Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 01. júna 2012 v Obyciach
Prítomní: poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnila
sa poslankyňa PhDr. Božena Dodoková.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Prerokovanie žiadostí a sťažností občanov
6. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce za 1. štvrťrok 2012
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Obyce za rok 2011
8. Správy nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Obyce
9. Záverečný účet obce Obyce za rok 2011
Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Obyce za rok 2011
10. Tvorba a čerpanie rezervného fondu
11. Výročná správa obce Obyce za rok 2011
12. Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. 12. 2011
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
14. Dodatok č. 5 ku VZN Obce Obyce č. 4/2009
15. VZN Obce Obyce o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
Hlasovanie poslancov za program zasadnutia : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
1. Otvorenie zasadnutia
11. riadne zasadnutie OZ v Obyciach otvoril privítaním všetkých prítomných a rokovanie
viedol starosta obce Ing. Milan Garaj, PhD. Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo
je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice určil starosta obce pracovníčku OcÚ Vlastu Šabovú. Za
overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Ing. Ivana Rubaninského a Štefana Turzu.
3. Voľba návrhovej komisie
Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhol starosta obce poslancov Ing. Cyrila
Dlhého, Ing. Radovana Bakaľára a RNDr. Máriu Hreškovú.

Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Starosta obce skonštatoval, že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ sú splnené alebo sa priebežne plnia.
5. Prerokovanie žiadostí a sťažností občanov
A. Žiadosti o odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu :
- Anna Štefančíková, bytom Tekovská Breznica 316 (príloha č. 1 zápisnice) – návrh na
úplné odpustenie poplatku, hlasovanie poslancov za 7 poslancov (Ing. R. Bakaľár, Ing. C. Dlhý,
H. Filipčíková, RNDr. M. Hrešková, F. Melenec, Ing. I. Rubaninský, P. Šlosiar), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 1 poslanec (Š. Turza)
- Zuzana Červená, bytom Topoľčianky, Pod hájom 6 (príloha č. 2 zápisnice) – návrh na
čiastočné odpustenie poplatku vo výške 50 % z poplatku, hlasovanie poslancov za 7 poslancov
(Ing. C. Dlhý, H. Filipčíková, RNDr. M. Hrešková, F. Melenec, Ing. I. Rubaninský, P. Šlosiar, Š.
Turza), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 1 poslanec (Ing. R. Bakaľár)
- Veronika Čurgalová, bytom Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 46 (príloha č. 3 zápisnice) –
návrh na čiastočné odpustenie poplatku vo výške 50 % z poplatku, hlasovanie poslancov za 8
poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov
- Helena Vaškovičová, bytom Zlaté Moravce, Mládeže 2 (príloha č. 4 zápisnice) – návrh
na čiastočné odpustenie poplatku vo výške 50 % z poplatku, hlasovanie poslancov za 8 poslancov
(všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov
- Ing. Ladislav Bódi, bytom Nitra, Svätoplukova 2524/24 (príloha č. 5 zápisnice) – návrh
na úplné odpustenie poplatku, hlasovanie poslancov za 7 poslancov (Ing. R. Bakaľár, Ing. C.
Dlhý, H. Filipčíková, RNDr. M. Hrešková, F. Melenec, Ing. I. Rubaninský, P. Šlosiar), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 1 poslanec (Š. Turza)
- Tatiana Žáková, bytom Nová Dubnica, Trenčianska 23/18 (príloha č. 6 zápisnice) –
návrh na čiastočné odpustenie poplatku vo výške 50 % z poplatku, hlasovanie poslancov za 8
poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov
- Ján Daniš, bytom Zlaté Moravce, Dolné Vinice 2038/10 (príloha č. 7 zápisnice) – návrh
na úplné odpustenie poplatku za roky 2010, 2011 a 2012, hlasovanie poslancov za 7 poslancov (
Ing. C. Dlhý, H. Filipčíková, RNDr. M. Hrešková, F. Melenec, Ing. I. Rubaninský, P. Šlosiar, Š.
Turza), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 1 poslanec (Ing. R. Bakaľár).
B. Žiadosť Jednoty dôchodcov v Obyciach o finančný príspevok na činnosť v roku 2012 (príloha
č. 8 zápisnice).
Starosta obce skonštatoval, že 400,00 eur je dosť. Momentálne obec nemá dostatok finančných
prostriedkov, preto navrhol, aby bola suma upravená na 300,00 eur. V prípade, že by organizácia
súrne potrebovala finančné prostriedky na pokrytie mimoriadnych a naliehavých výdavkov,
potom by mohla požiadať o ďalšie financie.
Hlasovanie poslancov za návrh 300,00 eur : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
C. Žiadosť Juraja Pavloviča, bytom Cintorínska 673, Obyce o výmenu bytu (príloha č. 9
zápisnice) – jedná sa o výmenu 2-izbového bytu v bytovom dome I. za trojizbový.
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.

D. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu :
- Božena Šabová, bytom Obyce, Hájska 555 (príloha č. 10 zápisnice)
- Marek Valašik, bytom Zlaté Moravce, Tekovská 49 (príloha č. 11 zápisnice)
- Mgr. Marián Šabo, JUDr. Mária Šabová, bytom Obyce, Krížna 385, Školská 317
(príloha č. 12 zápisnice)
- Marianna Dodoková, bytom Obyce, Jazvínska 569 (príloha č. 13 zápisnice)
- Monika Petrovičová, bytom Žitavany, Šafárikova 60/19 (príloha č. 14 zápisnice)
- Ing. Anton Daniš, bytom Obyce, Hájska 532 (príloha č. 15 zápisnice)
- Viera Bieliková, bytom Zlaté Moravce, Tekovská 9 (príloha č. 16 zápisnice)
- Peter Vrtík, bytom Veľká Lehota 264 (príloha č. 17 zápisnice)
- Andrea Petrovičová, bytom Zlaté Moravce, ul. 1. mája 9 (príloha č. 18 zápisnice)
- Renáta Gálová, bytom Slepčany, Žitavská 137 (príloha č. 19 zápisnice)
- Vladimír Šabo, bytom Obyce, Partizánska 575 (príloha č. 20 zápisnice)
- Peter Haspra, bytom Obyce, Partizánska 478 (príloha č. 21 zápisnice)
- Peter Kukučka, bytom Obyce, Hlavná 85 (príloha č. 22 zápisnice)
- Zuzana Rumanková, bytom Obyce, Vysoká 441 (príloha č. 23 zápisnice)
Všetky žiadosti o pridelenie nájomného bytu zobrali poslanci OZ na vedomie.
6. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce za 1. štvrťrok 2012
Materiál k tomuto bodu rokovania – Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
k 31. 03. 2012 (príloha č. 24 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na
preštudovanie. Prehľad čerpania rozpočtu stručne zosumarizovala účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Poslanci OZ zobrali čerpanie rozpočtu na vedomie bez pripomienok.
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Obyce za rok 2011
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Obyce za rok 2011 (príloha č. 25
zápisnice) prečítala účtovníčka obce p. Šlosiarová.
Stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali poslanci OZ na vedomie bez pripomienok.
8. Správy nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Obyce
Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce o overení účtovnej závierky
k 31. 12. 2011 (príloha č. 26 zápisnice) s Správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo
obce Obyce na konsolidovanú účtovnú závierku (príloha č. 27 zápisnice) prečítala účtovníčka
obce p. Šlosiarová.
Správy nezávislého audítora zobrali poslanci OZ na vedomie bez pripomienok.
9. Záverečný účet obce Obyce za rok 2011
Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Obyce za rok 2011
Materiál k tomuto bodu rokovania – Záverečný účet obce Obyce za rok 2011 (príloha č. 28
zápisnice) a Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Obyce za rok 2011 (príloha č. 29
zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie. Materiály
stručne zosumarizovala účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Hlasovanie poslancov za Záverečný účet obce Obyce za rok 2011 : za 8 poslancov (všetci
prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
Hlasovanie poslancov za Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Obyce za rok 2011 :
za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.

