OBEC

ŽITAVANY

Z á p i s n i c a č. 14/2020
zo štrnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa 8. júla 2020
v Kultúrno-spoločenskom zariadení, Opatovecká ul.
v Žitavanoch

v Žitavanoch dňa 13. 07. 2020

Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany,
konaného dňa 8. júla 2020 o 16:00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Zastupujúci starosta obce: Štefan Borkovič
Poslanci: Peter Chren, Pavol Čepček, Ing. Milan Barabáš,
Karol Kováč, Miroslav Kováč, Jozef Baranec

Ďalší prítomní:

IC lic., Mgr., Ing. Jaroslav Dubec, hlavný kontrolór obce
Marcel Rekšák, Ing. Regina Kissová

Verejnosť:

Jozef Valašík

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie:
Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľa:

predseda: Ing. Milan Barabáš
členovia: Karol Kováč, Miroslav Kováč
Peter Chren, Jozef Baranec
Marcel Rekšák

3. Schválenie programu rokovania
4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má zvoliť pri voľbách do
orgánov samosprávy obcí dňa 03.10.2020 materiál 119/2020
5. Návrh na použitie rezervného fondu a schválenie rozpočtového opatrenia č.5/2020
materiál 120/2020

6. Ukončenie obecného zastupiteľstva
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril zástupca starostu obce Štefan Borkovič. Privítal všetkých prítomných.
Prítomných poslancov je 7. OZ je nahrávané na diktafón.
K bodu 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
Určenie návrhovej komisie:
Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľa:

predseda: Ing. Milan Barabáš
členovia. Karol Kováč, Miroslav Chren
Peter Chren, Jozef Baranec
Marcel Rekšák

K bodu 3. Schválenie programu rokovania
Zástupca starostu obce Štefan Borkovič predložil program rokovania.
Miroslav Kováč požiadal o doplnenie bodu do programu – Návrh na zakúpenie mulčovača
KDS 145 zn. STARK
Pavol Čepček požiadal o doplnenie bodu do programu Interpelácie poslancov a voľbu
predsedu sociálnej a bytovej komisie
Karol Kováč požiadal o doplnenie bodu – Vystúpenie občanov
PROGRAM – upravený
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie:
Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľa:

predseda: Peter Chren
členovia: Karol Kováč, Miroslav Kováč
Peter Chren, Jozef Baranec
Marcel Rekšák

3. Schválenie programu rokovania
4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má zvoliť pri voľbách do
orgánov samosprávy obcí dňa 03.10.2020 materiál 119/2020
5. Návrh na použitie rezervného fondu a schválenie rozpočtového opatrenia č.5/2020
materiál 120/2020
6. Návrh na zakúpenie mulčovača KDS 145 zn. STARK
7. Interpelácie poslancov
8. Voľba predsedu bytovej komisie
9. Vystúpenie občanov
10. Ukončenie OZ
Uznesenie č. 125/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
s c h v a ľ u j e:
upravený program rokovania 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Štefan Borkovič, Ing. Milan Barabáš, Jozef Baranec,
Pavol Čepček, , Peter Chren, Karol Kováč, Miroslav
Kováč

Miroslav Chren

K bodu 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má zvoliť pri voľbách
do orgánov samosprávy obcí dňa 03.10.2020 materiál 119/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má zvoliť pri voľbách do
orgánov samosprávy obcí dňa 03.10.2020,

určuje:
a) v súlade s § 166 ods. 3 Zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí
03.10.2020 jeden volebný obvod;

b) v súlade s § 166 ods. 3 Zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie volieb určuje počet - 1 poslanec
Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch, ktorý sa bude voliť do orgánov samosprávy obcí
03.10.2020;

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Štefan Borkovič, Ing, Milan Barabáš, Jozef Baranec,
Pavol Čepček, Peter Chren, Karol Kováč, Miroslav
Kováč

Miroslav Chren

K bodu 5 – Návrh na použitie rezervného fondu a schválenie rozpočtového opatrenia č.
5/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:

a) použitie rezervného fondu,
b) návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2020;

schvaľuje:

a) použitie rezervného fondu nasledovne:



vo výške 8.802,48€ na obstaranie konvektomatu do školskej jedálne,

b) rozpočtové opatrenie č. 5/2020.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Štefan Borkovič, Ing, Milan Barabáš, Jozef Baranec,
Pavol Čepček, Peter Chren, Karol Kováč, Miroslav
Kováč

Miroslav Chren

K bodu 6 – Návrh na zakúpenie mulčovača
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh na zakúpenie mulčovača,
schvaľuje:
zakúpenie mulčovača KDS 145 značky STARK, vhodný na zapojenie za malotraktor TUBER
40,
žiada:
finančnú komisiu a účtovníčku OcÚ:
zapracovať náklady na zakúpenie mulčovača do rozpočtu obce na rok 2020 a riešiť
financovanie rozpočtovým opatrením.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Štefan Borkovič, Ing, Milan Barabáš, Jozef Baranec,
Pavol Čepček, Peter Chren, Karol Kováč, Miroslav
Kováč

