Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.12.2018
v zasadacej miestnosti obecného úradu o 13.00 hod.
Prítomní: Starosta obce: Ing. Marián Paulisz
Poslanci OZ: Mgr. Peter Gálik, Norbert Gyepes, Patrik Gyepes, Peter Lüley,
Ing. Dušan Lydik, Bc. Mário Šranko, Mgr. Miloš Tigyi.
Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Marián Paulisz, ktorý zároveň vyzval prítomného
novozvoleného poslanca Mgr. Petra Gálika k zloženiu sľubu. Prečítaním sľubu v zmysle
zákona, prehlásením „Sľubujem“ ako i svojim podpisom potvrdil p. Gálik zloženie sľubu
poslanca obecného zastupiteľstva. Starosta obce p. Gálikovi poprial veľa zdravia a pracovných
i osobných úspechov. Poďakoval sa mu za spoluprácu a úsilie, ktoré vynaložil počas
uplynulých rokov pri zveľaďovaní našej obce.

Program:
1. Zahájenie.
2. Procedurálne úkony – (prerokovania a schválenie programu rokovania, voľba
návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky).
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r. 2019
a na roky 2020, 2021
5. Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021.
6. Prejednanie predložených žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dolné
Obdokovce na rok 2019.
7. Prerokovanie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Dolné Obdokovce.
8. Korekcia v rámci projektu “Program separovaného zberu obce Dolné
Obdokovce z roku 2012“.
9. Rôzne.
10. Sumarizácia prijatých uznesení.
11. Záver.
1. Zahájenie.
Starosta obce Ing. Marián Paulisz privítal všetkých prítomných poslancov OZ, kontrolórku
obce p. Ing. Magdalénu Dojčanovú, zamestnankyne obecného úradu (podľa prezenčnej listiny).
Na základe počtu prítomných poslancov na zasadnutí OZ, starosta obce skonštatoval
uznášaniaschopnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré zároveň zahájil.
2. Procedurálne úkony – (prerokovanie a schválenie programu rokovania, voľba návrhovej
komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky)
Poslanci boli informovaní o bodoch programu určených na prerokovanie. Vyššie uvedený
program na prejednanie bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie: za: 7.
V rámci tohto bodu starosta obce dal návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice. Poslanci OZ schválili návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Gálik a Patrik Gyepes
a overovateľov zápisnice: Ing. Dušan Lydik a Bc. Mário Šranko.
Starosta obce za zapisovateľku určil Mgr. Máriu Beneovú a Helenu Lacovú.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: za: 7.

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
P. Mgr. Mária Beneová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Starosta obce podotkol, že na základe výsledkov volieb mal Mgr. Peter Gálik
opäť najvyšší počet hlasov a to zaslúžene. Je nápomocný, je podporou už veľa rokov
v športovej činnosti, v kultúrnej činnosti, či pri obecných podujatiach a aktívne sa zapája aj do
projektových výziev. Na základe horeuvedených skutočností starosta obce navrhol p. Gálika do
funkcie zástupcu starostu, ktorý zastupuje starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na
výkon funkcie. Mgr. Peter Gálik prijal funkciu zástupcu starostu obce s tým, že naďalej bude
aktívny a nápomocný a všetky nové úlohy a kompetencie sa vynasnaží zvládnuť čo najlepšie.
Starosta obce pripomenul, že zástupca starostu zostáva stále poslancom, avšak s osobitným
statusom, pretože okrem výkonu poslaneckého mandátu má aj ďalšie oprávnenia a povinnosti.
Poslanci vzali na vedomie, že zástupcom starostu obce je Mgr. Peter Gálik.
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r. 2019 a na
roky 2020, 2021.
Kontrolórka obce Ing. Magdaléna Dojčanová podala informácie o vypracovanom odbornom
stanovisku a v závere odporúča rozpočet na rok 2019 dať na hlasovanie a viacročný rozpočet
na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie, dodala, že ak je potrebné je možné rozpočet upravovať
i v priebehu roka.
Poslanci odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r. 2019 a na roky
2020, 2021 vzali na vedomie.
5. Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021.
Starosta obce informoval všetkých o dôslednom prejednávaní rozpočtu obce na rok 2019 a na
roky 2020 a 2021 na pracovnom stretnutí.
Po menšej diskusii starosta obce dal rozpočet obce na rok 2019 poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 7.
Poslanci obecného zastupiteľstva rozpočet s výhľadom na roky 2020 a 2021 vzali na vedomie.
6. Prejednanie predložených žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dolné
Obdokovce na rok 2019.
Poslanci boli informovaní o žiadostiach o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce a prejednali
všetky žiadosti od organizácií: BFC-Obecný úrad Dolné Obdokovce, ZO Csemadok, Spolok
Priateľov vína, Združenie za Rodnú zem Jánosa Eszterházyho a Združenie za ochranu
bodockých hodnôt. Poslanci prehodnotili a posúdili financie, ktoré sú potrebné pre tieto
organizácie z dôvodu rozvoja športu, kultúry, ktoré našu obec posúvajú dopredu a prispievajú
k jej rozvoju. Poskytnutie dotácie umožňuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné
Obdokovce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Dolné Obdokovce č. 4/2015,
ktoré bolo schválené 29.10.2015. Poslanci sa vyjadrili, že dedina žije s kultúrou a financie treba
poskytnúť, nakoľko všetky dané organizácie obec reprezentujú a priaznivci či už športu, kde sú
naozaj dobré výsledky, alebo kultúry, si zaslúžia veľkú vďaku za ich mravenčiu prácu, ktorá je
i časovo dosť náročná. Zároveň sa týmto treba poďakovať sponzorom, ktorí dotujú tieto akcie,
čím sa dedina zviditeľní a zachovajú sa aj zvyky a tradície v našej obci.
Starosta obce dal návrh na základe žiadosti BFC-Obecný úrad Dolné Obdokovce poskytnúť
dotáciu z rozpočtu obce Dolné Obdokovce na rok 2019 v sume 6000,- € poslancom na
hlasovanie.
Hlasovanie: za: 7.
Starosta obce dal návrh na základe žiadosti ZO Csemadok poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce
Dolné Obdokovce na rok 2019 v sume 600,- € poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 7.
Starosta obce dal návrh na základe žiadosti Spolku Priateľov vína poskytnúť dotáciu z rozpočtu
obce Dolné Obdokovce na rok 2019 v sume 600,- € poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 7.

