Zápisnica
z 5. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 19. apríla 2011 v Obyciach
Prítomní : všetci poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Prerokovanie žiadostí a sťažností občanov
5. Výber uchádzačov o nájomné byty
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
Hlasovanie poslancov za program zasadnutia : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
1. Otvorenie zasadnutia
5. mimoriadne 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 zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice určil starosta obce pracovníčku OcÚ Vlastu Šabovú. Za
overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Františka Melenca a Ing. Radovana
Bakaľára.
3. Voľba návrhovej komisie
Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhol starosta obce poslancov Helenu
Filipčíkovú, RNDr. Máriu Hreškovú a Štefana Turzu.
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov.
4. Prerokovanie žiadostí a sťažností občanov
Žiadosti :
A. Ţiadosť Petra Kociana, bytom Obyce, Vysoká 448 o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce
Obyce (príloha č. 1 zápisnice).
P. Kocian sa osobne zúčastnil na rokovaní OZ. Vysvetlil, ţe je vlastníkom dvoch stavieb
postavených aj na pozemkoch vo vlastníctve obce. Stavby patrili kedysi poľnohospodárskemu
druţstvu, pozemky pod nimi sú vo vlastníctve súkromných osôb a obce. Postupne jednotlivé časti
odkupuje. Obec vlastní parcely pri oplotení v časti z ul. Podhájskej a parcelu medzi areálom
spoločnosti SIPOX a jeho stavbami. Chcel by si tieto priestory vyčistiť, vybudovať nové
oplotenie a hlavne pozemky majetkoprávne vysporiadať. Jedná sa o par. č. 620 a 621.

Starosta obce navrhol, aby p. Kocian dostal predbeţný súhlas na odpredaj týchto pozemkov
s tým, ţe dá vyhotoviť geometrický plán na tieto nehnuteľnosti, taktieţ znalecký posudok
a následne na to mu bude odpredaj nehnuteľností schválený podľa rozhodnutia poslancov OZ.
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov.
B. Ţiadosť Mgr. Simony Minárovej, bytom Zlaté Moravce, Tajovského 33 o odkúpenie pozemku
vo vlastníctve obce Obyce (príloha č. 2 zápisnice)
C. Ţiadosť Rudolfa Šabu, bytom Obyce, Hlavná 8 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Obyce (príloha č. 3 zápisnice)
Obe ţiadosti sa týkajú jedného pozemku, ide o par. č. 605. Rokovania sa zúčastnila manţelka
ţiadateľa p. Šabu Gizela Šabová, vysvetlila, ţe sú vlastníkmi susedného pozemku par. č. 604
a získaním pozemku par. č. 605 by sa vytvoril súvislý pozemok vhodný na bytovú výstavbu.
Poslanci OZ po spoločnej diskusii navrhli, aby sa v tomto momente ţiadosti zobrali na vedomie,
musí prísť ku vzájomnej dohode medzi ţiadateľmi, navrhli, aby sa starosta obce stretol so
ţiadateľmi a pokúsil s nimi dohodnúť spoločné riešenie.
D. Ţiadosť Jozefa Šabu, bytom Obyce, Školská 315 o odstránenie stavby (príloha č. 4 zápisnice).
Starosta obce vysvetlil poslancom, ţe takúto ţiadosť (zo dňa 1. 8. 2010) uţ riešilo aj
predchádzajúce zastupiteľstvo, vtedy bolo po tvaromiestnej ohliadke Komisiou výstavby
a územného plánovania uloţené p. Juríkovi stavbu oplotenia svojho pozemku upraviť tak, aby
nespôsoboval susedom škodu. Avšak p. Jurík so začatou stavbou nič neurobil, z čoho vyplynula
táto ţiadosť. Starosta obce navrhol, aby sa ţiadosť p. Šabu zobrala na vedomie, aby stavebná
komisia vykonala opätovne tvaromiestnu ohliadku, zistila skutkový stav a na nasledujúce
zasadnutie OZ navrhla riešenie tejto ţiadosti.
E. Ţiadosť Veroniky Čengerovej, bytom Obyce, Školská 308 o pomoc na ochranu majetku
v osobnom vlastníctve (príloha č. 5 zápisnice).
Starosta obce informoval poslancov, ţe osobne navštívil p. Čengerovú, videl skutkový stav, ktorý
je taký ako popisuje p. Čengerová v ţiadosti. Starosta obce ich odporučil na Vodohodpodársky
podnik, Povodie Hornej Nitry. Pracovníci povodia ju navštívili, zistili, ţe k pozemku p.
Čengerovej nie je moţný prístup, museli by prechádzať so strojmi cez susediace pozemky,
ktorých majitelia im to nechcú dovoliť, ale aj napriek tomu jej prisľúbili pomoc.
Poslanci OZ zobrali ţiadosť na vedomie.
F. Ţiadosť Vladimíry Fidesovej, bytom Obyce, Školská 291 o výmenu starých okien
a vchodových dverí, opravu strechy, zníţenie nájomného za byt a zrušenie nájomného za garáţ
(príloha č. 6 zápisnice).
Starosta obce navrhol, zobrať túto ţiadosť na vedomie, ďalej navrhol, aby stavebná komisia
vykonala tvaromiestnu ohliadku, zistila skutkový stav a navrhla riešenie tejto ţiadosti.
G. Ţiadosť Evy Úradníčkovej bytom Beckov 203 o prenájom dvojizbového bytu (príloha č. 7
zápisnice) zobrali poslanci OZ na vedomie.
H. Ţiadosť Jána Mikuša, bytom Obyce, Hlavná 8 o dobudovanie ţľabu na ulici Partizánskej
(príloha č. 8 zápisnice).
Starosta obce navrhol, zobrať túto ţiadosť na vedomie, ďalej navrhol, aby stavebná komisia
vykonala tvaromiestnu ohliadku, zistila skutkový stav a navrhla riešenie tejto ţiadosti.

