Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 02. septembra 2011 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 za II. štvrťrok 2011
7. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Obyce za I. polrok 2011
8. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie úverového produktu na kúpu nehnuteľnosti
9. Použitie finančných prostriedkov FNM na dofinancovanie výstavby BD II.
10. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
12. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
13. Dodatok č. 1 k VZN obce Obyce č. 3/2009
14. Dodatok č. 1 k VZN obce Obyce č. 2/2008
15. Odstúpenie Obce Jedľové Kostoľany od dohody – Zdravotné stredisko Obyce
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
Starosta doplnil program zasadnutia o bod č. 14. Hlasovanie poslancov za program zasadnutia :
za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
1. Otvorenie zasadnutia
7. 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 zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice určil starosta obce pracovníčku OcÚ Ing. Ivanu Mičudovú. 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, RNDr. Máriu Hreškovú a Ing. Ivana Rubaninského.
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov.

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Uznesením č. 6/2011 bolo Komisii verejného poriadku uloţené prešetrenie sťaţnosti Jána
Šimeka, Školská 323, Obyce na Helenu Dodokovú (príloha č. 1 zápisnice). Predseda poriadkovej
komisie František Melenec informoval poslancov, ţe mal pohovor s pánom Šimekom aj s pani
Dodokovou. Pán Šimek trvá na riadnom prešetrení svojej sťaţnosti Komisiou verejného poriadku
so zápisom, preto sa naplánuje zasadnutie Komisie. Poslanci OZ vzali informáciu o riešení
sťaţnosti na vedomie.
Starosta ďalej informoval poslancov o tom, ţe Ing. Peter Šabo, Šášovská 10, Bratislava doloţil
znalecký posudok na nehnuteľnosť na Jazvínskej ulici, ale cena bola stanovená na 1,50 eur/m2, čo
povaţuje za príliš nízku cenu, aj keď k predmetnej časti nehnuteľnosti je prístup len z lesnej
cesty. Pán Šabo preto ţiada, aby obecné zastupiteľstvo rešpektovalo cenu stanovenú znalcom
alebo odstupuje od svojej ţiadosti a pritom ţiada, aby mu boli uhradené náklady, ktoré mu
s vysporadúvaním pozemku vznikli (príloha č. 2 zápisnice). Poslanec Štefan Turza navrhol, aby
obec dala vyhotoviť nezávislý znalecký posudok.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh, aby obec dala vypracovať vlastný znalecký posudok:
Za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
Starosta oboznámil poslancov so ţiadosťou Jany Lavóovej a Ľuboša Kováča o prehodnotenie
výpovede nájmu z bytu č. 2, bytového domu I. a o moţnosť nahliadnuť do všetkých súvisiacich
písomností (príloha č. 3 zápisnice). Skonštatoval, ţe druhá časť ţiadosti bola splnená. Potom dal
slovo J. Lavóovej, aby vysvetlila poslancom dôvody svojej ţiadosti. J. Lavóová povedala, ţe
svoje správanie s partnerom nepovaţujú za natoľko neznesiteľné, aby si zaslúţili výpoveď nájmu.
Priznáva, ţe niekoľkokrát boli hlučnejší, ale ak poslanci potvrdia svoje rozhodnutie o skončení
nájmu, nemajú s deťmi kam ísť. A odkedy boli upozornení, tak sa snaţia správať oveľa tichšie.
Pavol Truska jej pripomenul, ţe pred niekoľkými dňami bola do ich bytu privolaná policajná
hliadka kvôli domácemu násiliu a vyhráţkam a takéto správanie by sa nemalo zľahčovať,
nájomníci bytového domu I. sa podľa jeho názoru sťaţujú oprávnene. Jeho slová potvrdil aj
poslanec František Melenec, nájomník bytového domu I., ktorý bol svedkom neprijateľného
správania Ľ. Kováča, keď slovne napadol nájomníčku v bytovom dome I. a tieţ poznamenal, ţe
tých sťaţností uţ bolo riešených viac a nedá sa akceptovať, aby sa z bytového domu odsťahovali
ďalšie dve rodiny, ktoré si vzorne plnia svoje povinnosti voči obci. Zároveň bola J. Lavóovej
ponúknutá moţnosť, ţe môţe v byte zostať spoločne s deťmi, ale Ľ. Kováč musí odísť, pričom P.
Truska sa zaručil, ţe jej bude v prípade potreby pomáhať s platením nájomného. J. Lavóová
s takýmto riešením nesúhlasila a ţiadala pre partnera Ľ. Kováča ešte jednu šancu a ak budú
nejaké sťaţnosti, tak byt opustia. Viacerí poslanci sa vyjadrili v tom zmysle, ţe ak sa má dať
ďalšia šanca, v prípade sťaţností opustia byt všetci. Starosta navrhol, aby nájom bol teda
skúšobne predĺţený, ale s tou podmienkou, ţe ak ešte budú nejaké sťaţnosti (písomná sťaţnosť,
privolanie policajnej hliadky, zvuková nahrávka), nájom sa skončí okamţite. Hlasovanie za
prednesený návrh: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
5. Prerokovanie žiadostí občanov
A. Ţiadosť Jednoty dôchodcov Obyce o príspevok na činnosť vo výške 400,00 eur (príloha č. 4
zápisnice).
Starosta prečítal ţiadosť a odporučil ju schváliť vzhľadom na to, ţe sa dôchodcom kaţdý rok
poskytuje nejaká finančná podpora, v minulých rokoch dokonca vyššia. Hlasovanie za návrh, aby
sa Jednote dôchodcov Obyce poskytol finančný príspevok vo výške 400,00 eur: za 9 poslancov,
proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.

