Zápisnica
zo 14. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 13. decembra 2012 v Obyciach
Prítomní: poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Úprava rozpočtu obce Obyce na rok 2012
5. Rozpočet obce Obyce na roky 2013-2015
6. Programový rozpočet obce Obyce na roky 2013-2015
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu a programového
rozpočtu obce Obyce na roky 2013-2015
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o miestnych daniach
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2013
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obyce
11. Dodatok č. 6 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2009
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
14. mimoriadne 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 Ing. Ivanu Mičudovú. Za
overovateľov zápisnice určil starosta obce poslankyne PhDr. Boženu Dodokovú a Helenu
Filipčíkovú.
3. Voľba návrhovej komisie
Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhol starosta obce poslancov Ing.
Radovana Bakaľára, Ing. Cyrila Dlhého a Františka Melenca.
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.

4. Úprava rozpočtu obce Obyce na rok 2012
Materiál Úprava rozpočtu obce Obyce na rok 2012 (príloha č. 1 zápisnice) dostali poslanci
domov v dostatočnom predstihu. Účtovníčka obce Katarína Šlosiarová stručne oboznámila
poslancov s úpravou jednotlivých položiek podľa skutočného čerpania. Poslankyňa RNDr. Mária
Hrešková sa spýtala na položku 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho
rozpočtu v časti Bežné príjmy. K. Šlosiarová vysvetlila, že v rámci aktivačnej činnosti bolo pre
obec schválených viac pracovníkov, ako sme predpokladali. Preto je uvedená položka tak
navýšená. Tiež položka 133 014 Daň za jadrové zariadenia v rámci bežných príjmov je zvýšená,
pretože minulý rok sme dostali menej ako bolo rozpočtované, preto sa aj rozpočet na rok 2012
znížil, ale zástupcovia ZMOS-u vyjednali, aby elektrárne obciam tento rok doplatili aj rozdiel
z minulého roka.
Hlasovanie za prednesený návrh: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0
poslancov.
5. Rozpočet obce Obyce na roky 2013-2015
Materiál Návrh rozpočtu obce Obyce na roky 2013-2015 (príloha č. 2 zápisnice) dostali poslanci
domov v dostatočnom predstihu. Účtovníčka obce K. Šlosiarová upozornila poslancov na jednu
zmenu v návrhu – suma z položky č. 717 001 realizácia nových stavieb bola presunutá na
položku č. 712 001 nákup dokončených stavieb, keďže bytový dom IV. obec nerealizuje ako
stavbu, ale plánuje ho odkúpiť. Poslanci vzali návrh rozpočtu obce Obyce na roky 2014 a 2015
na vedomie.
Hlasovanie za predložený návrh rozpočtu na rok 2013: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal
sa hlasovania 0 poslancov.
6. Programový rozpočet obce Obyce na roky 2013-2015
Materiál Návrh Programového rozpočtu obce Obyce na roky 2013-2015 (príloha č. 3 zápisnice)skrátenú verziu z účtovného programu obdržali poslanci v dostatočnom predstihu. Úplná verzia
programového rozpočtu bola vzhľadom na svoju obsiahlosť uverejnená v dostatočnom predstihu
na internetovej stránke obce, na čo boli poslanci písomne upozornení.
Poslanci vzali návrh Programového rozpočtu obce Obyce na roky 2014 a 2015 na vedomie.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh programového rozpočtu na rok 2013: za 9 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky v návrhu viacročného rozpočtu a programového
rozpočtu obce Obyce na roky 2013-2015
Materiál (príloha č. 4 zápisnice) prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová. Poslanci vzali
Stanovisko hlavnej kontrolórky v návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu obce
Obyce na roky 2013-2015 na vedomie.
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o miestnych daniach
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce o miestnych daniach (príloha č. 5 zápisnice)
dostali poslanci domov v dostatočnom predstihu. Pracovníčka obecného úradu Ing. Mičudová

