Zápisnica
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.10.2016
v zasadacej miestnosti obecného úradu o 19.00 hod.
Prítomní:

Starosta obce: Ing. Marián Paulisz
Poslanci OZ: Mgr. Peter Gálik, Patrik Gyepes, Silvester Gyepes,
Ing. Tomáš Kmeťo, Peter Lüley, Ing. Dušan Lydik

Neprítomný: Silvester Hamar - ospravedlnený.
Úvodom riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal všetkých
prítomných poslancov OZ, zamestnankyne obecného úradu a p. kontrolórku Ing. Magdalénu
Dojčanovú na základe pozvánky s nižšie uvedeným programom.
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. Výročná správa obce Dolné Obdokovce za rok 2015.
5. Správa audítora za rok 2015.
6. Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci Programu spolupráce Interreg
V-A Slovenská republika – Maďarsko na predmet prioritnej osi 1.1 Príroda
a kultúra, špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti na
realizáciu projektu Udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj postavený na
prírodných a kultúrnych potenciáloch – „Tradície sú koreňom, inovácie
budúcnosťou obce“ v anglickom preklade: Sustainable social and economic
development built on natural and cultural potentials: Tradition is the root,
innovation is the future of our settlements a spolufinancovanie obce vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov na daný projekt.
7. Prerokovanie korekcie v rámci projektu “Program separovaného zberu obce
Dolné Obdokovce” z roku 2012.
8. Rôzne.
9. Sumarizácia prijatých uznesení.
10. Záver.
1. Zahájenie.
Starosta obce Ing. Marián Paulisz na základe účasti všetkých poslancov prítomných na
zasadnutí OZ 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 bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie: za: 6.
V rámci tohto bodu starosta obce dal návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice. Poslanci OZ schválili návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dušan Lydik, Silvester
Gyepes a overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Gálik, Patrik Gyepes.
Starosta obce za zapisovateľku určil Helenu Lacovú a Mgr. Máriu Beneovú.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: za: 6.

3.Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
P. Mgr. Mária Beneová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Starosta obce pripomenul za účelom vybudovania cesty prevod vlastníckeho
práva na základe Kúpnej zmluvy v prospech obce Dolné Obdokovce od Margity Kerestešovej
ako i Kúpnu zmluvu s p. Máriou Kollárovou, ktorá bude vlastníčkou obecného pozemku, na
ktorom bude stavať nový rodinný dom. Starosta obce skonštatoval, že bol osadený oceľový
kríž pri kostole, ktorý bol vysvätiť biskupský vikár, Mons. Z. Ďurčo. Zároveň vyjadril
poďakovanie Združeniu za rodnú zem Jánosa Eszteházyho za toto dielo, ktoré postavili za
svojich vlastných finančných prostriedkov a je pre obec značným prínosom.
4. Výročná správa obce Dolné Obdokovce za rok 2015.
P. ekonómka Mgr. Mária Beneová informovala poslancov o vypracovanej výročnej správe
obce Dolné Obdokovce za rok 2015 so základnou charakteristikou obce, s geografickými
údajmi, zamestnancami, grantmi a transfermi, dotáciami, vrátane výsledku hospodárenia
obce. Po menšej diskusii starosta obce dal Výročnú správu obce Dolné Obdokovce za rok
2015 poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 6.
5. Správa audítora za rok 2015.
P. kontrolórka informovala Obecné zastupiteľstvo o vypracovanej správe nezávislého
audítora. Podkladom auditu bol výkaz ziskov a strát, účtovná závierka a overenie
dodržiavania povinností podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Poslanci skonštatovali
hodnotenie audítora, ktorého správa bola pozitívna.
Poslanci pozitívnu Správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné
Obdokovce vzali na vedomie.
6. Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Maďarsko na predmet prioritnej osi 1.1 Príroda a kultúra,
špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti na realizáciu projektu
Udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj postavený na prírodných a kultúrnych
potenciáloch – „Tradície sú koreňom, inovácie budúcnosťou obce“ v anglickom
preklade: Sustainable social and economic development built on natural and cultural
potentials: Tradition is the root, innovation is the future of our settlements a
spolufinancovanie obce vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na daný
projekt.
Starosta obce informoval všetkých prítomných o projekte, ktorý je dosť obsiahly
a vypracovaný v rámci troch tém príroda, kultúra a cestovný ruch. Žiadosť sa podáva na
budúci týždeň a výzvu vyhlásil Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu
spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Projekt pozostáva z viacerých častí, ktorých
predmetom bude rekonštrukcia areálu pri futbalovom ihrisku, pódia, terasového sedenia,
vytvorenie parkovacích miest; prestavba ľudového domu, ktorý sa nachádza na hlavnej ulici
neďaleko kostola; komunitného centra – objektu (požiarnej zbrojnice); v parku bude vysadená
alej stromov doplnená sochami. Pozdĺž ulice pri cintoríne sa plánuje výsadba nových drevín a
budú vybudované prístupové chodníky k existujúcim studniam.
Daný projekt sa bude realizovať po častiach, v priebehu dvoch rokov, čo je dobré aj z dôvodu
financovania. Starosta podotkol, že v projekte je zahrnutá aj dotácia na mikrobus a spoluúčasť
z rozpočtu obce je 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo výške
32 135,40 EUR. Po menšej diskusii starosta obce dal návrh:
a) predloženia žiadosti o NFP v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská

republika – Maďarsko na predmet prioritnej osi 1.1 Príroda a kultúra, špecifický cieľ 1.1
Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti na realizáciu projektu Udržateľný sociálny
a hospodársky rozvoj postavený na prírodných a kultúrnych potenciáloch – „Tradície sú
koreňom, inovácie budúcnosťou obce“
v anglickom preklade: Sustainable social and economic development built on natural and
cultural potentials: Tradition is the root, innovation is the future of our settlements
b) zabezpečenia realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) financovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j.
vo výške 32 135,40 EUR z výdavkovej časti rozpočtu obce Dolné Obdokovce
poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 6.

7. Prerokovanie korekcie v rámci projektu “Program separovaného zberu obce
Dolné Obdokovce” z roku 2012.
Starosta a poslanci skonštatovali úhradu korekcie s termínom do 18. novembra 2016
a nahlásenie tejto škodovej udalosti Komunálnej poisťovni.
8. Rôzne.
a) Poslanci prerokovali vyjadrenie z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre vo veci
žiadosti o odsúhlasenie výmeny a doplnenia TDZ (Pasportu) v obci. Umiestnenie a osadenie
dopravných značiek, zariadení (zrkadla) v obci musí byť realizované v zmysle predloženej
projektovej dokumentácie a tak aby boli splnené všetky zákonom a príslušnými normami
stanovené podmienky. Realizácii pasportizácie predchádza rozpočet, preto poslanci rozhodli
o jeho vypracovaní.
b) Poslanci prehodnotili termín Dňa dôchodcov a Vianočných trhov s tým, že sa Vianočné
trhy pred kostolom uskutočnia dňa 17. decembra 2016 a Deň dôchodcov ešte určia.
Poslanci termín realizácie Vianočných trhov pred kostolom dňa 17. decembra 2016 vzali na
vedomie.
c) Poslanci prejednali termín vybudovania cesty k pozemkom, ktoré sú na predaj za účelom
výstavby nových rodinných domov – sú zverejnené formou priameho predaja, nakoľko
uchádzači požadujú stanovenie vybudovania vodovodnej siete, elektrických rozvodov a
spevnenej plochy. Jedná sa o pozemky trvale trávnaté porasty s č. parciel: 1124/23, 1124/24,
1124/25, 1124/26, 1124/27, 1124/28, 1124/29, 1124/30, 1124/31.
Po menšej diskusii sa poslanci zhodli, že k daným pozemkom do 31.12.2019 Obec zabezpečí
vybudovanie vodovodnej siete, vybudovanie elektrických NN rozvodov a spevnenej plochy
s povrchovou úpravou makadam.
d) Poslanci prerokovali rozpočtový harmonogram, ktorý po menšej diskusii vzali na vedomie.
9. Sumarizácia prijatých uznesení.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
10. Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Peter Gálik

_________________

Patrik Gyepes

_________________