B. Ţiadosť Zdruţenia kresťanských spoločenstiev mládeţe, Spoločenstva Christian, Obyce –
o poskytnutie priestorov v kultúrnom dome na účel verejných modlitbových stretnutí podľa
priloţeného harmonogramu (príloha č. 5 zápisnice).
Jedná sa o pravidelné modlitby chvál poriadané kaţdú prvú nedeľu v mesiaci vo veľkej sále
kultúrneho domu v čase od 14,00 do 20,00 hod. Hlasovanie za návrh, aby sa Spoločenstvu
Christian poskytli priestory kultúrneho domu na verejné modlitbové stretnutia kaţdú prvú nedeľu
v mesiaci: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
C. Ţiadosť Ing. Jozefa Zemanoviča, Kostolná 483, Obyce o odpredaj pozemku vo vlastníctve
obce, predzáhradky pred rodinným domom súp. č. 483 (príloha č. 6 zápisnice).
Starosta obce podotkol, ţe uvedený pozemok je celistvý a takéto odkúpenie by ho rozdelilo na 2
časti. Vzhľadom na to, ţe súčasťou pozemku sú inţinierske siete, nie je dobrý nápad odpredávať
ho. Poslanec Štefan Turza tieţ poznamenal, ţe zatiaľ nie je isté, kadiaľ sa bude budovať
kanalizácia a tento odpredaj by v budúcnosti mohol pri budovaní kanalizácie proces
skomplikovať.
Hlasovanie za odpredaj pozemku Ing. Jozefovi Zemanovičovi: za 0 poslancov, proti 9 poslancov,
zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
D. Ţiadosť Milana Krátkeho, Hlavná 170, Obyce o riešenie stavu potoka Ţliabok (príloha č. 7
zápisnice).
Starosta poznamenal, ţe osobne si preveril situáciu a do budúcnosti treba určite počítať
s nejakými úpravami Ţliabku vzhľadom na minuloročné záplavy. Bude potrebná komplexná
úprava. Poslanci OZ zobrali ţiadosť na vedomie.
E. Hedviga Šabová, Hlavná 187, Obyce – ţiadosť o vybudovanie odtokového ţľabu pred
rodinným domom (príloha č. 8 zápisnice).
Starosta poţiadal poslankyňu OZ Helenu Filipčíkovú o stručný popis situácie. H. Filipčíková
spomenula minuloročné záplavy a skonštatovala, ţe ľudia tam nemajú ţiadnu zábranu, keď príde
prívalová voda z poľa. Je potrebné vypracovať odborný projekt na odvodnenie, aby sa nejakými
drobnými úpravami nenarobilo viac škody ako úţitku. Hlavný problém je, kam odviesť tú vodu,
pretoţe smerovať ju do centra obce nie je rozumné. Poslanec Peter Šlosiar sa spýtal, ako dopadla
dohoda s Agrokom, ktorý tieto polia uţíva. Starosta informoval, ţe pán Bodor je ochotný dať na
ich náklady vykopať kanál, ktorý by prípadnú vodu odvádzal, ale potrebuje od obce, aby sa určilo
miesto výkopu a tieţ, kam sa voda bude odvádzať. Ďalej informoval poslancov, ţe na základe
nariadenia ministerstva na ochranu orníc sa na niektorých častiach polí zmenila kultúra, takţe
situácia je oproti minulému roku o niečo lepšia a treba počkať, ako sa bude správať v prípade
prívalovej vody. Poslanci OZ zobrali ţiadosť na vedomie.
F. Ján Šabo Partizánska 360, Obyce – ţiadosť o vyriešenie problému s odpadovou vodou
stekajúcou zo susednej nehnuteľnosti (príloha č. 9 zápisnice).
Ţiadosť bola postúpená stavebnej komisii. Predseda stavebnej komisie Ing. Ivan Rubaninský
informoval poslancov, ţe urobil obhliadku a naozaj je tam problém s odpadovou vodou, ktorá p.
Šabovi vteká do zeleninovej záhradky. Odporučil upozorniť susedu p. Šabovú, nech opraví
odtok, aby nespôsobovala škodu. Poslanci OZ zobrali ţiadosť na vedomie.
G. Jozef Hladík, Drienová 412, Obyce – ţiadosť o pridelenie bytu v školskej bytovke (príloha č.
10 zápisnice).
Starosta obce objasnil poslancom, ţe ide o byt, ktorý má v súčasnosti prenajatý Mgr. Turčány, ale
ten uţ zaplatil nájomné do konca roka, teda ťaţko predpokladať, kedy sa byt uvoľní. Poslanci OZ
zobrali ţiadosť na vedomie.