stručne oboznámila poslancov so zmenami, ktoré boli zapracované do nového VZN. Poslanci OZ
po krátkej diskusii doplnili v §5 Daň za psa, ods. 1, písm. c) sumu 5,00 eur za psa chovaného
v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácií, spoločností.
Hlasovanie za predložený návrh VZN: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0
poslancov.
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2013
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2013 (príloha č. 6 zápisnice) poslanci obdržali v dostatočnom predstihu. Ing. Mičudová stručne
zhrnula zmeny, ktoré boli zapracované do návrhu VZN. Poslanci sa informovali, či sa
v predloženom návrhu zmenili aj sadzby dane. Ing. Mičudová odpovedala, že sadzby sa nemenili,
do VZN boli zapracované len zmeny, ktoré vyplývajú zo zákona č. 286/2012. Poslanci určili v §5
Sadzba dane, ods. 2 pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného
nerastu, alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú
sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,75%
b) zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy: 1,75 %
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy: 1,75 %
Hlasovanie poslancov za predložený návrh VZN: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (príloha č. 7 zápisnice) obdržali poslanci v dostatočnom predstihu. Ing.
Mičudová ich stručne oboznámila so zmenami, ktoré boli do VZN zapracované.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh VZN: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
11. Dodatok č. 6 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce č. 4/2009
Návrh Dodatku č. 6 (príloha č. 8 zápisnice) obdržali poslanci v dostatočnom predstihu.
Účtovníčka obce K. Šlosiarová oboznámila poslancov s jednou zmenou v materiáli. V tabuľke
v prílohe č. 1 sa dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v Školskom klube detí pri ZŠ zmenila zo
450,00 eur na 130,00 eur. Zníženie je spôsobené zmenou prepočtu. Kým doteraz sa dotácia
rozpočítavala na žiakov, ktorí reálne navštevovali školský klub, po novom sa prepočítava podľa
celkového počtu žiakov základnej školy.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh dodatku k VZN: za 9 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
12. Rôzne
A. Poslanec OZ František Melenec predniesol poslancom žiadosť, aby sa jeho vystaťovanie
z bytu v bytovom dome I. odložilo o jeden mesiac, t.j. do 15.01.2013 s ohľadom na členov rodiny
a blížiace sa vianočné sviatky.

Hlasovanie poslancov za prednesený návrh: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
B. COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo poslala žiadosť o odsúhlasenie času predaja pre
prevádzkovú jednotku 041 Obyce Potraviny Mix od 1.1.2013 (príloha č. 9 zápisnice). Ide
o zmenu otváracích hodín v nedeľu, kedy bude podľa nového rozpisu predajňa zatvorená.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
13. Diskusia
V rámci diskusie poslanci nemali žiadne pripomienky.
14. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrh na uznesenie (príloha č. 10 zápisnice).
Poslanci vzali návrh na uznesenie zo 14. mimoriadneho zasadnutia OZ na vedomie bez
pripomienok.
15. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 14.
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.

V Obyciach, 13. decembra 2012
Overovatelia zápisnice :
PhDr. Božena Dodoková .....................................................
Helena Filipčíková ...............................................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Zapísala : Ing. Ivana Mičudová

Uznesenie
zo 14. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 13. decembra 2012 v Obyciach

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 14. mimoriadnom zasadnutí prerokovalo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľbu návrhovej komisie
Úprava rozpočtu obce Obyce na rok 2012
Návrh rozpočtu obce Obyce ba roky 2013-2015
Návrh Programového rozpočtu obce Obyce na roky 2013-2015
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu
obce Obyce na roky 2013-2015
Dôvodovú správu a návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce o miestnych daniach
Dôvodovú správu a návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce o dani
z nehnuteľností na kalendárny rok 2013
Dôvodovú správu a návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obyce
Dôvodovú správu a návrh Dodatku č. 6 ku Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2009
Žiadosť F. Melenca o predĺženie nájmu o 1 mesiac
Žiadosť COOP Jednota Nitra, SD o odsúhlasenie času predaja pre prevádzkovú jednotku 041
Obyce Potraviny Mix
Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 14/2012
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach:
A. berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.

Rozpočet obce Obyce na roky 2014-2015
Programový rozpočet obce Obyce na roky 2014-2015
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu
obce Obyce na roky 2013-2015
Návrh na uznesenie
B. určuje:

1.
2.

Zapisovateľa zápisnice: Ing. Ivanu Mičudovú.
Overovateľov zápisnice: PhDr. Boženu Dodokovú, Helenu Filipčíkovú.
C. volí:

1.

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Radovan Bakaľár, Ing. Cyril Dlhý, František Melenec.
D. schvaľuje

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
Úprava rozpočtu obce Obyce na rok 2012
Rozpočet obce Obyce na rok 2013
Programový rozpočet obce Obyce na rok 2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o miestnych daniach
Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Obyce
8. Dodatok č. 6 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2009
9. Predĺženie nájmu p. Františka Melenca v bytovom dome I. o jeden mesiac
10. Čas predaja pre prevádzkovú jednotku COOP Jednota s. d. Nitra, č. 041 Obyce Potraviny
Mix od 01. 01. 2013 nasledovne :
Pondelok
06,00
–
18,00 hod.
Utorok
06,00
–
18,00 hod.
Streda
06,00
–
18,00 hod.
Štvrtok
06,00
–
18,00 hod.
Piatok
06,00
–
18,00 hod.
.
Sobota
06,00
–
12,00 hod.
Nedeľa
zatvorené
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

