Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 21. januára 2011 v Obyciach
Prítomní : poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnili
sa poslanci Helena Filipčíková, František Melenec a Ing. Ivan Rubaninský.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba volebnej komisie
5. Návrh na voľbu členov komisií obecného zastupiteľstva
6. Prerokovanie žiadostí a sťažností občanov
7. Správa o činnosti Obecného úradu Obyce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Hlasovanie poslancov za program zasadnutia : za 6 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
1. Otvorenie zasadnutia
3. riadne zasadnutie OZ v Obyciach otvoril privítaním všetkých prítomných a rokovanie
viedol starosta obce Ing. Milan Garaj. Starosta obce skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa zápisnice určil starosta obce pracovníčku OcÚ Vlastu Šabovú. Za
overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov PhDr. Boţenu Dodokovú a Ing. Radovana
Bakaľára.
3. Voľba návrhovej komisie
Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhol starosta obce poslancov RNDr.
Máriu Hreškovú, Petra Šlosiara a Štefana Turzu.
Hlasovanie poslancov : za 6 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov.
4. Voľba volebnej komisie
Poslanci OZ sa dohodli, ţe členov jednotlivých komisií budú voliť verejným hlasovaním,
z toho dôvodu nebolo potrebné vytvoriť volebnú komisiu.

5. Návrh na voľbu členov komisií obecného zastupiteľstva
Predsedovia jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva predniesli svoje návrhy na
členov svojich komisií. Poslanci OZ hlasovaním zvolili členov komisií obecného zastupiteľstva
v nasledovnom zloţení :
- komisia školstva a vzdelávania : Monika Horváthová (zástupkyňa riaditeľky ZŠ)
Štefánia Cibirová (učiteľka MŠ)
- komisia sociálna a zdravotníctva : Iveta Minárová, Obyce, Hlboká 407
Anna Baťová, Obyce, Cintorínska 243
- komisia na ochranu verejného poriadku : Miroslav Minár, Obyce, Partizánska 562
- komisia finančná a správy obecného majetku : Ing.Stanislav Kurka, Obyce, Hlavná 24
Katarína Šlosiarová, Obyce, Cintorínska 247
Ing. Martina Drienovská, Obyce, Partizánska 363
- komisia ţivotného prostredia : Ing. Ivan Rubaninský, Obyce, Hlavná 76
Beáta Kačová, Obyce, Hlavná 5
Mária Lukáčová, Obyce, Hlavná 7
Vojtech Gajdoš, Obyce, Kríţna 568
- komisia výstavby a územného plánovania : Ing. Radovan Ivanička, Obyce, Hlavná 89
Vincent Sýkora, Obyce, Hájska 551
- komisia športu, mládeţe a agroturistiky : Ján Mikuš, Obyce, Hlavná 8
Erik Gajdoš, Obyce, Hlavná 9
- komisia kultúry : Ing. Ivana Mičudová, Obyce, Jazvínska 571
Matej Németh, Obyce, Hlboká 396
Antónia Ondrejmišková, Obyce, Školská 281
Anna Minárová, Obyce, Hlboká 405
Ján Šabo, Obyce, Kostolná 499.
Hlasovanie poslancov za prednesené návrhy (jednotlivo) : za 6 poslancov (všetci prítomní
poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
6. Prerokovanie žiadostí a sťažností občanov
A. Ţiadosti občanov o prenájom obecných bytov :
- Juliána a Peter Klikáč, Obyce, Hlavná 169 (príloha č. 1 zápisnice)
- Róbert Fides, Obyce, Hájska 552 (príloha č. 2 zápisnice)
- Slávka Barcajová, Michal Homola, Čierne Kľačany 236 (príloha č. 3 zápisnice)
- Milan Murko, Zlaté Moravce, Obrancov mieru 8 (príloha č. 4 zápisnice)
- Martina Belianska, Zlaté Moravce, Duklianska 7 (príloha č. 5 zápisnice)
- Marián Minár, Obyce, Partizánska 562 (príloha č. 6 zápisnice)
- Stanislav Urbánek, Obyce, Partizánska 367 (príloha č. 7 zápisnice)
zobrali poslanci OZ na vedomie.
B. Ţiadosť Vladimíry Fidesovej Obyce, Školská 291 o výmenu starých pôvodných okien
a vchodových dverí, opravu strechy a komína a výmenu a opravu elektrických platní sporáka v
prenajatom byte školskej bytovky (príloha č. 8 zápisnice).
Vzhľadom na to, ţe ţiadosť bola prijatá len deň pred konaním zasadnutia OZ, nebolo moţné
zistiť opodstatnenosť ţiadosti. Ţiadosť prerokovala rada pri obecnom zastupiteľstve a táto
navrhuje, aby bolo komisii výstavby a územného plánovania uloţené prešetriť opodstatnenosť
ţiadosti, zistiť skutkový stav a navrhnúť moţnosti riešenia ţiadosti.
Poslanci OZ s predneseným návrhom jednohlasne súhlasili.