H. Jozef Kéry, Školská 293, Obyce – ţiadosť o odpredaj nákladného motorového vozidla Praga V3 S
(príloha č. 11 zápisnice).
Starosta obce skonštatoval, ţe vzhľadom na skutočnosť, ţe J. Kéry získal písomný súhlas od
všetkých poslancov OZ, pokladá ţiadosť za jednohlasne schválenú.
I. Realitná koncelária Golden House, Zlaté Moravce – ţiadosť o vyjadrenie k vyuţitiu pozemku
na ulici Cintorínskej (príloha č. 12 zápisnice).
Starosta oboznámil poslancov, ţe sa jedná o pozemok A. Paulovičovej, ale len zadnú časť, na
ktorú realitná kancelária ţiada zaručenie prístupu cez obecný pozemok popri nehnuteľnosti Petra
a Martina Šlosiarových. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský podotkol, ţe do budúcnosti sa môţe tento
pozemok vo vlastníctve obce vyuţiť napr. aj na stavebné účely a nebolo by múdre takýmto
spôsobom určiť ho ako prístupovú komunikáciu. Hlasovanie za návrh, aby bolo vydané
zamietavé stanovisko, t. j. obec neumoţní vyuţívať svoju nehnuteľnosť ako prístupovú
komunikáciu k vyššie spomenutému pozemku: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov.
J. VEGO MARKETING s.r.o., Banská Bytrica – ţiadosť o umiestnenie prenosného reklamného
zariadenia (príloha č. 13 zápisnice).
Starosta obce stručne oboznámil poslancov s predmetom ţiadosti. Hlasovanie za umiestnenie
prenosného reklamného zariadenia, propagujúceho TESCO v Zlatých Moravciach, do centra
obce za odplatu ........... eur (daň za uţívanie verejného priestranstva): za 9 poslancov, proti 0
poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
K. Ţiadosti o odpustenie alebo zníţenie miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu:
 Marta Molnárová, Kamenná 36, Nitra (príloha č. 14 zápisnice)
 Mgr. Miroslava Halmová, Mariánska 12, Nitra (príloha č. 15 zápisnice)
 Mária Stanová, Kozmonautov 8/3, Nitra (príloha č. 16 zápisnice)
 Štefan Jurík, Hviezdoslavova 76, Zlaté Moravce (príloha č. 17 zápisnice)
 Helena Vaškovičová, Mládeţe 2, Zlaté Moravce (príloha č. 18 zápisnice)
 Veronika Čurgalová, Hviezdoslavova 46, Zlaté Moravce (príloha č. 19 zápisnice)
 Ján Straka, Hosťovce 203 (príloha č. 20 zápisnice)
 Tatiana Ţáková, Trenčianská 23/18, Nová Dubnica (príloha č. 21 zápisnice)
Poslanci OZ zobrali ţiadosti na vedomie a poverili starostu obce, aby podľa vlastného uváţenia
rozhodol o jednotlivých ţiadostiach.
6. Prerokovanie sťažností občanov
A. Mária Šabová, Krátka 257, Obyce – sťaţnosť na správanie suseda Štefana Daniša, Krátka 254,
Obyce (príloha č. 22 zápisnice).
Sťaţnosť prečítal zástupca starostu Ing. Cyril Dlhý a potom odovzdal slovo predsedovi Komisie
verejného poriadku Františkovi Melencovi. F. Melenec oznámil poslancom, ţe komisia bola
prešetriť situáciu. Pravda je, ţe pán Daniš odkúpil časť záhrady priamo za domom pani Šabovej
a teraz im rovno popod okná vypúšťa do záhrady odpadovú vodu a rôzny iný biologicky
rozloţiteľný odpad, ktorý spôsobuje neúnosný zápach a zároveň má nepriaznivý vplyv na
základy domu pani Šabovej. Preto komisia odporúča postúpiť uvedenú sťaţnosť Komisii
ţivotného prostredia, prípadne priamo Obvodnému úradu ţivotného prostredia v Zlatých
Moravciach. Ing. Cyril Dlhý poznamenal, ţe podľa občianskeho zákonníka je vlastník
nehnuteľnosti povinný zdrţať sa takého konania, ktorým by nad mieru primeranú pomerom
obťaţoval iného človeka. Poslanci OZ vzali sťaţnosť na vedomie.

B. Ján Šabo, Kostolná 499, Obyce – sťaţnosť na prevádzku Gardénia bar, Kostolná 496, Obyce
(príloha č. 23 zápisnice)
Predseda Komisie verejného poriadku F. Melenec oznámil poslancom, ţe bol v Gardenia bare,
zhováral sa s prevádzkovateľmi, ktorí sú presvedčení, ţe dvor je ich súkromné vlastníctvo a môţu
sa tam správať podľa vlastného uváţenia. Poslankyňa Helena Filipčíková poznamenala, ţe
vlastníkom nehnuteľnosti je Ján Kurka a minulý rok jej prisľúbil, ţe prevádzku ponechá najdlšie
do konca tohto roka. Ale ako sa neskôr dozvedela, táto ústna dohoda neplatí, pretoţe pán Kurka
údajne prenajal nehnuteľnosť za účelom prevádzky bistra aţ do konca roku 2014. Okrem toho,
prevádzkovanie terasy nemajú od obce povolené. Poslanci Peter Šlosiar a Ing. Cyril Dlhý sa
zaujímali o to, kto teraz oficiálne prevádzkuje Gardenia bar a keďţe si to nemohli overiť na
online portáli Ţivnostenského registra, poverili obecný úrad, aby preveril oprávnenosť
prevádzkovania baru. Poslanci zobrali sťaţnosť na vedomie.
C. Oľga Mikušová, Drienová 430, Obyce – sťaţnosť na opakované krádeţe na miestnom cintoríne
(príloha č. 24 zápisnice).
Starosta obce informoval poslancov, ţe určite v najbliţšom čase je plánované dokončiť oplotenie
cintorína, pretoţe viacero občanov sa v priebehu posledných 2 – 3 rokoch sťaţovalo na drobné
krádeţe na cintoríne. Poslanci uvaţovali aj nad moţnosťou nechať cintorín v noci osvetlený, ale
vzhľadom na finančnú situáciu obce zavrhli toto riešenie ako nehospodárne. Po krátkej diskusii
poslanci OZ zobrali ţiadosť na vedomie a poverili starostu obce, aby zabezpečil napojenie jednej
lampy pri hornej bráne (pri dome smútku) na verejné osvetlenie, aby táto celú noc svietila, kým
sa nedokončí oplotenie cintorína.
D. Antónia Ondrejková, Jazvínska 465, Obyce – opakovaná sťaţnosť na suseda Lukáča Dodoka
a syna Ľuboša Dodoka, Jazvínska 569, Obyce (príloha č. 25 zápisnice).
Predseda Komisie verejného poriadku František Melenec informoval poslancov OZ, ţe komisia
bola túto sťaţnosť riešiť. Lukáč Dodok ani jeho syn nie sú ţivnostníci, teda v dielňu vyuţívajú
ako na svoje záľuby. Ľuboš Dodok navrhol, ţe počas pracovných dní skráti dobu práce v dielni,
ale pani Ondrejková trvala na tom, aby sa v dielni prestalo úplne pracovať. Komisia verejného
poriadku odporučila obidvom stranám, aby sa pokúsili vzájomne dohodnúť na nejakom
kompromise. Poslanci OZ zobrali sťaţnosť na vedomie.
7. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce za II. štvrťrok 2011
Materiál Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce za II. štvrťrok 2011 (príloha č. 26 zápisnice)
dostali poslanci domov v dostatočnom predstihu. Prehľad čerpania rozpočtu stručne
zosumarizovala účtovníčka obce Katarína Šlosiarová. Poslanec Ing. Radovan Bakaľár sa spýtal,
ako na tom obec finančne je. K. Šlosiarová ho informovala, ţe v súčasnom období sa obec snaţí
po dohode s dodávateľmi splatiť všetky faktúry, ktoré sa nám nepodarilo uhradiť v mesiacoch,
keď boli podielové dane veľmi krátené. Starosta poznamenal, ţe systém financovania miest
a obcí nie je veľmi priaznivý a pravdepodobne finančne na tom niekoľko budúcich rokov ani
naša obec lepšie nebude. Hlavná kontrolórka obce poznamenala, ţe obce majú dosť veľké
problémy utiahnuť svoje beţné výdavky, lebo kapitálové výdavky štát ešte pokrýva dotáciami,
prípadne presunom z rezervného fondu. Poslanci OZ vzali Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce
za II. štvrťrok 2011 na vedomie.

8. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Obyce za I. polrok 2011
Materiál obdrţali poslanci domov v dostatočnom predstihu (príloha č. 27 zápisnice).
Monitorovaciu správu poslancom stručne zhrnula účtovníčka obce Katarína Šlosiarová a kaţdý
poslanec dostal jej fotokópiu na začiatku zasadnutia OZ. Monitorovacia správa sa hovorí iba
o výdavkoch obce. Hlavná kontrolórka obce predniesla aj svoje stanovisko k programovému
rozpočtu (príloha č. 28 zápisnice). Skonštatovala, ţe plánované kapitálové výdavky obce sú skoro
naplnené, pokiaľ ide o ostatné merné ukazovatele, niektoré sú uţ naplnené, niektoré sa plnia a iné
sa pravdepodobne nenaplnia vzhľadom na finančnú situáciu obce a ona nemá výhrady voči
hospodáreniu obce.
Poslanci OZ zobrali Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu obce Obyce za I.
polrok 2011 a Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu obce Obyce za I. polrok
2011 na vedomie.
9. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie úverového produktu na kúpu nehnuteľnosti
Starosta informoval poslancov OZ, ţe zmluva s vlastníkmi nehnuteľnosti súp. č. 203 a priľahlých
pozemkov uţ bola podpísaná všetkými účastníkmi a JUDr. Mihóková, ju zavkladovala do
katastra nehnuteľností. Zároveň oznámil, ţe stále poktračujú rokovania s Jednotou Nitra SD
o výmene pozemkov, čo by vytvorilo moţnosť výstavby tretieho bytového domu. Potom prečítal
návrh na podanie ţiadosti o poskytnutie úverového produktu na kúpu nehnuteľnosti. Účtovníčka
obce Katarína Šlosiarová prečítala súhlasné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na podanie
ţiadosti o poskytnutie úveru (príloha č. 29 zápisnice) a podmienky stručne oboznámila poslancov
s podmienkami úveru. Hlasovanie za návrh na podanie ţiadosti o poskytnutie úverového
produktu na kúpu nehnuteľnosti: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 0
poslancov.
Hlasovanie poslancov OZ za zaručenie úveru vlastnou platobnou vista blankozmenkou obce: za 9
poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
10. Použitie finančných prostriedkov FNM na dofinancovanie výstavby BD II.
Účtovníčka obce Katarína Šlosiarová informovala poslancov, ţe finančné prostriedky FNM sú
refundované náklady z plynofikácie obce a moţno ich pouţiť len na kapitálové výdavky. Zatiaľ
boli čerpané celkovo trikrát: na kanalizáciu, na kultúrny dom a neskôr opäť na rekonštrukciu
kultúrneho domu (prehľad kapitálových výdavkov na realizáciu rozvojového programu obce na
prefinancovanie v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostredkov č. 07/2002/0923 –
príloha č. 30 zápisnice). Teraz by bolo potrebné vzhľadom na krátené podielové dane
dofinancovať nutné vedľajšie výdavky spojené s výstavbou bytového domu II.
Hlasovanie poslancov za návrh, aby sa finančné prostriedky FNM poţili na dofinancovanie
výstavby BD II. vo výške 3.730,21 eur: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 0
poslancov.
11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011
Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011 (príloha č. 31 zápisnice) predniesla hlavná
kontrolórka obce Ing. Ľudmila Rumanková. Skonštatovala, ţe vykonala 2 finančné kontroly.
Prvú v mesiacoch január aţ marec 2011 za účelom vypracovania stanoviska k záverečnému účtu.
Druhá finančná kontrola bola uskutočnená v mesiacoch apríl aţ máj 2011 a bola zameraná na
vedenie účtovníctva, kontrolu plnenia rozpočtu. Kontrolórka obce skonštatovala, ţe nezistila
ţiadne porušenie zákonov. Poslanci OZ zbrali správu hlavnej kontrolórky na vedomie.