Sťažnosti :
A. Sťaţnosť Antónie Ondrejkovej, bytom Obyce, Jazvínska 465 na rušenie kľudu a susedského
spolunaţívania susedom Ľubošom Dodokom (príloha č. 9 zápisnice).
Starosta obce informoval poslancov, ţe osobne hovoril s p. Dodokom, sľúbil mu, ţe urobí
nápravu. Túto sťaţnosť riešila aj KOVP osobným stretnutím, bola sľúbená náprava.
Poslanci OZ zobrali sťaţnosť na vedomie.
B. Sťaţnosť Terézie Šabovej, bytom Obyce, Školská 566 na psa vo vlastníctve Mikuláša Šabu,
bytom Obyce, Hlavná 105, ktorý ohrozuje deti a poškodzuje hydinu susedov (príloha č. 10
zápisnice).
Starosta obce potvrdil, ţe nezávisle na tejto sťaţnosti mu aj ďalší susedia potvrdili, ţe sa jedná
o nebezpečného psa. Osobne hovoril s majiteľmi psa, ktorí prisľúbili, ţe na psa dohliadnu, aby sa
voľne netúlal po obci.
C. Sťaţnosť Miroslava Minára, bytom Obyce, Partizánska 562 na správanie sa nájomníka
bytového domu č. I. Ľubomíra Kováča (príloha č. 11 zápisnice).
Predseda KOVP poslanec F. Melenec informoval poslancov, ţe bol svedkom incidentu, potvrdil,
ţe sťaţnosť je pravdivá. Jedná sa uţ o tretiu sťaţnosť na správanie sa p. Ľ. Kováča. Komisia na
ochranu verejného poriadku všetky sťaţnosti prejednávala, stretli sa s nájomcami p. J. Lavóovou
aj p. Ľ. Kováčom, sľúbili nápravu, ale doteraz sa nič nenapravilo. Starosta obce tieţ osobne
hovoril s nájomcami, ale náprava zatiaľ ţiadna. Pokiaľ je p. Ľ. Kováč v triezvom stave, tak je
všetko v poriadku, akonáhle má vypité, tak je agresívny.
Poslanci OZ po vzájomnej diskusii navrhli, aby bola nájomcom p. J. Lavóovej a p. Ľ. Kováčovi
daná výpoveď nájmu v zmysle nájomnej zmluvy (výpovedná lehota 3 mesiace, do 31. 07. 2011)
pre narušovanie pokojného bývania ostatných nájomcov a porušovanie dobrých mravov
v bytovom dome
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov.
D. Na záver tohto bodu rokovania informoval starosta obce poslancov OZ, ţe Ing. Peter Šabo,
ktorý dostal súhlas na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce predloţil na rokovanie
zastupiteľstva znalecký posudok číslo 24/2011, ktorým bola určená všeobecná hodnota pozemku
par. č. 2291/131 podľa geometrického plánu č. 221-024/2011 zo dňa 16. 03. 2011 (príloha č. 12
zápisnice).
Týmto znaleckým posudkom bola určená hodnota pozemku vo výške 1,50 eur/m2, čo je najniţšia
moţná hodnota, za ktorú môţe obec pozemok predať. Poslanci OZ po vzájomnej diskusii navrhli,
aby bol pozemok par. č. 2291/131 o výmere 520 m2 odpredaný Ing. Petrovi Šabovi v cene 3,00
eur/m2.
Hlasovanie poslancov : za 7 poslancov (Ing. C. Dlhý, Ing. R. Bakaľár, F. Melenec, RNDr. M.
Hrešková, Š. Turza, PhDr. B. Dodoková, P. Šlosiar), proti 1 poslanec (Ing. I. Rubaninský), zdrţal
sa hlasovania 1 poslanec (H. Filipčíková).
Starosta obce navrhol, aby sa Ing. Petrovi Šabovi odpovedalo v tom zmysle, ţe Obec Obyce berie
na vedomie znalecký posudok č. 24/2011 vypracovaný Ing. Martinom Hanzlíkom, evidenčné
číslo 911 034. Cena určená znaleckým posudkom je minimálna cena, za ktorú môţe obec daný
pozemok odpredať. Poslanci OZ v Obyciach na svojom zasadnutí schválili cenu za odpredávaný
pozemok vo výške 3,00 eur/m2.