C. Sťaţnosť nájomníkov bytového domu č. I, Obyce, Cintorínska 673 na správanie nájomníkov
Jany Lavóovej a Ľuboša Kováča (príloha č. 9 zápisnice).
Starosta obce informoval poslancov OZ, ţe sťaţnosť bola postúpená na vyriešenie KOVP.
Starosta osobne hovoril s p. Lavóovou a p. Kováčom, zatiaľ sa situácia upokojila. Predseda
KOVP pripravuje stretnutie všetkých nájomníkov v bytovom dome, aby si navzájom vyjasnili
vzájomné spolunaţívanie v bytovom dome.
7. Správa o činnosti Obecného úradu Obyce
Na úvod tohto bodu rokovania ekonómka obce predniesla finančnú správu o hospodárení
obce Obyce k 21. 01. 2011 (príloha č. 10 zápisnice), kde boli skonštatované skutočnosti týkajúce
sa financií obce.
Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o tom, ţe Rímskokatolícka cirkev, Trnavská
arcidiecéza dňa 9. 7. 2010 obci zaslala dodatočné daňové priznania na daň z nehnuteľností za
roky 2006, 2007, 2008 a 2009, ktorými ţiada o vrátenie dane z nehnuteľností v celkovej sume
15500,27 eur. Odvolávajú sa na list znalca, ktorý vypracoval znalecký posudok, podľa ktorého
bola vypočítaná daň za lesné pozemky z októbra 2005, v ktorom oznámil chybu pri určovaní
všeobecnej hodnoty lesných pozemkov. List bol adresovaný spoločnosti Sipox. Znalec
vypracoval koncom septembra 2005 nový posudok, fotokópia časti tohto posudku bola priloţená
k dodatočným daňovým priznaniam Trnavskej arcidiecézy. Arcidiecéza na základe tohto posudku
daň za lesné pozemky prepočítala, čím sa daň značne zníţila. Všetky podklady boli odovzdané
JUDr. Mihókovej, ktorá uţ dlhú dobu monitoruje problémy lesov a cirkvi. JUDr. Mihóková bola
poţiadaná o vypracovanie právnej analýzy, potom sa rozhodne o ďalšom postupe.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o tom, ţe starosta obce Jedľové Kostoľany ho
upozornil na skutočnosť, ţe poslanci OZ Jedľové Kostoľany nesúhlasia s tým , aby obec Jedľové
Kostoľany finančne prispievala na chod Zdravotného strediska v Obyciach. V súčasnej dobe je
v platnosti dohoda medzi obcami Obyce a Jedľové Kostoľany o refundácii nákladov na ZS Obyce
vo výške 12 000,- Sk, t. j. 398,32 eur ročne. Poslanci OZ dostali spracované základné informácie
o ZS Obyce (príloha č. 11 zápisnice).
Starosta prejednal tento problém s radou, rada navrhuje, aby sa pokračovalo aj naďalej
v pôvodnej Dohode o uţívaní a finančnom riešení nákladov zdravotného strediska v Obyciach,
uzatvorenej medzi Obcou Obyce a Obcou Jedľové Kostoľany.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh : za 6 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 hlasovania.
8. Rôzne
A. Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľudmila Rumanková predloţila poslancom OZ návrh plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 (príloha č. 12 zápisnice).
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh : za 6 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 hlasovania.
B. Ďalej starosta obce poţiadal poslancov OZ o určenie výšky finančného limitu, o ktorom môţe
rozhodnúť sám, bez súhlasu obecného zastupiteľstva.
Obecná rada poţiadavku prejednala a navrhuje, aby finančný limit, o ktorom môţe rozhodnúť
starosta obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva bol vo výške 2000,00 eur, pričom limit pri
platbách za faktúry za energie obce (plyn, elektrina, voda) a výstavbu bytového domu môţe byť
aj vyšší.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh : za 6 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 hlasovania.