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 (príloha č. 32 zápisnice) prečítala účtovníčka
obce Katarína Šlosiarová.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov.
13. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so záznamom o výsledku následnej finančnej
kontroly (príloha č. 33 zápisnice) a skonštatovala, ţe nebolo zistené ţiadne porušenie zákona.
Poslanci OZ zobrali uvedený materiál na vedomie.
14. Dodatok č. 1 k VZN obce Obyce č. 3/2009
Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Obyce č. 3/2009 spolu s dôvodovou správou (príloha č. 34
zápisnice) obdrţali poslancov domov v dostatočnom predstihu. Účtovníčka obce Katarína
Šlosiarová informovala poslancov, ţe tento dodatok je potrebné prijať, lebo sa zmenili finančné
pásma, na základe ktorých má obec vypracovené VZN. Hlasovanie za Dodatok č. 1 k VZN obce
Obyce č. 3/2009: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
15. Dodatok č. 1 k VZN obce Obyce č. 2/2008
Dodatok č. 1 k VZN obce Obyce č. 2/2008 spolu s dôvodovou správou (príloha č. 35 zápisnice)
prečítala pracovníčka obce Ing. Ivana Mičudová a vysvetlila, ţe školné v materskej škole
v súčasnej podobe sa od rodičov dosť problematicky inkasuje a preto riaditeľka MŠ navrhuje
sumu 4,98 eur zaokrúhliť a zvýšiť na 6,00 eur. Hlasovanie poslancov za Dodatok č. 1 k VZN
obce Obyce č. 2/2008: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania 0 poslancov.
16. Odstúpenie Obce Jedľové Kostoľany od dohody – Zdravotné stredisko Obyce
Starosta informoval poslancov o odstúpení obce Jedľové Kostoľany od dohody, na základe ktorej
obci Obyce uhrádzali časť nákladov na prevádzku zdravotného strediska (príloha č. 36 zápisnice).
Za prvú polovicu roka ešte zaplatili, ale vzhľadom na finančnú situáciu obce, na zníţený počet
ordinančných hodín lekára pre dospelých a fakt, ţe detská lekárka chodí na Obyce uţ len raz do
týţdňa, je pre nich neúnosné platiť na prevádzku zdravotného strediska. Občania Jedľových
Kostolian argumentujú, ţe lekár platí nájomné za ambulanciu a v Zlatých Moravciach obec
Jedľové Kostoľany tieţ neprispieva na prevádzku zdravotníckych zariadení. Poslanci OZ zobrali
odstúpenie obce Jedľové Kostoľany od dohody na vedomie.
17. Rôzne
A. Starosta informoval poslancov o splátkovom kalendári, ktorý obci zaslala Rímskokatolícka
cirkev, Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza a určila v ňom mesačné splátky 2.000,00 eur. Obec
zaslala späť ţiadosť o prehodnotenie tohto splátkového kaledára, nakoľko sme schopní splácať
najviac 1.500,00 eur mesačne. Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
B. Starosta obce informoval poslancov, ţe generálny riaditeľ Jednoty SD Nitra, s ktorým boli
začaté rokovania, zomrel. Predstavitelia Jednoty sú však zatiaľ stále naklonení výmene

pozemkov v centre obce a plánujú prestavať a zväčšiť predajňu. Poslanci OZ zobrali informáciu
na vedomie.
C. Starosta ďalej informoval poslancov OZ o lekárni Oliva v Obyciach. Majiteľ pán Čepec má
mesačný schodok 400,00 eur, odkedy do Obýc chodieva detská lekárka len raz týţdenne
a praktický lekár zníţil poček ordinačných hodín, aby mohol ordinovať na Veľkej a Malej
Lehote. Pán Mikuš, od ktorého má budovu lekárne prenajatú, sa rozhodol zníţiť nájomné na
polovicu, aby sa lekáreň v obci zachovala. Pán Čepec sa vyjadril v tom zmysle, ţe ak by sa mu
podarilo zníţiť prevádzkové náklady tak, aby nebol stratový, prípadne aj keby mal nulový výnos,
do konca roku 2011 by lekáreň určite prevádzkoval. Zároveň ponúkol obci na odkúpenie časť
pozemku (cca 73 m2), ktorý sa nachádza v centre obce a čiastočne na ňom leţí obchod Márie
Strečkovej. Navrhol sumu 16 – 20 eur/m2, čiţe celková suma za nehnuteľnosť by bola najviac
1.500,00 eur.
Hlasovanie poslancov za návrh, aby starosta ďalej jednal s pánom Čepcom v tejto záleţitosti a za
primeranú cenu pozemok obec odkúpila: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania
0 poslancov.
D. Starosta obce informoval poslancov o výmene nájomníkov v byte č. 1, bytový dom II.
Manţelia Bobočekovci poţiadali o zrušenie nájomnej zmluvy (príloha č. 37 zápisnice) a preto
boli oslovení ďalší záujemcovia z určeného poradovníka, ale všetci odmietli a tak sa byt prenajal
pani Anne Chrenovej zo Zlatých Moraviec. Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
E. Starosta ďalej informoval poslancov, ţe v Zlatých Moravciach plánujú vybudovať zberný dvor
pre celý mikroregión Tríbečsko. Zberný dvor by riešil kompletné nakladanie s odpadom. Mesto
Zlaté Moravce ponúka pre záujemcov zo strany obcí, čo sa pripoja od začiatku, výhodnejšie
podmienky a niţšie ceny ako tým, čo sa pripoja neskôr. Je logickejšie odváţať odpad 10 km ako
50 km ďaleko a treba radšej podporiť regionálne projekty, pokiaľ nám ponúknu prijateľné ceny.
Nevýhodou je, ţe starosta obce musí dať čestné vyhlásenie (vzor vyhlásenia – príloha č. 38
zápisnice), ţe 5 rokov od úspešnej realizácie projektu sa obec nebude uchádzať o finančné
prostriedky z eurofondov na projekt v oblasti odpadového hospodárstva, aby sa zabránilo
duplicite financovania zariadení a aktivít.
Hlasovanie poslancov OZ za návrh, aby obec Obyce participovala na projekte „Regionálny
zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko“: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania
0 poslancov.
F. Starosta informoval poslancov, ţe projekt „Zníţenie energetickej náročnosti ZŠ Obyce“
zaslaný na EkoFond nebude podporený (oznámenie o zamietnutí ţiadosti správnou radou
EkoFondu – príloha č. 39 zápisnice). Projektu síce boli vytknuté drobné nezrovnalosti, ale
projektant si pevne za ním stojí. Obec sa bude aj naďalej pokúšať získať finančné prostriedky na
výmenu okien na budove základnej školy, prípadne projekt uskutočniť postupne na náklady obce.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
G. Starosta obce informoval poslancov, ţe projekt na opravu miestnych komunikácií bol
uskutočnený. Opravili sa výtlky na uliciach Kostolná, Drienová, Školská a čiastočne Hlavná.
Poslanci OZ vzali informáciu na vedomie.
H. Starosta informoval poslancov, ţe pán Marián Gduľa ponúkol obci klavírne krídlo za cenu
1.000,- eur. Poslanec Štefan Turza sa ponúkol, ţe pôjde stav klavíra skontrolovať a zistí, či by sa
dal ešte pouţívať.