10. Tvorba a čerpanie rezervného fondu
Materiál k tomuto bodu rokovania – Tvorba a čerpanie rezervného fondu (príloha č. 30 zápisnice)
dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie. Tvorbu a čerpanie
rezervného fondu stručne zosumarizovala účtovníčka obce K. Šlosiarová. Skonštatovala, že
rezervný fond sa tvorí z výsledku hospodárenia a môže sa použiť len na financovanie
kapitálových výdavkov.
Návrh na tvorbu a čerpanie rezervného fondu :
- prídel do rezervného fondu v roku 2012 vo výške 1305,53 eur, tvorba rezervného fondu
z finančných prostriedkov z finančných operácií z minulého roka vo výške 186,87 eur
- počiatočný stav rezervného fondu k 01. 01. 2012 vo výške 9 620,27 eur
- čerpanie rezervného fondu v roku 2012 vo výške 11 112,67 eur
Hlasovanie poslancov za návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov,
zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
11. Výročná správa obce Obyce za rok 2011
Materiál k tomuto bodu rokovania – Výročná správa obce Obyce za rok 2011(príloha č. 31
zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie. Výročnú
správu stručne zosumarizovala účtovníčka obce K. Šlosiarová. Skonštatovala, že k tejto správe
dáva vyjadrenie nezávislý audítor.
Hlasovanie poslancov za výročnú správu : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
12. Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. 12. 2011
Materiál k tomuto bodu rokovania – Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou
závierkou k 31. 12. 2011 pre Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce (príloha č. 32 zápisnice)
prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Správu nezávislého audítora zobrali poslanci OZ na vedomie bez pripomienok.
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
Materiál k tomuto bodu rokovania – Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 (príloha č.
33 zápisnice) prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Hlasovanie poslancov za návrh plánu kontrolnej činnosti : za 8 poslancov (všetci prítomní
poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
14. Dodatok č. 5 ku VZN Obce Obyce č. 4/2009
Materiál k tomuto bodu rokovania – Návrh Dodatku č. 5 ku VZN Obce Obyce č. 4/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Obyce (príloha č.
34 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie. Riaditeľka
ZŠ Ing. Martina Drienovská stručne vysvetlila poslancom OZ, že financie, ktoré boli odsúhlasené
dodatkom č. 4 na konci roka 2011 nie sú postačujúce, nepokryjú všetky osobné a prevádzkové
náklady týchto zariadení.
Hlasovanie poslancov za Dodatok č. 5 : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.

15. VZN Obce Obyce o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby
Materiál k tomuto bodu rokovania – Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby (príloha č.
35 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie. Návrh
VZN stručne zosumarizovala pracovníčka obce p. V. Šabová.
Hlasovanie poslancov za VZN : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov,
zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
16. Rôzne
A. Poslanec Peter Šlosiar upozornil na to, že dosky, ktoré prekrývajú rigol pri miestnom cintoríne
sú slabé, často sa lámu.
Starosta obce skonštatoval, že vie o tomto probléme, železné prekrytie sa zatiaľ neplánuje,
pretože to čo tam bolo predtým ukradli, bude sa musieť vymyslieť nejaká iná alternatíva.
B. Poslanec Peter Šlosiar informoval poslancov, že v obci bolo založené občianske združenie
vlastníkov pôdy, v ktorom je zaevidovaných 140 občanov.
17. Diskusia
Poslanci OZ diskutovali v rámci jednotlivých bodov rokovania, iné príspevky do diskusie neboli.
18. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrh na uznesenie z 11. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Obyciach konaného dňa 01. 06 2012 v Obyciach (príloha č. 36
zápisnice).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 11/2012 zobrali poslanci OZ na vedomie bez
výhrad.
19. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 11. riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.
V Obyciach, 1.júna 2012
Overovatelia zápisnice :
Ing. Ivan Rubaninský ........................................................
Štefan Turza ......................................................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
Zapísala : Vlasta Šabová