5. Výber uchádzačov o nájomné byty
Starosta obce informoval, ţe Rada pri OZ prerokovala tento bod rokovania a pripravila návrh
poradovníka uchádzačov o byt v bytovom dome II., pričom vychádzala z materiálu k tomuto
bodu rokovania (príloha č. 13 zápisnice).
Po vzájomnej diskusii poslancov OZ vznikol návrh na pridelenie bytov nasledovne :
- 3-izbové :
Peter Ivanič, bytom Obyce Skerešova 337
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov
Lukáš Cirok, bytom Obyce Cintorínska 240
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov
Zuzana Noseková, bytom Obyce Školská 321
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov
Juliána Klikáčová, bytom Obyce Hlavná 169
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 1 poslanec (Ing.
R. Bakaľár)
Mgr. Mária Rybanská, bytom Obyce Cintorínska 216
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov
Helena Ţemberyová, bytom Obyce Hlavná 17
Hlasovanie poslancov : za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 4 poslanci (Ing. R.
Bakaľár, P. Šlosiar, Š. Turza, PhDr. B. Dodoková)
Jozef Petrovič, bytom Obyce Hlavná 18
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov
Darina Drienovská, bytom Obyce Školská 320
Hlasovanie poslancov : za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 3 poslanci (Š.
Turza, Ing. R. Bakaľár, PhDr. B. Dodoková)
- 2-izbové :
Daniela Šabová, bytom Obyce Hlavná 144
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov
Ing. Peter Minár, bytom Obyce Hlavná 20
Hlasovanie poslancov : za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 4 poslanci (Ing. R.
Bakaľár, RNDr. M. Hrešková, Š. Turza, PhDr. B. Dodoková)
- 1-izbové :
Ing. Anton Daniš, bytom Obyce Hájska 532
Hlasovanie poslancov : za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 3 poslanci (Ing. R.
Bakaľár, Š. Turza, PhDr. B. Dodoková)
Marta Petrovičová, bytom Obyce Hlavná 18
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov
- náhradníci :
1.Valéria a Štefan Kurka, bytom Obyce Hájska 550
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 1 poslanec ( Ing.
R. Bakaľár)

