Zápisnica
z 36. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16.11.2018
v zasadacej miestnosti obecného úradu o 18.30 hod.
Prítomní: Starosta obce: Ing. Marián Paulisz
Poslanci OZ: Patrik Gyepes, Silvester Gyepes, Ing. Tomáš Kmeťo, Peter Lüley,
Ing. Dušan Lydik
Neprítomní: Ladislav Bene, Mgr. Peter Gálik – ospravedlnení.

Program:
1. Zahájenie.
2. Procedurálne úkony – (prerokovania a schválenie programu rokovania, voľba
návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky).
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice obce Dolné Obdokovce.
5. Prerokovanie pokladničného limitu.
6. Prejednanie záznamu o vykonaní prokurátorskej previerky.
7. Prerokovanie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na SO OPII na projekt Wifi (pripojenie) pre Obec Dolné Obdokovce
z OPII-2018/7/1-DOP
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 a hostí z radov obyvateľov (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, ale z dôvodu zmeny
poradia v programe, dal starosta zrušenie programu s nasledovnými bodmi:
1. Zahájenie.
2. Procedurálne úkony – (prerokovania a schválenie programu rokovania, voľba
návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky).
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice obce Dolné Obdokovce.
5. Prerokovanie pokladničného limitu.
6. Prejednanie záznamu o vykonaní prokurátorskej previerky.
7. Prerokovanie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na SO OPII na projekt Wifi (pripojenie) pre Obec Dolné Obdokovce
z OPII-2018/7/1-DOP
8. Korekcia v rámci projektu “Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce
z roku 2012“.
9. Rôzne.
10. Sumarizácia prijatých uznesení.
11. Záver.
poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.

Poslanci prejednali zmenu v programe a starosta obce dal program, ktorý bude rozšírený o jeden
bod a to o Žiadosť Štefana Laura, bytom 951 02 Dolné Obdokovce č. 93 o odpredaj obecného
pozemku poslancom na hlasovanie.
1. Zahájenie.
2. Procedurálne úkony – (prerokovania a schválenie programu rokovania, voľba
návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky).
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Žiadosť Štefana Laura, bytom 951 02 Dolné Obdokovce č. 93 o odpredaji
obecného pozemku.
5. Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice obce Dolné Obdokovce.
6. Prerokovanie pokladničného limitu.
7. Prejednanie záznamu o vykonaní prokurátorskej previerky.
8. Prerokovanie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na SO OPII na projekt Wifi (pripojenie) pre Obec Dolné Obdokovce
z OPII-2018/7/1-DOP
9. Korekcia v rámci projektu “Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce
z roku 2012“.
10. Rôzne.
11. Sumarizácia prijatých uznesení.
12. Záver.
Hlasovanie: za: 5.
Program na prejednanie bol jednohlasne schválený.
V rámci tohto bodu starosta obce dal návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice. Poslanci OZ schválili návrhovú komisiu v zložení: Silvester Gyepes a Peter Lüley
a overovateľov zápisnice: Ing. Dušan Lydik a Patrik Gyepes. Starosta obce za zapisovateľku určil
Helenu Lacovú a Mgr. Máriu Beneovú.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: za: 5.
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
P. Mgr. Mária Beneová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
4. Žiadosť Štefana Laura, bytom 951 02 Dolné Obdokovce č. 93 o odpredaji obecného
pozemku.
Starosta obce prečítal žiadosť od Š. Laura, ktorej obsahom je odpredaj pozemku vo vlastníctve
obce, ktorý obec neudržiava z dôvodu ťažko prístupného terénu. Daný pozemok susedí
s pozemkom žiadateľa, ktorý túto nehnuteľnosť každoročne udržiava, kosí lebo býva zarastený
burinou.
Starosta obce udelil slovo p. Š. Laurovi, ktorý sa vyjadril, že burina im prerastá cez plot do záhrady
a každoročne vynakladá nemalé úsilie na udržiavanie pozemku a opravu jeho oplotenia. Do
budúcna mieni túto časť pozemku s č. parcely 260/101, ktorá sa nachádza za jeho záhradou
udržiavať naďalej a preto by časť z neho chcel od obce odkúpiť. Chcel by sa uistiť o súhlase
predaja tohto pozemku, lebo k vysporiadaniu bude nutné pozemok zamerať, čo tiež obnáša pre
neho nemalé finančné prostriedky. Ďalej poslanci prejednávali i cenu pozemku za m² a keďže sa
jedná o výmeru nad 100 m² na základe žiadosti cena pozemku sa bude jednotlivo posudzovať.
Poslanci prihliadli aj na skutočnosť, že p. Lauro je nápomocný, aktívny, zapája sa do rôznych
činností v športe. Vyjadrili v tejto veci kladné stanovisko s tým, že po vymeraní, obdržaní
geometrického plánu, presnej výmery sa prejedná i jeho cena za 1 m². Poslanci sa zhodli, že predaj
pozemku bude hodný osobitného zreteľa, lebo s prihliadnutím na výmeru pozemku ako i z dôvodu
jeho neprístupnosti nie je predpoklad že by obec s ním účelne naložila.
Poslanci žiadosť Štefana Laura, bytom 951 02 Dolné Obdokovce č. 93 o odkúpení obecného
pozemku vzali na vedomie.
5. Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice obce Dolné Obdokovce.
Kontrolórka obce p. Ing. M. Dojčanová podala správu o výsledku následnej kontroly pokladnice
obce Dolné Obdokovce. Kontrola bola vykonaná v mesiaci október 2018 za obdobie od
01.05.2018 do 30.09.2018 a to na príjmové a výdavkové pokladničné doklady. V kontrolovanom