Hlasovanie poslancov za návrh, aby obec odkúpila klavírne krídlo za 1.000,- eur, ak poslanec
Štefan Tuzra preverí jeho stav a kúpu odporučí: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov.
I. Poslanec OZ Ing. Radovan Bakaľár sa spýtal na vydanie Obyckého občasníka a odporučil
termín pred Vianocami, aby sa pokrylo čo najviac akcií tohto roka. Starosta obce vyzval
poslancov OZ, aby kaţdý prispel nejakým príspevkom. Poslanci OZ zobrali infomráciu o vydaní
Obyckého občasníka na vedomie.
J. Poslanec Peter Šlosiar predniesol poţiadavku stolnotenisového oddielu, aby mohli trénovať aj
hrať zápasy vo veľkej sále kultúrneho domu. Starosta povedal, ţe pokiaľ by išlo iba o súťaţné
zápasy, nemá námietky, ale tréningy neprichádzajú do úvahy, vzhľadom na tom, ţe sálu
vyuţívajú Skerešovanka aj Drieňovanka na nácvik a rovnako slúţi na reprezentáciu obce a rôzne
obecné akcie. Zatiaľ nemá v úmysle meniť ani obsadenie miestností v kultúrnom domeani
sťahovať kniţnicu, pokiaľ poslanci nemajú návrhy na iné riešenie situácie. Poslanci OZ zobrali
poţiadavku stolnotenisového oddielu na vedomie.
K. Poslanec Štefan Turza sa spýtal na moţnosti riešenia kalizácie v obci. Starosta oboznámil
poslancov, ţe v súčasnej dobe majú prioritu obce nad 2 000 obyvateľov a existuje ich ešte
pomerne veľa, ktoré nemajú kanalizáciu, čiţe podľa všetkých prieskumov, ktoré podnikol, naša
obec nemá v súčasnej dobe šancu uspieť so ţiadosťou na eurofondoch. Dohodol si stretnutie so
starostom Machuliniec, aby spolu prediskutovali projekty a pokúsili sa nájsť nejaké riešenie.
Poslanec Štefan Turza sa ďalej spýtal, ako je to s odváţaním septikov z obce, či ich moţno
vyváţať do ČOV Machulince. Starosta obce Machulince potvrdil starostovi Obýc, ţe je to
moţné, pokiaľ takýto odpad nezničí filtre v ČOV. V súčasnej dobe je problém vybaviť aj fekál na
odvoz septiku, ale pokiaľ príde na ČOV o takýmto odpadom pán Prochovník, na jeho úsudok sa
dá spoľahnúť.
L. Zástupca starostu Ing. Cyril Dlhý sa informoval, kedy sa budú napájať na ulici Jazvínskej
jednotlivé prípojky na nové vodovodné potrubie, pretoţe má informáciu, ţe niektoré staré
prípojky nespĺňajú súčasné normy, uţ sa ţiadajú polyetylénové potrubia a mohlo by sa
uskutočniť stretnutie občanov, ktorých sa to týka, aby sa prípadné problémy poriešili čím skôr.
Starosta poznamenal, ţe telefonicky sa uţ dva týţdne pokúša zohnať pána Baka, ale vôbec sa mu
nedarí s ním spojiť. Bude to skúšať aj naďalej a túto informáciu si overí. Poslanci OZ zobrali
uvedenú informáciu a návrh na stretnutie na vedomie.
18. Diskusia
Poslanci OZ diskutovali v rámci jednotlivých bodov rokovania, iné príspevky do diskusie neboli.
19. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Ivan Rubanisnký prečítal návrh na uznesenie zo 7. riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach konaného dňa 02. 09. 2011 v Obyciach (príloha
č. 40 zápisnice).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 7/2011 zobrali poslanci OZ na vedomie bez
výhrad.

20. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 7. riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.

V Obyciach, 2. septembra 2011
Overovatelia zápisnice :
František Melenec .....................................................
Peter Šlosiar ...............................................................

