Zápisnica
zo 15. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 30. januára 2013 v Obyciach
Prítomní: poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnili sa paslankyne Helena Filipčíková, PhDr. Božena Dodoková a poslanec Peter
Šlosiar.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. SOÚ – odstúpenie od zmluvy
5. Plán zasadnutí OZ na rok 2013
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
15. 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 právoplatne sa uznášať.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice určil starosta obce pracovníčku OcÚ Vlastu Šabovú. Za
overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Ing. Cyrila Dlhého a Františka Melenca.
3. Voľba návrhovej komisie
Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhol starosta obce poslancov Ing.
Radovana Bakaľára, RNDr. Máriu Hreškovú a Štefana Turzu.
Hlasovanie poslancov : za 6 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
4. SOÚ – odstúpenie od zmluvy
Starosta obce informoval poslancov OZ, že už v mesiaci december 2012 sa predstavitelia obcí
združených v spoločnom stavebnom úrade v Zlatých Moravciach dohodli po nedorozumeniach
s primátorom mesta Zlaté Moravce odstúpiť od Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu
v Zlatých Moravciach uzatvorenej dňa 31. 03. 2003 ku dňu 31. 01. 2013 (príloha č. 1
zápisnice). Na odstúpenie od zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov
obecného zastupiteľstva všetkých odstupujúcich obcí. Z toho dôvodu bolo potrebné zvolať aj
toto mimoriadne zasadnutie. Výpovedná lehota zmluvy je dva mesiace.

Od 01. 03. 2013 začne pracovať Spoločný stavebný úrad v Žitavanoch, kde by boli sústredené
všetky odstupujúce obce, okrem tých pre ktoré je územne výhodnejší Spoločný stavebný úrad
vo Vrábľoch. Spoločný stavebný úrad v Žitavanoch bude vykonávať všetky činnosti ako
spoločný úrad v Zlatých Moravciach. Aj dvaja zamestnanci zo Zlatých Moraviec prejdú do
novovznikajúceho úradu v Žitavanoch. Zmenou spoločného stavebného úradu sa nič nezmení,
finančné vklady obce by boli rovnaké ako doteraz, požiadavky na stavebné konanie by sa plnili
tak ako aj doposiaľ.
Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ schválili odstúpenie Obce Obyce od Zmluvy o zriadení
Spoločného obecného úradu v Zlatých Moravciach uzatvorenej dňa 31. 03. 2003 ku dňu 31. 01.
2013.
Hlasovanie poslancov : za 6 poslancov (všetci prítomní poslanci) proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
5. Plán zasadnutí OZ na rok 2013
Starosta obce navrhol na základe situácie, ktorá vznikla na zasadnutí poslancov OZ konanom
dňa 30. 11. 2012, kedy nebolo možné hlasovať o všeobecne záväzných nariadeniach obce
z dôvodu neúčasti poslancov, aby sa zmenili termíny konania zasadnutí OZ na iný deň v týždni
ako piatok. Navrhol, aby sa zasadnutia OZ konali vždy v stredu.
Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ súhlasili so zrušením uznesenia OZ v Obyciach č.
13/2012 zo dňa 30. 11. 2012 týkajúce sa schválenia plánu riadnych zasadnutí OZ v Obyciach na
rok 2013.
Hlasovanie poslancov : za 0 poslancov, proti 6 poslancov (všetci prítomní poslanci), zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
6. Diskusia
A. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský predniesol požiadavku na Obecný úrad v Obyciach, aby na
každom zasadnutí poslancov OZ bola predložená správa o neplatičoch na nájomnom
v nájomných bytoch.
Starosta obce prisľúbil predkladanie správy.
B. Starosta obce v krátkosti poinformoval poslancov OZ o pripravovaných fašiangových
slávnostiach v obci, ktoré by sa konali 9. februára 2013. Dopoludnia by sa konala obecná
zabíjačka, popoludní kultúrny program a večer fašiangová zábava.
7. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie RNDr. Mária Hrešková prečítala návrh na uznesenie z 15.
mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach konaného dňa 30. 01. 2013
v Obyciach (príloha č. 2 zápisnice).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 15/2013 zobrali poslanci OZ na vedomie bez
výhrad.

8. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 15.
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.

V Obyciach, 30. januára 2013

Overovatelia zápisnice :
Ing. Cyril Dlhý ......................................................
František Melenec ..................................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Zapísala : Vlasta Šabová

Uznesenie
z 15. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 30. januára 2013 v Obyciach
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 15. mimoriadnom zasadnutí prerokovalo :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Spoločný obecný úrad v Zlatých Moravciach – odstúpenie od zmluvy
5. Plán zasadnutí OZ na rok 2013
6. Požiadavku poslancov OZ na predkladanie správy o neplatičoch nájomného v nájomných
bytoch na každom zasadnutí poslancov OZ
7. Program fašiangových slávností konaných dňa 09. 02. 2013
8. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
A. berie na vedomie :
1. Požiadavku poslancov OZ na predkladanie správy o neplatičoch nájomného v nájomných
bytoch na každom zasadnutí poslancov OZ
2. Program fašiangových slávností konaných dňa 09. 02. 2013
3. Návrh na uznesenie
B. určuje :
1. Zapisovateľa zápisnice : Vlasta Šabová
2. Overovateľov zápisnice : Ing. Cyril Dlhý, František Melenec
C. volí :
1. Návrhovú komisiu : RNDr. Mária Hrešková, Ing. Radovan Bakaľár, Štefan Turza
D. nesúhlasí :
1. So zrušením uznesenia OZ v Obyciach č. 13/2012 zo dňa 30. 11. 2012 týkajúce sa schválenia
plánu riadnych zasadnutí OZ v Obyciach na rok 2013
E. schvaľuje :
1. Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
2. Odstúpenie Obce Obyce od Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Zlatých
Moravciach uzatvorenej dňa 31. 03. 2003 ku dňu 31. 01. 2013

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