2. Lukáš Solčiansky, bytom Zlaté Moravce, M. Benku 3
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov
3. Jozef Cigáň, bytom Jedľové Kostoľany 219, Jedľové Kostoľany
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 1 poslanec (Ing.
R. Bakaľár)
4. Branislav Boboček, bytom Zlaté Moravce, Nitrianska 11
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov
5.Michal Homola, bytom Čierne Kľačany 236, Čierne Kľačany
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov.
Obecný úrad pripraví stretnutie s vybratými uchádzačmi, na ktorom si budú môcť pomocou ţrebu
vybrať umiestnenie bytu, ktorý budú mať prenajatý.
6. Rôzne
A. Starosta obce informoval poslancov o pokračovaní vo veci dodatočných daňových priznaní
k dani z nehnuteľností daňovníka Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Trnava.
Daňové riaditeľstvo na podnet cirkvi preskúmala opodstatnenosť podania dodatočných daňových
priznaní a výsledok je taký, ţe podanie dodatočných daňových priznaní je opodstatnené a obec
bude povinná rozdiel týchto priznaní a zaplatenej dane cirkvi vrátiť. Ešte je plánované stretnutie
so zástupcami cirkvi na skontrolovanie údajov dodatočných daňových priznaní, ale všetko
nasvedčuje tomu, ţe obec bude musieť preplatok na dani cirkvi vrátiť.
B. Starosta obce informoval poslancov, ţe hovoril s p. Mariánom Gduľom ohľadom odpredaja
rodinného domu a pozemkov vo vlastníctve rodiny Gduľovej. Jedná sa o parcely registra „C“
nachádzajúce sa v k. ú. Obyce, vedené v záznamoch Katastrálneho úradu v Nitre, Správy katastra
Zlaté Moravce, list vlastníctva č. 819 ako par. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 340
m2 a par. č. 5 – záhrady o výmere 338 m2 a stavby dom s. č. 203 na par. č. 2 – druh stavby
rodinný dom vo vlastníctve Mariána Gduľu, nar. 08. 09. 1955, bytom Zlaté Moravce, Brezová 4,
Juraja Gduľu, nar. 08. 07. 1954, bytom Obyce, Partizánska 372, Márie Ďatkovej, rod. Gduľovej,
nar. 15. 09. 1957, bytom Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 70 a Anny Mikulcovej rod. Gduľovej,
nar. 25. 08. 1963, bytom Bratislava Grösslingova 25. Rada pri OZ ohliadla nehnuteľnosti, dom
je v dobrom stave, nebolo by potrebné nič búrať. Miestnosti by sa dali vyuţiť pre niektoré
organizácie ako klubové miestnosti, pre zamestnancov obce v rámci VPP, nie je to zdevastované.
Rodina navrhuje kúpnu cenu za dané nehnuteľnosti vo výške 40 000,00 eur.
Hlasovanie poslancov za odkúpenie nehnuteľnosti : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci),
proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
Hlasovanie poslancov za kúpnu cenu : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
C. Predseda kultúrnej komisie informoval poslancov, ţe sa pripravujú celoobecné oslavy
predvečera 1. mája. Akcia by sa konala podľa minulých rokov, máj by zabezpečil obecný úrad,
v kultúrnom programe by vystúpila dychovka a deti materskej a základnej školy. Akcia by bola
v sobotu 30. 04. 2011 o 18,00 hod.

D. Poslanec Ing. C. Dlhý predniesol sťaţnosti občanov na verejné osvetlenie v obci.
Starosta obce skonštatoval, ţe o probléme sa vie, p. P. Truska osvetlenie v obci neustále sleduje,
robí čo môţe, vymieňa staré za nové, všetko sa to robí provizórne, objednáva sa odborník
s plošinou, ale sú to drahé práce, tak sa robia len podľa finančných moţností obce.
7. Diskusia
Poslanci OZ diskutovali v rámci jednotlivých bodov rokovania, iné príspevky do diskusie neboli.
8. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie Helena Filipčíková prečítala návrh na uznesenie z 5. mimoriadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach konaného dňa 19. 04. 2011 v Obyciach (príloha
č. 14 zápisnice).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 5/2011 zobrali poslanci OZ na vedomie bez
výhrad.
9. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 5. mimoriadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.
V Obyciach, 19. apríla 2011
Overovatelia zápisnice :
František Melenec ..................................................................
Ing. Radovan Bakaľár .............................................................