Ing. Milan Garaj
starosta obce
Zapísala : Ing. Ivana Mičudová

Uznesenie
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 02. septembra 2011

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 7. riadnom zasadnutí prerokovalo:
A. prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľbu návrhovej komisie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Prerokovanie ţiadostí a sťaţností občanov
Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce za II. štvrťrok 2011
Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu obce Obyce za I. polrok 2011
Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu obce Obyce za I. polrok 2011
Návrh na podanie ţiadosti o poskytnutie úverového produktu na kúpu nehnuteľnosti
Pouţitie finančných prostriedkov FNM na dofinancovanie výstavby BD II.
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Dôvodovú správu a návrh Dodatku č. 1 ku všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce č.
3/2009 z 11. decembra 2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu
jedného jedla, na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady
príspevku v Školskej jedálni pri Základnej škole v Obyciach
Dôvodovú správu a návrh Dodatku č. 1 ku všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce č.
2/2008 z 15. augusta 2008 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
Odstúpenie obce Jedľové Kostoľany od dohody – Zdravotné stredisko Obyce
Informáciu o projekte „Regionálny zberný dvor pre Mikroregión Tríbečsko“
Informáciu o výmene nájomníkov v byte č. 1, bytový dom č. II, Cintorínska 206, Obyce
Informáciu o zamietnutí ţiadosti o podporu projektu „Zníţenie energetickej náročnosti ZŠ
Obyce“
Informáciu o splátkovom kalendári s Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavsko-Trnavskou
arcidiecézou, Trnava
Informáciu o jednaní s predstaviteľmi COOP Jednota Nitra SD ohľadne centra obce
Informáciu o lekárni Oliva, Cintorínska ul., Obyce
Informáciu o ukončení projektu na opravu vybraných miestnych komunikácií
Informáciu o moţnosti získania klavírneho krídla
Informáciu o vydaní Obyckého občasníka č. 1/2011
Informáciu o vyuţití priestorov veľkej sály kultúrneho domu na stolnotenisové turnaje
Informáciu o riešení kanalizácie v obci
Informáciu o rekonštrukcii vodovodnej vetvy na ul. Jazvínskej
Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 7/2011
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach:
B. berie na vedomie:
Plnenie úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ v Obyciach
 Komisia verejného poriadku – preskúmanie sťaţnosti Jána Šimeka, bytom Obyce, Školská
323 za porušenie občianskeho spolunaţívania s Helenou Dodokovou.
 Ţiadosť o opätovné prehodnotenie ceny za odpredaj pozemku na ul. Jazvínskej, Obyce
– Ing. Peter Šabo, Bratislava, Šášovská 10.
2. Ţiadosti občanov:
 Milan Krátky, Hlavná 170, Obyce – ţiadosť o riešenie stavu potoka Ţliabok,
 Hedviga Šabová, Hlavná 187, Obyce – ţiadosť o vybudovanie odtokového ţľabu pred
rodinným domom,
 Ján Šabo, Partizánska 360, Obyce – ţiadosť o vyriešenie problému s odpadovou vodou
stekajúcou zo susednej nehnuteľnosti,
 Jozef Hladík, Drienová 412, Obyce – ţiadosť o pridelenie bytu v školskej bytovke,
 o odpustenie alebo zníţenie miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu:
 Marta Molnárová, Kamenná 36, Nitra – rekreačná chata Obyce – Kadiška
 Mgr. Miroslava Halmová, Mariánska 12, Nitra – rekreačná chata Obyce
 Mária Stanová, Kozmonautov 8/3. Nitra – rodinný dom Skerešova 346, Obyce
 Štefan Jurík, Hviezdoslavova 76, Zlaté Moravce – rodinný dom Skerešova 345,
Obyce
 Helena Vaškovičová, Mládeţe 2, Zlaté Moravce – rodinný dom, Školská 275,
Obyce
 Veronika Čurgalová, Hviezdoslavova 46, Zlaté Moravce – rodinný dom Školská
274, Obyce
 Ján Straka, Hosťovce 203 – rodinný dom Hlboká 394, Obyce
 Tatiana Ţáková, Trenčianská 23/18, Nová Dubnica – rodinný dom, Školská 305,
Obyce.
3. Sťaţnosti občanov:
 Mária Šabová, Krátka 257, Obyce – na správanie suseda Štefana Daniša, Krátka 254,
Obyce
 Ján Šabo, Kostolná 499, Obyce – na prevádzku Gardéniabar, Kostolná 496, Obyce
 Oľga Mikušová, Drienová 430, Obyce – na opakované krádeţe na miestnom cintoríne,
 Antónia Ondrejková, Jazvínska 465, Obyce – opakovanie na suseda Lukáča Dodoka
a syna Ľuboša Dodoka, Jazvínska 569, Obyce.
4. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce za II. štvrťrok 2011
5. Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu obce Obyce za I. polrok 2011
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu obce Obyce za I. polrok 2011
7. Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011
8. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
9. Odstúpenie obce Jedľové Kostoľany od dohody – Zdravotné stredisko Obyce
10. Informáciu o projekte „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko“
11. Informáciu o výmene nájomníkov v byte č. 1, bytový dom č. II, Cintorínska 206, Obyce
12. Informáciu o zamietnutí ţiadosti o podporu projektu „Zníţenie energetickej náročnosti ZŠ
Obyce“
1.

13. Informáciu o splátkovom kalendári s Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavsko-Trnavskou
arcidiecézou, Trnava
14. Informáciu o ústnom dohovore s predstaviteľmi COOP Jednota Nitra SD o centre obce
15. Informáciu o lekárni Oliva, Cintorínska ul., Obyce
16. Informáciu o ukončení projektu na opravu vybraných miestnych komunikácií
17. Informáciu o vydaní Obyckého občasníka č. 1/2011
18. Informáciu o vyuţití priestorov veľkej sály kultúrneho domu na stolnotenisové turnaje
19. Informáciu o riešení kanalizácie v obci
20. Informáciu o rekonštrukcii vodovodnej vetvy na ul. Jazvínskej
21. Návrh na uznesenie
C. určuje:
1.
2.