C. Starosta obce poţiadal poslancov OZ o schválenie pouţívania osobného motorového vozidla
v jeho súkromnom vlastníctve na pracovné účely starostu obce a potreby obce Obyce.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh : za 6 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 hlasovania.
D. Z predchádzajúceho bodu vyplynulo aj určenie spôsobu vyplácania cestovných náhrad pri
pouţití súkromného osobného motorového vozidla na pracovné cesty.
Rada pri OZ navrhla vyplácanie cestovných náhrad starostovi obce na základe cestovných
príkazov.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh : za 6 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 hlasovania.
9. Diskusia
A. Predseda kultúrnej komisie Ing. R. Bakaľár predniesol poslancov OZ program kultúrnych
akcií na rok 2011 (príloha č. 13 zápisnice).
B. Predseda športu, mládeţe a agroturistiky P. Šlosiar informoval poslancov o plánovaných
športových aktivitách. Zatiaľ je pripravený návrh na zaloţenie turistického oddielu v obci, ktorý
by sa zaregistroval buď spoločne s telovýchovnou jednotou, alebo ako samostatné občianske
zdruţenie. V tomto roku sa plánuje zorganizovať turistický pochod, turnaj v minifutbale
a v hokejbale.
C. Zástupca starostu obce Ing. C. Dlhý upozornil na skutočnosť, ţe na ulici Jazvínskej nesvieti
verejné osvetlenie.
D. Predseda kultúrnej komisie chcel vedieť, či sa neplánuje presťahovať obecná kniţnica do
kultúrneho domu.
Poslanci sa vo vzájomnej debate dohodli, ţe by bolo vhodné nájsť pre stálu expozíciu hornín
a minerálov Horného Poţitavia iné priestory a súčasné priestory stálej expozície by sa vyuţili pre
obecnú kniţnicu.
E. Starosta obce informoval poslancov o tom, ţe obec dostáva mailovou poštou výzvy na
podávanie ţiadostí o finančné prostriedky na projekty z fondov, pričom je veľmi krátka doba na
reakciu zo strany obce. V súčasnej dobe je moţnosť osloviť človeka, ktorý by sledoval tieto
výzvy v dostatočnom časovom predstihu. Je tu návrh, ţe by sa táto pani oslovila, nejakou formou
by sa „zamestnala“ a ona by sledovala výzvy na podávanie ţiadostí o finančné prostriedky
z fondov. Ak by táto spolupráca nemala zmysel, tak by sa okamţite táto spolupráca ukončila.
Poslanci OZ zobrali tento návrh na vedomie.
10. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie poslanec Štefan Turza prečítal návrh na uznesenie (príloha č. 14
zápisnice).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 3/2010 zobrali poslanci OZ na vedomie bez
výhrad.

11. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 3.
riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.
V Obyciach, 21. januára 2011
Overovatelia zápisnice :
Ing. Radovan Bakaľár ......................................................
PhDr. Boţena Dodoková ....................................................

