarová odpovedala, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 sme nevedeli, koľko ľudí budeme
môcť zamestnať v spolupráci s úradom práce.
Hlasovanie poslancov OZ za vyrovnaný rozpočet Obce Obyce na rok 2016 vo výške
1 119 170,00 €:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov
-

Návrhy rozpočtov Obce Obyce na roky 2017 a 2018 vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2016 –
2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Obyce na roky 2016 –
2018 (príloha zápisnice č. 10) predložil starosta obce a prečítala ho účtovníčka obce K.
Šlosiarová. Hlavná kontrolórka v zmysle §18 f, ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila poslancom stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016. V stanovisku odporučila poslancom rozpočet obce na
rok 2016 schváliť bez výhrad a rozpočet na roky 2017 a 2018 zobrať na vedomie. Stanovisko
bolo zverejnené v obci spôsobom obvyklým a počas zákonom stanovenej lehoty.
Poslanci zobrali odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce
Obyce na roky 2016 – 2018 na vedomie. Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 13. Programový rozpočet Obce Obyce na roky 2016 – 2018
Návrh na zostavovanie a predkladanie rozpočtu Obce Obyce na roky 2016, 2017 a 2018 bez
programovej štruktúry (príloha zápisnice č. 11) predložil starosta obce a prečítala ho
účtovníčka obce K. 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 hovorí:
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(5) 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.
Hlasovanie poslancov za zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Obyce na roky 2016, 2017
a 2018 bez programovej štruktúry:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 14. Vyradenie kníh z knižného fondu Obecnej knižnice v Obyciach
Návrh na vyradenie kníh z knižného fondu Obecnej knižnice v Obyciach (príloha zápisnice č.
12) predložil starosta obce. K 31.12.2015 bola v obecnej knižnici uskutočnená revízia
knižného fondu. Na základe revízie bol zistený nesúlad medzi prírastkovým zoznamom
a skutočným stavom knižného fondu, poškodenie a obsahová zastaranosť niektorých
výtlačkov. Revízna komisia vypracovala návrh na vyradenie stratených, poškodených,
zastaraných kníh a kníh – multiplikátov v celkovom počte 275 ks.
Poslanec Ing. Anton Daniš sa informoval, koľko čitateľov má obecná knižnica, koľko kníh je
vo voľnom výbere pre čitateľov, aká je prevádzková doba obecnej knižnice. Pracovníčka obce
I. Mičudová odpovedala, že obecná knižnica mala k 31.12.2015 57 čitateľov, 8 374 kníh vo
voľnom výbere a prevádzková doba je raz za týždeň – v nedeľu od 14,00 do 16,00 hod.
Hlasovanie poslancov za návrh na vyradenie kníh z knižného fondu Obecnej knižnice
v Obyciach v počte 275 ks so zostatkovou cenou 0,00 Eur:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0 poslancov
ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 15. Rôzne
A) Starosta obce informoval poslancov, že pre obec bola schválená dotácia na budovanie
kanalizácie z envirofondu vo výške 298 414,00 Eur. Za tieto finančné prostriedky by sa
mala vybudovať kanalizácia od areálu bývalého JRD po kostol – hlavné potrubie a
zároveň paralelka vedúca chodníkom od prvého domu po kostol s 5 prepojeniami do
hlavného kanála. Zároveň sa vybudujú aj odbočky po hranice súkromných pozemkov
a ľudia by sa postupne mohli začať pripájať. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský sa spýtal, či
sa potom dá chodník do pôvodného stavu. Starosta odpovedal, že ak sa ľudia začnú
pripájať, tak by sa chodník postupne vydláždil zámkovou dlažbou. Poslanec Ing. Cyril
Dlhý povedal, že ľudia predsa majú zo zákona povinnosť pripojiť sa na kanalizáciu.
Starosta odpovedal, že to nie je také jednoznačné, môžu pravidelne dokladovať vývoz
septiku, pokiaľ sa odmietnu pripojiť. Poslanec Ing. Stanislav Kurka sa spýtal, či sa dá
kanalizácia skolaudovať aj po etapách a či sa po dobudovaní spomenutého úseku aj
sfunkční. Starosta odpovedal, že kolaudácia môže prebehnúť aj po etapách a prípadné
sfunkčnenie kanalizácie sa bude riešiť bezprostredne po dobudovaní tejto etapy.
B) Starosta obce informoval poslancov, že Nitriansky samosprávny kraj zaradil hlavnú cestu
prechádzajúcu cez našu obec do plánovaných opráv v roku 2016. Konkrétne pôjde o úsek
cesty v smere od Machuliniec od kameňolomu po č. domu 20, teda úsek, kde je
kanalizácia už vybudovaná. Časť asfaltu sa odfrézuje a bude položený nový asfaltový
koberec. Poslanec Mgr. Jozef Horváth sa spýtal, či táto oprava cesty prebehne pred
budovaním ďalšej etapy kanalizácie alebo až po nej. Starosta odpovedal, že toto záleží od
harmonogramu prác, ktorý určí Nitriansky samosprávny kraj, ale je pravdepodobné, že
oprava cesty prebehne ešte pred budovaním kanalizácie. Starosta zároveň poznamenal,
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že v rámci finančných možností sa budú postupne opravovať aj niektoré úseky obecných