Uznesenie
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 01. júna 2012 v Obyciach
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 11. zasadnutí prerokovalo :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľbu návrhovej komisie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Žiadosti a sťažnosti občanov
Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce za 1. štvrťrok 2012
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Obyce za rok 2011
Správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Obyce o overení účtovnej
závierky k 31. 12. 2011
9. Správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Obyce na konsolidovanú
účtovnú závierku
10. Záverečný účet obce Obyce za rok 2011
11. Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Obyce za rok 2011
12. Tvorbu a čerpanie rezervného fondu
13. Výročnú správu obce Obyce za rok 2011
14. Správu o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. 12. 2011 pre
Obecné zastupiteľstvo obce Obyce
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
16. Dôvodovú správu a návrh Dodatku č. 5 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce
č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Obyce
17. Dôvodovú správu a návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
18. Požiadavku na výmenu drevených dosiek na priepuste pri cintoríne za pevnejší materiál
19. Informáciu o založení občianskeho združenia vlastníkov pôdy v Obyciach
20. Návrh na uznesenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uznesenie č. 11/2012
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
A. berie na vedomie :
1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
2. Žiadosti občanov :
- žiadosti o pridelenie nájomného bytu :
- Božena Šabová, Obyce, Hájska 555
- Marek Valašik, Zlaté Moravce, Tekovská 49
- Mgr. Marián Šabo, JUDr. Mária Šabová, Obyce, Krížna 385, Školská 317
- Marianna Dodoková, Obyce, Jazvínska 569
- Monika Petrovičová, Žitavany, Šafárikova 60/19
- Ing. Anton Daniš, Obyce, Hájska 532
- Viera Bieliková, Zlaté Moravce, Tekovská 9
- Peter Vrtík, Veľká Lehota 264
- Andrea Petrovičová, Zlaté Moravce, ul. 1. mája 9
- Renáta Gálová, Slepčany, Žitavská 137
- Vladimír Šabo, Obyce, Partizánska 575
- Peter Haspra, Obyce, Partizánska 478
- Peter Kukučka, Obyce, Hlavná 85
- Zuzana Rumanková, Obyce, Vysoká 441
- Juraj Pavlovič, Obyce, Cintorínska 673 - o výmenu dvojizbového obecného bytu za trojizbový
- Jednota dôchodcov Obyce – o finančný príspevok na činnosť v roku 2012
- žiadosti o odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu :
- Anna Štefančíková, Tekovská Breznica 316
- Zuzana Červená, Topoľčianky, Pod hájom 6
- Veronika Čurgalová, Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 46
- Helena Vaškovičová, Zlaté Moravce, Mládeže 2
- Ing. Ladislav Bódi, Nitra, Svätoplukova 2524/24
- Tatiana Žáková, Nová Dubnica, Trenčianska 23/18
- Ján Daniš, Zlaté Moravce, Dolné Vinice 2038/10
3. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce za 1. štvrťrok 2012
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Obyce za rok 2011
5. Správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Obyce o overení účtovnej
závierky k 31. 12. 2011
6. Správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Obyce na konsolidovanú účtovnú
závierku
7. Správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. 12. 2011 pre Obecné
zastupiteľstvo obce Obyce
8. Požiadavku na výmenu drevených dosiek na priepuste pri cintoríne za pevnejší materiál
9. Informáciu o založení občianskeho združenia vlastníkov pôdy v Obyciach
10. Návrh na uznesenia
B. určuje :
1. Zapisovateľa zápisnice : Vlasta Šabová
2. Overovateľov zápisnice : Ing. Ivan Rubaninský, Štefan Turza

C. volí :
1. Návrhovú komisiu : Ing. Cyril Dlhý, Ing. Radovan Bakaľár, RNDr. Mária Hrešková
D. schvaľuje :
1. Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
2. Žiadosti občanov :
- Jednota dôchodcov Obyce – finančný príspevok na činnosť v roku 2012 vo výške 300,00 eur
- žiadosti o odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu :
- Anna Štefančíková, Tekovská Breznica 316 – úplné odpustenie poplatku
- Zuzana Červená, Topoľčianky, Pod hájom 6 – 50% zníženie poplatku
- Veronika Čurgalová, Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 46 – 50% zníženie poplatku
- Helena Vaškovičová, Zlaté Moravce, Mládeže 2 – 50% zníženie poplatku
- Ing. Ladislav Bódi, Nitra, Svätoplukova 2524/24 – úplné odpustenie poplatku
- Tatiana Žáková, Nová Dubnica, Trenčianska 23/18 - 50% zníženie poplatku
- Ján Daniš, Zlaté Moravce, Dolné Vinice 2038/10 – úplné odpustenie poplatku
- Juraj Pavlovič, Obyce, Cintorínska 673 - výmenu dvojizbového obecného bytu za trojizbový
3. Záverečný účet obce Obyce za rok 2011 s výrokom : celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad
4. Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Obyce za rok 2011
5. Tvorbu a čerpanie rezervného fondu nasledovne :
- prídel do rezervného fondu v roku 2012 vo výške 1305,53 eur, tvorba rezervného fondu
z finančných prostriedkov z finančných operácií z minulého roka vo výške 186,87 eur
- počiatočný stav rezervného fondu k 01. 01. 2012 vo výške 9 620,27 eur
- čerpanie rezervného fondu v roku 2012 vo výške 11 112,67 eur
6. Výročnú správu obce Obyce za rok 2011
7. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
8. Dodatok č. 5 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Obyce č. 4/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Obyce
9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby

V Obyciach, ...................................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