Starosta obce dal návrh na základe žiadosti Združenia za Rodnú zem Jánosa Eszterházyho
poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce Dolné Obdokovce na rok 2019 v sume 600,- € poslancom
na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 7.
Starosta obce dal návrh na základe žiadosti Združenia za ochranu bodockých hodnôt poskytnúť
dotáciu z rozpočtu obce Dolné Obdokovce na rok 2019 v sume 600,- € poslancom na
hlasovanie.
Hlasovanie: za: 7.
7. Prerokovanie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Dolné Obdokovce.
Po vykonaní opravy v Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce
Dolné Obdokovce a po jeho zvesení sa o predmetnom dodatku môže hlasovať. Potom opäť,
aby nadobudol účinnosť sa zverejní obdobným spôsobom.
Po menšej diskusii starosta obce dal Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Dolné Obdokovce poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 7.
8. Korekcia v rámci projektu “Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce
z roku 2012“.
P. ekonómka informovala všetkých o úhrade pokuty v rámci projektu Program separovaného
zberu obce Dolné Obdokovce, ktorý je z roku 2012“. V novembri už bola realizovaná úhrada
pokuty a podľa rozpočtu na rok 2019 zostáva uhradiť ešte sumu 10 880,- €, rozpočet na ďalšie
roky už touto položkou zaťažený nebude, bude možné iné využitie týchto financií.
9. Rôzne.
a) P. kontrolórka podala informácie o pláne kontrolnej činnosti za I. polrok 2019. Kontrolná
činnosť bude zameraná na kontrolu záverečného účtu obce r. 2018, súlad všeobecne záväzných
nariadení, dokladov. Pri výkone kontrolnej činnosti p. kontrolórka Mgr. Magdaléna Dojčanová
bude postupovať v súlade s novým zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Starosta obce dal plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Obdokovce na I.
polrok 2019 poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 7.
Poslanci poverili hlavného kontrolóra obce Dolné Obdokovce na výkon kontroly v súlade so
schváleným plánom kontrolnej činnosti.
b) Poslanci v rámci zlepšenia prác na zbernom dvore, chodu obecného úradu; prehodnotili
harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2019, otváracích hodín na zbernom dvore,
zberu plastu s tým, že by sa predĺžila v sobotu otváracia doba na zbernom dvore. O tie hodiny
by v stredu otváracia doba na zbernom dvore bola skrátená. Dvojtýždňový zber komunálneho
odpadu zostal ako i zber pred a po sviatkoch. Počet zberov je približne rovnaký ako v roku
2018.
Poplatok nie je zvýšený, ale obyvatelia málo separujú, v komunálnom odpade je zamiešaný
papier i plast.
Bc. Mário Šranko sa spýtal, či je zaznamenaná úspora pri dvojtýždňovom intervale zberu
komunálneho odpadu; či sa vozidlo dvakrát neotáča. Starosta sa vyjadril, že vozidlo sa neotáča
dvakrát, úspora je (ušetrený čas pracovníka, úhrada za mýto). Na udržanie dane za tuhý
komunálny odpad je nutné viac separovať, znižovať tak financie za komunálny odpad. Musíme
vykazovať lepšie výsledky v separovaní odpadu, podrobnejšie informácie o separovaní formou
propagačných materiálov by sme mali opäť zaslať do každej domácnosti.

c) Poslanci boli informovaní o uvoľnenom nájomnom byte na súp. č. 90, nakoľko žiadateľ byt
odmietol, je nutné rozhodnúť o ďalšom žiadateľovi. Poslanci prejednali žiadosti a po menšej
diskusii rozhodli o určení poradia záujemcov. Starosta dal poradie pridelenia 2-izbového
nájomného bytu v nájomnom bytovom dome so súp. č. 90, byt A-2 pre Františka Mikleho,
Štefánikova 16, 949 01 Nitra s tým, že v prípade odmietnutia nájomného bytu náhradníkom
bude Denisa Fehérová , Nová ul. 702/5, 951 05 Veľký Cetín alebo Miroslav Brath, Orolská
717/41, 951 12 Ivanka pri Nitre poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 7.
d) Starosta obce v závere zasadnutia pripomenul, že dňa 29.12.2018 sa v miestnom kultúrnom
dome uskutoční ples organizovaný Poľovníckym združením Tilalmas.
10. Sumarizácia prijatých uznesení.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
11. Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Dušan Lydik

_________________

Bc. Mário Šranko

_________________

Zapísala: Mgr. Mária Beneová .......................................
Helena Lacová ......................................