Miroslav Chren

K bodu č. 7 Interpelácie poslancov
Karol Kováč sa vyjadril k žiadosti p. Kolompárovej ohľadom zlej situácii v bytovke na
„Vystrkove“, že obec Žitavany môže postupovať podľa zmluvy, článok 7. Vyzvať, upozorniť,
dúfa že to situáciu upokojí.
Štefan Borkovič povedal že situáciu v bytovke riešime skoro každý deň, ide o dva
znepriatelené tábory jej obyvateľov. Chodí tam často polícia. Ide o neprispôsobivých
občanov, ktorí sa neustále sťažujú, vyhrážajú atď.
Peter Chren poznamenal, že spomínaným obyvateľom bytovky nevadí 9 mesiacov zlomená
lišta nad vchodovými dverami ale riešia neustále konflikty medzi sebou.
Štefan Borkovič uviedol, že na budúci rok končia viaceré zmluvy a je dôležité prehodnotiť
komu sa zmluva predĺži a kto pôjde preč.
Karol Kováč spomenul, že vecné bremeno platí ten, kto ho zriaďuje. Z telefonickej diskusie
sa nedozvieme, kto apeloval na zriadenie vecného bremena. Dôvod nikto nepomenoval. Nikto
nechce byť konkrétny ani menovaný. Problém visí vo vzduchu. On to riešiť nebude. Platila by
však Západoslovenská vodárenská.
Štefan Borkovič upozornil, že v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti bol a keď
chceme vecné bremeno musíme si ho zaplatiť – je to tak zo zákona. Prístup k vodovodu im zo
zákona nikto nemôže zamedziť.
Pavol Čepček sa informoval ohľadom stavu s búraním stavieb na „Vystrkove“. Štefan
Borkovič mu odpovedal že od ďalšieho týždňa – KW29 sa začínajú búracie práce – Bidelnica
Miroslav Kováč chcel vedieť či sa odstránia aj podlahy a kompletne všetok stavebný odpad,
dostal odpoveď že áno firma Bidelnica všetko zlikviduje.
Pavol Čepček upozornil na neprijatie nového človeka (zamestnanca) na Obecný úrad,
výpomoc pri Športovom klube Žitavany
Štefan Borkovič odpovedal, že momentálne sa o tom neuvažuje, situácia kvôli koronakríze je
nepredvídateľná a futbal sa u nás momentálne tiež nehrá.
Peter Chren poznamenal že videl inzerát na nového zamestnanca na Obecný úrad – údržbár
a odporučil na toto miesto pána Milana Kabáta, ktorý sa ozve a príde na pohovor. Zmienil sa,
že materiály k rekonštrukcii štadióna od pána Candráka sú na Obecnom úrade a momentálne
je to v kompetencii zástupcu starostu Štefana Borkoviča.
Šteefan Borkovič informoval poslancov o prerábke vodovodného potrubia na štadióne, ktorá
prebehne ešte skôr.

Peter Chren informoval o hotových žalúziách v Športovej hale a poprosil o demontáž starých
závesov, ktoré už nie sú viac potrebné.
Pavol Čepček sa pýtal prečo bolo OZ zvolané na 16:00 hod. Vyjadril sa, že čas o 17:00 hod
je pre neho výhodnejší takisto ako aj pre Karola Kováča, kvôli pracovným povinnostiam,
s čím Štefan Borkovič do budúcna súhlasil.
Miroslav Kováč upozornil na chýbajúce značenie na ulici Puškinovej, Lužnej a Kamennej,
ktoré je potrebné doplniť.
Štefan Borkovič spomenul ďalší problém, ktorým je chýbajúca brána na Základnej škole.
Večer chodia do areálu školy neprispôsobiví občania, kde užívajú omamné látky, pijú
a narúšajú nočný kľud. Do začiatku nového školského roka je potrebné urobiť novú bránu.
Peter Chren ponúkol starú nepotrebnú železnú konštrukciu zo štadióna, ktorá by sa mohla na
túto bránu prípadne použiť.
Štefan Borkovič sa poslancom poďakoval za ich interpelácie.

K bodu č. 8 Voľba predsedu bytovej komisie
Nevolilo sa.
K bodu č.9 Vystúpenie občanov
Jozef Valašík žiadal, dohodnúť stretnutie s pánom farárom a následne žiadať Cirkev
o prehodnotenie stanoviska, ohľadom zámeru zámeny častí obecných parciel č.261/100 a č.
261/101 v k.ú. Opatovce za časť Cirkevnej parcely č. 262/2 v pomere 1m2 za 1m2 v zmysle
zastavovacej štúdie – ulica Viničná a to tak aby celková šírka ulice Viničná bola 15m vrátane
parcely č. 263/68, ktorej vlastníkom je Slovenská republika.

K bodu č. 10 Ukončenie zastupiteľstva
Štefan Borkovič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17:40 hod.
Zvukový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva je zverejnený na internetovej stránke
obce Žitavany: http://www.zitavany.sk/obec-1/zasadnutia-oz/

Zapísal:
Marcel Rekšák

.......................................

....................................................
Štefan Borkovič
zástupca starostu obce

Overovatelia:
Peter Chren

........................................

Jozef Baranec

.........................................

