Zápisnica
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 22. februára 2013 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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Prerokovanie žiadostí a sťažností občanov
6. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31. 12. 2012
7. Súhrnná správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2012
8. Zmluva o vytvorení Spoločného obecného úradu
9. Sadzobník správnych poplatkov obce Obyce
10. Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Hlasovanie poslancov za program zasadnutia : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
1. Otvorenie zasadnutia
16. 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 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 Františka Melenca a Petra Šlosiara.
3. Voľba návrhovej komisie
Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhol starosta obce poslancov Helenu
Filipčíkovú, PhDr. Boženu Dodokovú a Ing. Radovana Bakaľára
Hlasovanie poslancov : za 9 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.
Na základe uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecný úrad predložil do rokovania správu
o neplatičoch nájomného a výške dlhu nájomníkov (príloha č. 1 zápisnice). Poslanci OZ zobrali túto
správu na vedomie.
5. Prerokovanie žiadostí a sťažností občanov
A. Žiadosť Michala Kavického, bytom Trnava, ul. Salezianska č. 15 o pridelenie bytu (príloha č. 2
zápisnice). Poslanci OZ zobrali túto žiadosť na vedomie.
B. Žiadosť Moniky Filipčíkovej, bytom Zlaté Moravce, Tribečská č. 24 o pridelenie bytu (príloha č.
3 zápisnice). Poslanci OZ zobrali túto žiadosť na vedomie
C. Žiadosť Viery Cirokovej, bytom Zlaté Moravce, Chyzerovecká č. 173 o pridelenie nájomného
bytu (príloha č. 4 zápisnice). Poslanci OZ zobrali túto žiadosť na vedomie.
D. Žiadosť Tomáša Levického, bytom Žitavany, Šafárikova 60/19 a Lucie Furdovej, bytom
Slepčany, Hlavná 246 o pridelenie obecného nájomného bytu (príloha č. 5 zápisnice). Poslanci OZ
zobrali túto žiadosť na vedomie.
E. Žiadosť M. Šabovej o podporu chorého chlapca (príloha č. 6 zápisnice).
Starosta obce informoval poslancov, že zisťoval situáciu okolo chlapca, zistil, že jeho matka
oslovila rôzne nadácie, spoločnosti a v súčasnej dobe dostala od nich hmotné dary (výživové
doplnky, jogurty, čistiace a hygienické potreby a pod.). Navrhol, že sa stretne s matkou tohto
chlapca a dohodne sa s ňou o pomoci pre syna. Poslanci OZ zobrali túto žiadosť na vedomie.
6. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31. 12. 2012
Materiál k tomuto bodu rokovania – Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
k 31. 12. 2012 (príloha č. 7 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.
V rámci tohto bodu rokovania účtovníčka obce K. Šlosiarová prečítala poslancom OZ Správu
hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za II. polrok 2012 (príloha č. 8 zápisnice). Poslanci OZ
zobrali správu hlavnej kontrolórky na vedomie bez pripomienok.
Ďalej p. K. Šlosiarová prečítala poslancom OZ Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej
finančnej kontroly (príloha č. 9 zápisnice). Poslanci OZ zobrali aj tento záznam hlavnej kontrolórky
na vedomie bez pripomienok.
7. Súhrnná správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2012
Predseda ústrednej inventarizačnej komisie PhDr. Božena Dodoková prečítala poslancom OZ
Súhrnnú správu o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