Ing. Milan Garaj
starosta obce
Zapísala : Vlasta Šabová

Uznesenie
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 21. januára 2011

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 3. zasadnutí prerokovalo :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľbu návrhovej komisie
Voľbu volebnej komisie
Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
Ţiadosti občanov :
- o prenájom obecných bytov :
- Juliána a Peter Klikáč, Obyce, Hlavná 169
- Róbert Fides, Obyce, Hájska 552
- Slávka Barcajová, Michal Homola, Čierne Kľačany 236
- Milan Murko, Zlaté Moravce, Obrancov mieru 8
- Martina Belianska, Zlaté Moravce, Duklianska 7
- Marián Minár, Obyce, Partizánska 562
- Stanislav Urbánek, Obyce, Partizánska 367
- o výmenu starých pôvodných okien a vchodových dverí, opravu strechy a komína
a výmenu a opravu elektrických platní sporáka v byte školskej bytovky prenajatom p.
Vladimírou Fidesovou, Obyce, Školská 291
7. Sťaţnosti občanov :
- nájomníci bytového domu č. I, Obyce, Cintorínska 673 na správanie nájomníkov Jany
Lavóovej a Ľuboša Kováča
8. Správu o činnosti Obecného úradu Obyce :
- finančnú správu o hospodárení obce Obyce
- správu starostu obce o podaní dodatočného daňového priznanie Rímskokatolíckou
cirkvou, Arcibiskupským úradom Trnava
- dohodu o uţívaní a finančnom riešení nákladov zdravotného strediska v Obyciach,
uzatvorená medzi Obcou Obyce a Obcou Jedľové Kostoľany
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011
10. Výšku finančného limitu, o ktorom môţe rozhodnúť starosta obce bez súhlasu obecného
zastupiteľstva
11. Pouţívanie osobného motorového vozidla v súkromnom vlastníctve starostu obce na
pracovné účely starostu obce a potreby obce Obyce
12. Vyplácanie cestovných náhrad starostovi obce
13. Plán kultúrnych podujatí na rok 2011
14. Presun stálej expozície hornín a minerálov Horného Poţitavia do iných priestorov – návrh
15. Plán činnosti komisie športu, mládeţe a agroturistiky
16. Informáciu starostu obce o moţnosti sledovania výziev na podávanie ţiadostí o finančné
prostriedky na projekty z fondov externou pracovníčkou
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uznesenie č. 3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
A. berie na vedomie :
1. Určenie zapisovateľa : Vlasta Šabová
2. Určenie overovateľov zápisnice : Ing. Radovan Bakaľár, PhDr. Boţena Dodoková
3. Ţiadosti občanov :
- o prenájom obecných bytov :
- Juliána a Peter Klikáč, Obyce, Hlavná 169
- Róbert Fides, Obyce, Hájska 552
- Slávka Barcajová, Michal Homola, Čierne Kľačany 236
- Milan Murko, Zlaté Moravce, Obrancov mieru 8
- Martina Belianska, Zlaté Moravce, Duklianska 7
- Marián Minár, Obyce, Partizánska 562
- Stanislav Urbánek, Obyce, Partizánska 367
- o výmenu starých pôvodných okien a vchodových dverí, opravu strechy a komína
a výmenu a opravu elektrických platní sporáka v byte školskej bytovky prenajatom p.
Vladimírou Fidesovou, Obyce, Školská 291
4. Sťaţnosti občanov :
- nájomníci bytového domu č. I, Obyce, Cintorínska 673 na správanie nájomníkov Jany
Lavóovej a Ľuboša Kováča
5. Správu o činnosti Obecného úradu Obyce :
- finančnú správu o hospodárení obce Obyce
- správu starostu obce o podaní dodatočného daňového priznanie Rímskokatolíckou
cirkvou, Arcibiskupským úradom Trnava
- dohodu o uţívaní a finančnom riešení nákladov zdravotného strediska v Obyciach,
uzatvorená medzi Obcou Obyce a Obcou Jedľové Kostoľany
6. Plán kultúrnych podujatí na rok 2011
7. Presun stálej expozície hornín a minerálov Horného Poţitavia do iných priestorov – návrh
8. Plán činnosti komisie športu, mládeţe a agroturistiky
9. Informáciu starostu obce o moţnosti sledovania výziev na podávanie ţiadostí o finančné
prostriedky na projekty z fondov externou pracovníčkou
B. volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : Štefan Turza, RNDr. Mária Hrešková, Peter Šlosiar
2. Členov komisií obecného zastupiteľstva v nasledovnom zloţení :
- komisia školstva a vzdelávania : Monika Horváthová (zástupkyňa riaditeľky ZŠ)
Štefánia Cibirová (učiteľka MŠ)
- komisia sociálna a zdravotníctva : Iveta Minárová, Obyce, Hlboká 407
Anna Baťová, Obyce, Cintorínska 243
- komisia na ochranu verejného poriadku : Miroslav Minár, Obyce, Partizánska 562
- komisia finančná a správy obecného majetku : Ing.Stanislav Kurka, Obyce, Hlavná 24
Katarína Šlosiarová, Obyce, Cintorínska 247
Ing. Martina Drienovská, Obyce, Partizánska 363

-

-

komisia ţivotného prostredia : Ing. Ivan Rubaninský, Obyce, Hlavná 76
Beáta Kačová, Obyce, Hlavná 5
Mária Lukáčová, Obyce, Hlavná 7
Vojtech Gajdoš, Obyce, Kríţna 568
komisia výstavby a územného plánovania : Ing. Radovan Ivanička, Obyce, Hlavná 89
Vincent Sýkora, Obyce, Hájska 551
komisia športu, mládeţe a agroturistiky : Ján Mikuš, Obyce, Hlavná 8
Erik Gajdoš, Obyce, Hlavná 9
komisia kultúry : Ing. Ivana Mičudová, Obyce, Jazvínska 571
Matej Németh, Obyce, Hlboká 396
Antónia Ondrejmišková, Obyce, Školská 281
Anna Minárová, Obyce, Hlboká 405
Ján Šabo, Obyce, Kostolná 499

C. schvaľuje :
1. Program zasadnutia OZ
2. Pokračovanie v pôvodnej Dohode o uţívaní a finančnom riešení nákladov zdravotného
strediska v Obyciach, uzatvorenej medzi Obcou Obyce a Obcou Jedľové Kostoľany
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011
4. Finančný limit, o ktorom môţe rozhodnúť starosta obce bez súhlasu obecného
zastupiteľstva vo výške 2 000,00 eur, pričom limit za faktúry za energie obce (plyn,
elektrina, voda) a výstavbu bytového domu môţe byť aj vyšší
5. Pouţívanie osobného motorového vozidla v súkromnom vlastníctve starostu obce na
pracovné účely starostu obce a potreby obce Obyce
6. Vyplácanie cestovných náhrad starostovi obce na základe cestovných príkazov
D. ukladá :
1. Komisii výstavby a územného plánovania vykonať ohliadku bytu v školskej bytovke
a navrhnúť moţnosť riešenia ţiadosti nájomníčky bytu p. V. Fidesovej
V Obyciach, dňa ..........................................

Ing. Milan Garaj
starosta obce