Ing. Milan Garaj
starosta obce
Zapísala : Vlasta Šabová

Uznesenie
z 5. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 19. apríla 2011 v Obyciach
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 5. mimoriadnom zasadnutí prerokovalo :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľbu návrhovej komisie
Prerokovanie ţiadostí a sťaţností občanov
Výber uchádzačov o nájomné byty
Informáciu o riešení dodatočných daňových priznaní podaných Rímskokatolíckou
cirkvou, Trnavskou arcidiecézou, Trnava
7. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve rodiny Gduľovej
8. Informáciu o prípravách na celoobecné oslavy 1. mája
9. Informáciu o riešení problémov s verejným osvetlením v obci
10. Návrh na uznesenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uznesenie č. 5/2011

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
A. berie na vedomie :
1. Určenie zapisovateľa : Vlasta Šabová
2. Určenie overovateľov zápisnice : Ing. Radovan Bakaľár, František Melenec
3. Ţiadosti občanov :
- o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce :
- Mgr. Simona Minárová, bytom Zlaté Moravce, Tajovského 33 – pozemok par. č.
605, k. ú. Obyce o výmere 460 m2
- Rudolf Šabo, bytom Obyce, Hlavná 8 – pozemok par. č. 605, o výmere 460 m2,
k. ú. Obyce
- Jozef Šabo, bytom Obyce, Školská 315 o odstránenie stavby vyrovnávacieho
oporného múru
- Veronika Čengerová, bytom Obyce, Školská 308 o pomoc ma ochranu súkromného
pozemku
- Vladimíra Fidesová, bytom Obyce Školská 291 o výmenu starých okien a vchodových
dverí, opravu strechy, zníţenie nájomného za byt a zrušenie nájomného za garáţ
- Eva Úradníčková, bytom Beckov 203 o prenájom obecného bytu
- Ján Mikuš, bytom Obyce, Hlavná 8 o dobudovanie ţľabu na ulici Partizánskej
4. Sťaţnosti občanov :
- Antónia Ondrejková, bytom Obyce, Jazvínska 465 na rušenie kľudu
a susedského spolunaţívania susedom Ľubošom Dodokom
- Terézia Šabová, bytom Obyce, Školská 566 na psa vo vlastníctve Mikuláša Šabu,
bytom Obyce, Hlavná 105, ktorý ohrozuje deti a poškodzuje hydinu susedov
- Miroslav Minár, bytom Obyce, Partizánska 562 na správanie sa nájomníka
bytového domu č. I. Ľubomíra Kováča