k 31. 12. 2012 (príloha č. 10 zápisnice). Poslanci OZ zobrali správu o výsledku inventarizácie na
vedomie bez pripomienok.
8. Zmluva o vytvorení Spoločného obecného úradu
Starosta obce informoval poslancov OZ, že obce združené do Spoločného obecného úradu
v Zlatých Moravciach odstúpili od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu v Zlatých
Moravciach k 31. 01. 2013 s dvojmesačnou výpovednou lehotou (príloha č. 11 zápisnice).
Starosta obce informoval poslancov, že veľká časť odstupujúcich obcí vytvoria nové združenie obcí
ako Spoločný obecný úrad v Žitavanoch. Zvyšok obcí, pre ktoré je to územne výhodnejšie vstúpia
do združenia obcí vo Vrábľoch. Obec Obyce sa stane členom Spoločného obecného úradu
v Žitavanoch. Tento spoločný úrad bude vykonávať tie isté činnosti, aj spôsob jeho financovania
bude taký istý ako Spoločný obecný úrad v Zlatých Moravciach. Aby sa obec mohla stať členom
Spoločného obecného úradu v Žitavanoch, je potrebné, aby poslanci OZ prerokovali a schválili
Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu (príloha č. 12 zápisnice). Preto starosta obce
podrobne informoval poslancov OZ o presnom znení tejto zmluvy a poslanci OZ sa s ňou podrobne
oboznámili. Starosta obce navrhol, aby poslanci OU túto zmluvu schválili.
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
Ďalej starosta obce podrobne oboznámil poslancov OZ so znením Organizačného poriadku
Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch (príloha č. 13 zápisnice). Starosta obce navrhol
poslancom OZ organizačný poriadok schváliť.
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
9. Sadzobník správnych poplatkov obce Obyce
Pracovníčka obecného úradu V. Šabová informovala poslancov OZ, že zákon o správnych
poplatkoch č. 145/1995 Zb. bol v roku 2012 novelizovaný zákonom č. 286/2012 Z. z., ktorým sa
menila výška správnych poplatkov od 01. 10. 2012 a neskôr zákonom č. 439/2012 Z. z. sa menila
výška správnych poplatkov sa menila od 01. 01. 2013. Povinnosťou obce je vydať Sadzobník
správnych poplatkov v platnom znení, preto obecný úrad pripravil materiál na rokovanie. Materiál
k tomuto bodu rokovania – Sadzobník správnych poplatkov obce Obyce (príloha č. 14 zápisnice)
dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie. Sadzobník stručne
zosumarizovala p. V. Šabová. Starosta obce navrhol poslancom OZ sadzobník v predloženom znení
schváliť.
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
10. Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií
Pracovníčka obecného úradu V. Šabová informovala poslancov OZ, že obec v súlade so zákonom
o slobodnom prístupe k informáciám musí mať schválený sadzobník poplatkov za sprístupňovanie
informácií, pokiaľ chce vyberať tieto poplatky. Z toho dôvodu obecný úrad pripravil materiál na
prerokovanie poslancami OZ. Materiál k tomuto bodu rokovania – Sadzobník poplatkov za
sprístupňovanie informácií (príloha č. 15 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom

predstihu na preštudovanie. Sadzobník stručne zosumarizovala V. Šabová. Starosta obce navrhol
poslancom OZ sadzobník v predloženom znení schváliť.
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
11. Rôzne
A. Starosta obce informoval poslancov OZ, že pre potreby obecného úradu bolo zakúpené nové
multifunkčné zariadenie, nakoľko vypovedala jedna z tlačiarní a kopírovací stroj, ktoré sa doposiaľ
používali. Bolo uskutočnené výberové konanie, vybrala sa najlepšia ponuka od p. Ľ. Černáka zo
Skýcova.
B. Poslanec Peter Šlosiar upozornil starostu obce aj poslancov OZ na to, že radar na meranie
rýchlosti pri vstupe do obce už neplní svoju funkciu, vodiči ho nerešpektujú, vchádzajú do obce
veľkou rýchlosťou. Chcel vedieť, či by nebol nejaký spôsob, ktorý by ich zastavil.
Starosta obce v tejto súvislosti informoval poslancov, že sa pripravuje kamerový systém v obci, kde
bude možnosť dať záznam z týchto kamier aj na políciu, ktorá už bude môcť potom konať.
P. Šlosiar navrhol, aby sa posunula tabuľa s označením hranice obce bližšie ku Machulinciam.
Starosta obce skonštatoval, že po skúsenostiach iných obcí by to asi nemalo veľký význam.
Ing. R. Bakaľár navrhol, aby sa častejšie volala polícia na kontroly v našej obci, aby vodiči získali
rešpekt.
Starosta obce sľúbil, že skúsi s políciou dojednať nejaké riešenie, ktoré by vyriešilo problém
rýchlosti vodičov pri vstupe do obce. Poslanci OZ ho touto úlohou poverilo.
C. Poslanec Š. Turza, na základe upozornenia občanov navrhol, aby sa pre starých a chorých
občanov urobili na dome smútku madlá.
Starosta obce prisľúbil, že v krátkej dobe sa tieto madlá nainštalujú.
D. Poslanec Ing. I. Rubaninský upozornil na katastrofálny stav jarkov popri Hlavnej ulici, kde
betónové dlaždice popadali a jarky neplnia svoju funkciu.
Starosta obce informoval, že sa svojpomocne pripravujú kocky, ktoré sa budú v tých najhorších
úsekoch jarkov v celej obci vymieňať.
E. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský chcel ďalej vedieť, či sa dokončí chodník od lavičky pri
bytových domoch na ul. Hlavnú.
Starosta obce skonštatoval, že chodník sa určite nejakým spôsobom dokončí, len sa to bude musieť
premyslieť a potom sa navrhne riešenie.
12. Diskusia
Poslanci OZ diskutovali v rámci jednotlivých bodov rokovania, iné príspevky do diskusie
neboli.

13. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie Helena Filipčíková prečítala návrh na uznesenie (príloha č. 16
zápisnice). Poslanci vzali návrh na uznesenie zo 16. riadneho zasadnutia OZ na vedomie bez
pripomienok.
14. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 16. riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.
V Obyciach, 22. februára 2013
Overovatelia zápisnice :
František Melenec ...................................................
Petr Šlosiar ...............................................................

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

Uznesenie
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 22. februára 2013 v Obyciach
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 16. riadnom 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 k 31. 12. 2012
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za II. polrok 2012
Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
Súhrnnú správu o výsledku riadnej inventarizácie majetku a rozdielu majetku a záväzkov
k 31. 12. 2012
10. Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu
11. Organizačný poriadok Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch
12. Sadzobník správnych poplatkov obce Obyce
13. Sadzobník poplatkov obce Obyce za sprístupnenie informácií
14. Informáciu o zakúpení multifunkčného zariadenia pre potreby OcÚ
15. Informáciu o nerešpektovaní radaru pri vstupe do obce vodičmi motorových vozidiel
16. Požiadavku na vyhotovenie madiel pre starých a chorých občanov pri vstupe do domu
smútku
17. Informáciu o popadaných dlažobných kockách v jarkoch na Hlavnej ulici
18. Požiadavku na dokončenie chodníka z lavičky pri bytových domoch na ulicu Hlavnú
19. Návrh na uznesenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uznesenie č. 16/2013
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
A. berie na vedomie :
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Žiadosti občanov :
- Michal Kavický, Trnava, Salezianska 15 – o pridelenie bytu
- Monika Filipčíková, Zlaté Moravce, Tríbečská 24 – o pridelenie bytu
- Viera Ciroková, Zlaté Moravce, Chyzerovecká 173 – o pridelenie bytu
- Tomáš Levický, Žitavany, Šafárikova 60/19 a Lucia Furdová, Slepčany, Hlavná 246
– o pridelenie bytu
- Mária Šabová, Obyce – o podporu pre choré dieťa
3. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31. 12. 2012
4. Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za II. polrok 2012
5. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
6. Súhrnnú správu o výsledku riadnej inventarizácie majetku a rozdielu majetku a záväzkov
k 31. 12. 2012
7. Informáciu o zakúpení multifunkčného zariadenia pre potreby OcÚ
8. Informáciu o nerešpektovaní radaru pri vstupe do obce vodičmi motorových vozidiel
9. Požiadavku na vyhotovenie madiel pre starých a chorých občanov pri vstupe do domu
smútku
10. Informáciu o popadaných dlažobných kockách v jarkoch na Hlavnej ulici
11. Požiadavku na dokončenie chodníka z lavičky pri bytových domoch na ulicu Hlavnú
12. Návrh na uznesenie
B. určuje :
1. Zapisovateľa zápisnice : Vlasta Šabová
2. Overovateľov zápisnice : František Melenec, Peter Šlosiar
C. volí :
1. Návrhovú komisiu : Helena Filipčíková, Ing. Radovan Bakaľár, PhDr. Božena Dodoková
D. schvaľuje :
1. Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
2. Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch (na zabezpečenie
výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného
poriadku, vrátane vyvlastňovacieho konania)
3. Organizačný poriadok Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch
4. Sadzobník správnych poplatkov obce Obyce
5. Sadzobník poplatkov obce Obyce za sprístupnenie informácií

E. poveruje :
1. Starostu obce riešiť v spolupráci s políciou rýchlosť motorových vozidiel na ceste III. triedy
v obci – ulica Hlavná

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