ciest metódou fúkania asfaltu.
C) Starosta ďalej informoval poslancov, že v materskej škole sa uskutočnila prestavba
priestorov na novú spálňu. Niekoľkými kontrolami bola materskej škole vytknutá
nevyhovujúca terajšia spálňa – poschodové železné postele, počet lehátok na jednu
miestnosť, počet detí na jednu spálňu a pod. Preto sa 2 miestnosti, ktoré doteraz slúžili
ako sklad, prebudovali na spálňu a k nej prislúchajúce hygienické zariadenia. Boli
osadené nové plastové okná, urobené nové stierky, nové podlahy a kúpeľňa kompletne
vybavená hygienickými zariadeniami. Starosta zároveň vyzval poslancov, aby sa sami išli
pozrieť na rozsah uskutočnených prác. Poslanec Ing. Anton Daniš sa spýtal, kto urobil
rekonštrukciu. Starosta odpovedal, že všetky práce sa vykonali v spolupráci s našimi
občanmi: stavebné práce vykonal K. Kača, vodovodné práce J. Kováč a elektrické
rozvody a svietidlá M. Kurka.
D) Starosta informoval poslancov, že je naplánovaná rozsiahla investícia do budovy
základnej školy, konkrétne výmena strešnej krytiny, výmena nosníkov a zateplenie. Či sa
táto rekonštrukcia uskutoční, to závisí od pridelenia dotácie.
E) Starosta informoval poslancov, že obec už dvakrát žiadala o dotáciu na vybudovanie
multifunkčného ihriska, ale neuspela. Preto sa v rámci finančných možností obce
pokúsime začať budovať takéto ihrisko bez dotácie, ideálne by bolo vybudovať ho na
školskom dvore, ale skúsi sa dohodnúť aj s vlastníkmi susedných nehnuteľností, či by
neodpredali časť záhrad pre tento účel.
F) Poslanec Ing. Anton Daniš sa spýtal na možnosti separovaného zberu v obci, či by nebolo
možné zakúpiť väčšie nádoby na separovaný zber pri bytové domy, zabezpečiť väčšiu
osvetu medzi ľuďmi, prípadne uverejniť článok v občasníku. Starosta odpovedal, že
s novými a väčšími nádobami na separovaný odpad pri bytové domy sa počítalo aj
v navrhnutom rozpočte a práve sa uzatvorila nová zmluva na zber separovaného odpadu
s ENVIPAKom. Časom by sa malo separovať oveľa viac a dôslednejšie, určite sa bude
pracovať aj na šírení osvety medzi ľuďmi v spolupráci s touto spoločnosťou.
G) Poslanec Ján Šlosiar sa spýtal na výpadky verejného osvetlenia - vetva od č. domu 1 po
kostol. Starosta odpovedal, že problémy spôsobuje stará rozvodná skriňa. Keďže odberné
miesta na verejné osvetlenie sme prenajali firme ECOLED Solution, musí obec
spolupracovať s nimi pri podaní žiadosti o výmenu rozvodnej skrine. Akonáhle budú mať
povolenie od ZSE, táto rozvodná skriňa bude vymenená.
H) Poslankyňa RNDr. Mária Hrešková sa spýtala na termín Podinoveckých slávností.
Predseda kultúrnej komisie Ján Šlosiar oboznámil poslancov, že 8.marca 2016 zasadala
kultúrna komisia a po dohode so starostom obce vypracovala kalendár kultúrnych
a športových aktivít na rok 2016:
– 30.6.2016 darcovstvo krvi (v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre)
– 23.07.2016 Podinovecké slávnosti (vystúpia domáce súbory, dychová hudba, hostia
z Terchovej, pozve sa FS Inovec, o tanečnú zábavu sa postará V. Uličný)
– 27.08.2016 Výstup k partizánskym pomníkom (v spolupráci so Spolkom
príležitostných turistov Obyce)
– 03.09.2016 Športový deň pre rodiny (náhrada za rodinný futbal, športový deň na
Žliabku, trojčlenné súťažné družstvá, športové disciplíny zamerané na streľbu,
atrakcie pre deti, guláš pre dospelých, spolupráca s poľovným združením)
– október 2016 Šarkaniáda (presný termín sa určí podľa počasia)
– 04.12.2016 Mikuláš a malé vianočné trhy v kultúrnom dome
– 21.01.2017 Obecný ples (hudba – V.Uličný)
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Poslanci OZ v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zobrali uvedené informácie na vedomie:
A. informáciu o poskytnutí dotácie na kanalizáciu
B. informáciu o oprave hlavnej cesty
C. informáciu o rekonštrukcii priestorov materskej školy
D. informáciu o pripravovanej rekonštrukcii strechy základnej školy
E. informáciu o multifunkčnom ihrisku
F. informáciu o separovanom zbere v obci
G. informáciu o verejnom osvetlení
H. informáciu o kultúrnych a športových podujatiach v obci v roku 2016.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 poslancov

PROTI: 0 poslancov

ZDRŽAL SA: 0 poslancov

K bodu 16. Návrh na uznesenie
Poslanec Ing. Anton Daniš prečítal návrh na uznesenie. (príloha zápisnice č. 13). Uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 8/1/2016 až č. 8/16/2016 zobrali poslanci OZ na
vedomie bez výhrad.

K bodu 17. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

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

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Hrešková

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

Ing. Peter Minár

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

Zapísala: Ing. Ivana Mičudová
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