období bol preverený súlad predložených dokladov s platným zákonom i finančnej kontrole.
Cieľom kontroly je zabezpečenie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
realizácii finančnej operácie alebo jej časti.
Poslanci správu o výsledku následnej kontroly pokladnice obce Dolné Obdokovce vzali na
vedomie.
6. Prerokovanie pokladničného limitu.
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o pokladničnom limite 2 000,- € a nakoľko
v niekoľkých mesiacoch nastalo prekročenie limitu z dôvodu výberu daní, odporúča limit
pokladnice zvýšiť na 5 000,- €. Poslanci prerokovali dané zvýšenie a starosta obce dal zvýšenie
pokladničného denného limitu na 5 000,- € poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.
7. Prejednanie záznamu o vykonaní prokurátorskej previerky.
Poslanci prejednali upozornenie prokutátora, ktorý sa týkal nedostatkov vo Všeobecne záväznom
nariadení č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Dolné Obdokovce. Obsahom nedostatkov boli poslanci oboznámení. V rámci
previerky prokuratúra navrhuje vykonať nápravu. Obec vypracuje Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015
čím sa všetky nedostatky odstránia.
Poslanci spis z Okresnej prokuratúry Nitra č. Pd 275/18/4403-2 – upozornenie prokurátora vo veci
vykonania nápravy vo VZN č. 03/2015 vypracovaním Dodatku č. 1 vzali na vedomie.
8. Prerokovanie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na SO OPII na projekt Wifi (pripojenie) pre Obec Dolné Obdokovce
z OPII-2018/7/1-DOP.
Poslanci prerokovali podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na SO OPII na projekt Wifi (pripojenie) pre Obec Dolné Obdokovce z OPII-2018/7/1-DOP, ktorá
bude slúžiť občanom, návštevníkom obce. Jedná sa o vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia
prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. Po menšej
diskusii starosta obce dal predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt
s názvom “Wifi pre Obec Dolné Obdokovce” v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP s maximálnou
výškou spolufinancovania v sume 750,- €, čo je 5 % z celkových oprávnených výdavkov
poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 3.
Zdržali sa: 2 (Ing. Dušan Lydik, Ing. Tomáš Kmeťo)
Proti: 0
9. 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. Zostávajú ešte dve splátky, ktoré zaťažia rozpočet obce v roku 2019. Posledná splátka
bude zaplatená v máji roku 2019.
10. Rôzne.
a) Starosta obce informoval všetkých prítomných o prijatej písomnej sťažnosti od rodiny
Brathovej, bytom 951 02 Dolné Obdokovce č. 254. Sťažujú sa konkrétne na p. M. Drozdákovú,
Dolné Obdokovce č. 121, na jej nevhodné správanie voči nim. Poslanci vedia o nezhodách týchto
rodín ako i skutočnosť že ich spor o pozemok bude prejednávaný na súde. Po prečítaní sťažnosti
poslanci prehodnotili danú sťažnosť s tým, že odpoveď bude zaslaná po prehodnotení danej
žiadosti advokátom.
Poslanci sťažnosť od rod. Brathovej, bytom Dolné Obdokovce č. 254 vzali na vedomie, s tým, že
sa im zašle odpoveď na základe posúdenia danej sťažnosti advokátom.
b) Starosta obce a poslanci prerokovali uvoľnenie 2-izbového nájomného bytu v NBD so súp. č.
89 na základe poradia podaných žiadostí. Poslanci prejednali uvoľnenie bytu i náhradníka. Po
menšej diskusii starosta obce dal poradie pridelenia 2-izbového nájomného bytu v nájomnom
bytovom dome so súp. č. 89, byt C-5 pre Ladislava Kóšika, bytom Dolné Obdokovce č. 294 s tým,
že v prípade neprevzatia nájomného bytu náhradníkom bude Ladislav Nagy s manž., bytom Dolné
Obdokovce č. 89 a následne uvoľnený 1-izbový byt bude pridelený Márii Ácsovej, bytom Dolné
Obdokovce č. 43 poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.

11. Sumarizácia prijatých uznesení.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
12. Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Dušan Lydik

_________________

Patrik Gyepes

_________________