Zapisovateľa zápisnice: Ing. Ivanu Mičudovú.
Overovateľov zápisnice: Františka Melenca, Petra Šlosiara.
D. volí:

1.

Návrhovú komisiu v zloţení: Helena Filipčíková, RNDr. Mária Hrešková, Ing. Ivan
Rubaninský.
E. súhlasí

1.

2.

S prijatím úveru vo výške 40 000,00 eur na kúpu nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú.
Obyce, vedených na LV č. 819 ako parcely registra „C“, par. č. 2 o výmere 340 m2,
zastavané plochy a nádvoria a par. č. 5 o výmere 338 m2, záhrady s rodinným domom súp. č.
203, na par. č. 2, ul. Cintorínska, k. ú . Obyce
So zaručením úveru vlastnou platobnou vista blankozmenkou obce.
F. schvaľuje

1.

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 ţiadostí a sťaţností občanov
6. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce za II. štvrťrok 2011
7. Monitorovacia správa o plnení progranového rozpočtu obce Obyce za I. polrok 2011
8. Návrh na podanie ţiadosti o poskytnutie úverového produktu na kúpu nehnuteľnosti
9. Pouţitie finančných prostriedkov FNM na dofinancovanie výstavby BD II.
10. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
12. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
13. Dodatok č. 1 k VZN obce Obyce č. 3/2009
14. Dodatok č. 1 k VZN obce Obyce č. 2/2008
15. Odstúpenie obce Jedľové Kostoľany od dohody – Zdravotné stredisko Obyce
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie

19. Záver
2.

Ţiadosti občanov:
 Jana Lavóová, Ľubomír Kováč – skúšobné predĺţenie nájmu bytu č. 2 v bytovom dome
č. I. s podmienkou dodrţiavania nájomnej zmluvy
 Jednota dôchodcov v Obyciach – o finančný príspevok 400,00 eur na činnosť v roku
2011
 Zdruţenie kresťanských spoločenstiev mládeţe, Spoločenstvo Christian, Obyce –
o poskytnutie priestorov v kultúrnom dome na účel verejných modlitbových stretnutí
 Jozef Kéry, Školská 293, Obyce – ţiadosť o odpredaj nákladného motorového vozidla
Praga V3 S za symbolickú cenu 1 €
 VEGO MARKETING, s.r.o., Banská Bystrica – o umiestnenie prenosného reklamného
zariadenia v centre obce na dobu 1 mesiac.

3.

Prehľad kapitálových výdavkov na realizáciu rozvojového programu obce na prefinancovanie
v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2002/0923 nasledovne:
1. Kanalizácia
122.262,61 eur
termín čerpania rok 2003
2. Kultúrny dom
33.193,92 eur
termín čerpania rok 2004
3. Rekonštrukcia, modernizácia
a trans. KD
18.462,32 eur
termín čerpania rok 2005
4. Výstavba bytového domu II.
3.730,21 eur
termín čerpania rok 2011

4.
5.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011
Dodatok č. 1 ku všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce č. 3/2009 z 11. decembra
2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla, na výrobu
jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni
pri Základnej škole v Obyciach.
Dodatok č. 1 ku všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce č. 2/2008 z 15. augusta 2008
o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole.
Participáciu obce Obyce na projekte „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko“
Moţnosť odkúpenia klavírneho krídla za 1.000,00 eur, ak poslanec Štefan Turza po
obhliadke kúpu odporučí.

6.
7.
8.

G. zamieta:
1.

2.

Ţiadosti občanov:
 Ing. Jozef Zemanovič, Kostolná 483, Obyce – o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce,
predzáhradky pred rodinným domom súp. č. 483
Realitná kancelária Golden House, Zlaté Moravce – o vyuţití obecnej par. č. 106/7 ako
prístupovej komunikácie k pozemku na ul. Cintorínskej, Obyce.
H. poveruje:

1.
2.

Starostu obce prehodnotiť jednotlivé ţiadosti o odpustenie alebo zníţenie miestneho
poplatku za odvoz komunálneho odpadu a rozhodnúť podľa vlastného uváţenia.
Starostu obce objednať vypracovanie nového znaleckého posudku na zistenie hodnoty
pozemku Ing. Petra Šabu na ul. Jazvínskej, Obyce.

3.

4.
5.

Starostu obce ukončiť nájomnú zmluvu Jane Lavóovej a Ľubošovi Kováčovi, byt č. 2,
bytový dom č. I. s okamţitou platnosťou po akejkoľvek písomnej sťaţnosti na ich správanie,
príp. po privolaní policajnej hliadky kvôli nevhodnému správaniu spomenutých nájomníkov.
Starostu obce, aby zabezpečil osvetlenie cintorína tak, aby jedna lampa pri bráne pri dome
smútku svietila celú noc.
Starostu obce jednať vo veci odkúpenia časti pozemku pod obchodom Márie Strečkovej od
majiteľa pozemku pána Čepca.
I.

1.
2.
3.

ukladá:

Komisii verejného poriadku prešetriť sťaţnosť Jána Šimeka, Školská 323, Obyce za
porušenie občianskeho spolunaţívania s Helenou Dodokovou.
Stavebnej komisii vyrozumieť pani Máriu Šabovú, aby opravila odtok odpadovej vody
a nespôsobovala susedovi škodu v záhrade.
Obecnému úradu v Obyciach preveriť oprávnenosť prevádzkovania Gardenia baru, Kostolná
496, Obyce.

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

Ing. Milan Garaj
starosta obce