5. Informáciu o riešení dodatočných daňových priznaní podaných Rímskokatolíckou
cirkvou, Trnavskou arcidiecézou, Trnava
6. Informáciu o prípravách na celoobecné oslavy 1. mája
7. Informáciu o riešení problémov s verejným osvetlením v obci
8. Návrh na uznesenie
B. volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : Helena Filipčíková, RNDr. Mária Hrešková, Štefan Turza
C. schvaľuje :
1. Program zasadnutia OZ :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Prerokovanie ţiadostí a sťaţností občanov
5. Výber uchádzačov o nájomné byty
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
2. Ţiadosti občanov :
- o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce :
- predbeţný súhlas pre Petra Kociana, bytom Obyce, Vysoká 448 – pozemky
v areáli bývalého poľnohospodárskeho druţstva, ktoré sú pod budovami vo
vlastníctve ţiadateľa a v ich okolí a to pozemky par. č. 620 a 621 k. ú. Obyce,
ktoré sú vo vlastníctve obce po vypracovaní geometrického plánu a znaleckého
posudku na poţadované nehnuteľnosti
3. Skončenie nájmu nájomníkom 3-izbového bytu v bytovom domu I. Jane Lavóovej
a Ľubomírovi Kováčovi z dôvodu opakovaných sťaţností na správanie sa nájomníka
bytového domu č. I. Ľubomíra Kováča v zmysle nájomnej zmluvy s trojmesačnou
výpovednou lehotou (k 31. 07. 2011)
4. Cenu za odpredávaný pozemok vo vlastníctve obce a to par. č. 2291/131 – orná pôda
o výmere 520 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 221-024/2011 zo dňa
16. 03. 2011 vo výške 3,00 eur/m2 pre Ing. Petra Šabu, bytom Bratislava, Šášovská 10
5. Poradovník uchádzačov o nájomné byty pre bytový dom II. :
- 3-izbové byty :
1. Peter Ivanič, Obyce Skerešova 337
2. Lukáš Cirok, Obyce Cintorínska 240
3. Zuzana Noseková, Obyce Školská 321
4. Juliána Klikáčová, Obyce Hlavná 169
5. Mgr. Mária Rybanská, Obyce Cintorínska 216
6. Helena Ţemberyová, Obyce Hlavná 17
7. Jozef Petrovič, Obyce Hlavná 18
8. Darina Drienovská, Obyce Školská 320
- 2-izbové byty :
1. Daniela Šabová, Obyce Hlavná 144
2. Ing. Peter Minár, Obyce Hlavná 20

- 1-izbové byty :
1. Ing. Anton Daniš, Obyce Hájska 532
2. Marta Petrovičová, Obyce Hlavná 18
Náhradníci :
1. Valéria Kurková, Štefan Kurka, Obyce Hájska 550
2. Lukáš Solčiansky, Zlaté Moravce, M. Benku 3
3. Jozef Cigáň, Jedľové Kostoľany č. 219, Jedľové Kostoľany
4. Branislav Boboček, Zlaté Moravce, Nitrianska 11
5. Michal Homola, Čierne Kľačany č. 236, Čierne Kľačany
6. Odkúpenie nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Obyce, vedených v záznamoch
Katastrálneho úradu Nitra Správy katastra Zlaté Moravce pre Obec Obyce na liste
vlastníctva č. 819 ako :
a) parcely registra „C“ – par. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 m2,
par. č. 5 – záhrady o výmere 338 m2
b) stavby – rodinný dom súp. č. 203 na par. č. 2
vo vlastníctve :
- Marián Gduľa, rod. Gduľa, nar. 08. 09. 1955, bytom Zlaté Moravce, Brezová 4
(spoluvlastnícky podiel 7/10-ín k celku)
- Juraj Gduľa, rod. Gduľa, nar. 08. 07. 1954, bytom Obyce, Partizánska 372
(spoluvlastnícky podiel 1/10-ina k celku)
- Mária Ďatková, rod. Gduľová, nar. 15. 09. 1957, bytom Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 70 (spoluvlastnícky podiel 1/10-ina k celku)
- Anna Mikulcová, rod. Gduľová, nar. 25. 08. 1963, bytom Bratislava, Grösslingova 25
(spoluvlastnícky podiel 1/10-ina k celku).
Kúpnu cenu za horeuvedené nehnuteľnosti vo výške 40 000,00 eur.
E. ukladá :
1. Komisii výstavby a územného plánovania opätovne prešetriť ţiadosť p. Jozefa Šabu,
bytom Obyce Školská 315 o odstránenie stavby vyrovnávacieho oporného múru
2. Komisii výstavby a územného plánovania opätovne prešetriť ţiadosť Vladimíry
Fidesovej, bytom Obyce Školská 291 o výmenu starých okien a vchodových dverí,
opravu strechy, zníţenie nájomného za byt a zrušenie nájomného za garáţ
3. Komisii výstavby a územného plánovania prešetriť ţiadosť Jána Mikuša, bytom Obyce
Hlavná 8 o dobudovanie ţľabu na ulici Partizánskej

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

Ing. Milan Garaj
starosta obce

