OBEC

ŽITAVANY

Z á p i s n i c a č. 6/2019
zo šiesteho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa 27. júna 2019
v Kultúrno – spoločenskom zariadení, Opatovecká ul.
v Žitavanoch

v Žitavanoch dňa 01.07.2019

Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany,
konaného dňa 27. 06. 2019 o 17:00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Starostka obce: Mgr. Edita Grzybová
Poslanci: Peter Chren, Ing. Milan Barabáš, Karol Kováč, Ľubica Adamcová,
Roman Ondriaš, Štefan Borkovič

Ospravedlnení:

Miroslav Chren, Pavol Čepček, Pavel Chren

Ďalší prítomní:

IC lic., Mgr., Ing. Jaroslav Dubec, hlavný kontrolór obce
Henrieta Herdová, Ing. Regina Kissová

Verejnosť:

Peter Ondriaš Miroslav Frajka, Ján Farkaš, Roman Mravík, Milan
Firický, Mária Gálová, Eva Kukučková, Daniela Gábrišová

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie:

predseda: Ľubica Adamcová
členovia: Štefan Borkovič. Pavel Chren
Peter Chren, Karol Kováč
Henrieta Herdová

Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľky:
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch

materiál č. 54/2019
5. Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Žitavany, k. ú.
Kňažice, (predaj pozemku Peter Molnár a Helena Molnárová)
materiál č. 55/2019
6. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany (zámena
pozemkov AGROK, spol. s r. o.)
materiál č. 56/2019
7. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany (Zmluva
o nájme – AGROK, spol. s r. o.)
materiál č.
57/2019
8. Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia č. 4/2019
materiál č. 58/2019
9. Vystúpenie občanov
10. Informácia starostu obce
11. Interpelácie poslancov
12. Ukončenie obecného zastupiteľstva

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Mgr. Edita Grzybová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Konštatovala, že prítomných poslancov je 6. OZ je uznášania schopné. Ospravedlnený člen
návrhovej komisie Pavel Chren, bol nahradený Romanom Onriašom. OZ je nahrávané na
diktafón. Rokovanie OZ si nahráva aj p. Peter Ondriaš,

K bodu 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
Určenie návrhovej komisie:
Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľky:

predseda: Ľubica Adamcová
Členovia. Štefan Borkovič, Roman Ondriaš
Peter Chren, Karol Kováč
Henrieta Herdová

K bodu 3. Schválenie programu rokovania
Mgr. Edita Grzybová predložila program rokovania.
Karol Kováč uviedol, že by bolo vhodné nových poslancov, nominovať do komisií.
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.
Hlasovanie:
Za:

6

Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Karol Kováč,
Štefan Borkovič, Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

Miroslav Chren, Pavel Chren, Pavol Čepček

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu a skonštatovala, že všetky uznesenia zo
dňa 26. 03. 2019 boli splnené.
Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

prerokovalo
kontrolu plnenia uznesení OZ v Žitavanoch č. 41/2019, 42/2019, 49/2019, 50/2019, 51/2019,
52/2019, 54/2019, 55/2019 zo dňa 30.05.2019;
k o n š t a t u j e, ž e
uznesenie č. 41/2019, 42/2019, 49/2019, 50/2019, 51/2019, 52/2019, 54/2019
30.05.2019 je splnené.

zo dňa

Hlasovanie:
Za:

6

Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Karol Kováč,
Štefan Borkovič, Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

Miroslav Chren, Pavel Chren, Pavol Čepček

K bodu č. 5 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Žitavany, k. ú.
Kňažice, (predaj pozemku Peter Molnár a Helena Molnárová)
Mgr. Edita Grzybová, starostka obce predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu.
Uviedla, že zámer na nakladanie z nehnuteľnosťou bol odsúhlasený na predošlom
zastupiteľstve. Poslanci nemali žiadne námietky. Starostka dala hlasovať za uvedený bod.
Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany, k. ú. Kňažice,
a to časť pozemku parc. č. 323 reg. E KN ostatná plocha o výmere 90 m2,
schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja nehnuteľností v katastrálnom území Kňažice, zapísaných na LV č. 1 vo
vlastníctve Obce Žitavany, a to:
 diel č. 1 o výmere 90 m2 odčlenený od parc. č. 323 reg. „E“ KN ostatná plocha
o výmere 15 109 m2,
do vlastníctva Petra Molnára, rod. Molnár, nar. 21.10.1960 a Heleny Molnárovej, rod.
Borkovičová, nar. 20.10.1959, trvale bytom Kňažická 257/46, 951 97 Žitavany, za
podmienok, že náklady súvisiace s vypracovaním kúpnej zmluvy a zápisom do katastra
nehnuteľností bude v plnom rozsahu znášať kupujúci, za kúpnu cenu 1,66 €/m2,

ako prípad hodný osobitného zreteľa z nasledovného dôvodu:
jedná sa o pozemok - predzáhradku k rodinnému domu, ktorého sú žiadatelia vlastníkom
a ktorý užívajú;
ž i a d a OcÚ:
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Žitavany,
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1
3

Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Peter Chren,
Karol Kováč, Roman Ondriaš
Štefan Borkovič
Pavol Čepček, Miroslav Chren, Pavel Chren

K bodu 6. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Žitavany,
(zámena pozemkov AGROK, spol. s r.o.)
Mgr. Edita Grzybová, starostka obce predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu. Zámer
na nakladanie z nehnuteľnosťou bol odsúhlasený na predošlom zastupiteľstve. Poslanci
nemali žiadne výhrady.
Uznesenie: 59/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany, k. ú. Kňažice, a to:
- Pozemok parc. č. 507 reg. „E“ KN orná pôda o výmere 940 m2,
- Pozemok parc. č. 968/18 reg. „E“ KN trvalý trávny porast o výmere 529 m2;
schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámenu nehnuteľností:
 v katastrálnom území Kňažice, zapísaných na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Žitavany,
a to:
- pozemok parc. č. 507 reg. „E“ KN orná pôda o výmere 940 m2, podiel 1/1,
- pozemok parc. č. 968/18 reg. „E“ KN trvalý trávny porast o výmere 529 m2, podiel
1/1,
do vlastníctva spoločnosti AGROK, spol. s r. o., Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky,
IČO 35698357
za pozemok:
 v katastrálnom území Kňažice, vo vlastníctve spoločnosti AGROK, spol. s r. o.,

Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, IČO 35698357:
pozemok parc. č. 751/1 reg. „E“ KN trvalý trávny porast o výmere 592 m2, podiel 1/1,
zapísaný na LV č. 1881,
- pozemok parc. č. 749/1 reg. „E“ KN trvalý trávny porast o výmere 774 m2, podiel 1/1,
zapísaný na LV č. 1881,
- pozemok parc. č. 743/1 reg. „E“ KN trvalý trávny porast o výmere 326 m2, podiel 1/6,
zapísaný na LV č. 1576
do vlastníctva Obce Žitavany,
zmluvné strany sa dohodli na neposkytnutí finančného vyrovnania za zamieňané pozemky;
ako prípad hodný osobitného zreteľa z nasledovného dôvodu:
zámenou obec získa časť pozemku, na ktorom sa nachádza športový štadión;
-

ž i a d a OcÚ:
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Žitavany,
Hlasovanie:
Za:

6

Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Karol Kováč,
Štefan Borkovič, Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

Pavol Čepček, Miroslav Chren, Pavel Chren

K bodu 7 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany
(zmluva o nájme – AGROK, spol. s r.o.)
Mgr. Edita Grzybová, starostka obce predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu. Zámer
na nakladanie z nehnuteľnosťou bol odsúhlasený na predošlom zastupiteľstve. Poslanci
nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Žitavany, k. ú. Kňažice, Opatovce pre
spoločnosť AGROK, spol. s r. o.,
schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
nájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Kňažice, Opatovce vo vlastníctve Obce Žitavany,
a to:

LV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1576
1576
1
1
1555
1555
1555
1555
Spolu

-

parcela
E-KN
507
741/1
741/2
742/1
742/2
743/2
743/4
744/1
744/2
745/1
745/2
968/18
971/10
983
1061
1076
1267
1369
1385
1772
1783/1
1784/11
743/1
743/3
503
569/2
241/1
251
354/101
382

Výmera
m2
940
533
2
440
4
588
6
571
5
1252
12
529
820
10019
4627
2241
5176
454
4270
5648
3028
4412
326
6
5456
4094
14649
803
60
2933
73904

Užívaná
výmera
m2
940,00
161,44
2,00
163,28
4,00
145,88
5,84
134,68
5,00
235,20
11,20
390,64
816,88
5003,04
2187,68
2156,24
4890,88
421,52
4190,20
5061,12
2983,12
4263,24
177,96
6,00
1120,92
788,72
12893,16
802,68
0,00
0,00

Podiel
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/6
1/6
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Výmera
podielu Nájomné
m2
v Eur
Druh pozemku
940,00
7,52 orná pôda
161,44
1,29 TTP
2,00
0,02 TTP
163,28
1,31 TTP
4,00
0,03 TTP
145,88
1,17 TTP
6,00
0,05 TTP
134,68
1,08 TTP
5,00
0,04 TTP
235,20
1,88 TTP
12,00
0,1 TTP
529,00
4,23 TTP
820,00
6,56 orná pôda
5003,04
40,02 TTP
2187,68
17,5 ostatné plochy
2241,00
17,93 TTP
5176,00
41,41 TTP
454,00
3,63 TTP
4270,00
34,16 orná pôda
5648,00
45,18 zast. plocha
3028,00
24,22 zast. plocha
4412,00
35,3 orná pôda
29,66
0,24 TTP
1,00
0,01 TTP
1120,92
8,97 TTP
788,72
6,31 TTP
14649,00
117,19 orná pôda
803,00
6,42 ostatné plochy
60,00
0,48 ostatné plochy
2933,00
23,46 ostatné plochy
55963,50
447,71

KÚ
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Kňažice
Opatovce
Opatovce
Opatovce
Opatovce
Opatovce
Opatovce

nájomcovi AGROK, spol. s r. o., Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, IČO 35698357,
doba nájmu: na dobu určitú 5 rokov
výmera prenajatej pôdy: 55 963,50 m2,
cena nájmu: 447,71 Eur ročne

ako prípad hodný osobitného zreteľa z nasledovného dôvodu:
jedná sa o pozemky, ktoré spoločnosť AGROK, spol. s r. o. dlhodobo užíva a hospodári na
nich;

ž i a d a OcÚ:
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Žitavany,
Hlasovanie:
Za:

6

Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Karol Kováč,
Štefan Borkovič, Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

Pavol Čepček, Miroslav Chren, Pavel Chren

K bodu 8 – Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia č. 4/2019
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu obec dostala financie vo
výške 15.000,-€ na opravu domu smútku na Kňažickej ulici.
Karol Kováč sa zaujímal, či bude uvedená suma dostačujúca, a či sú financie účelovo
viazané.
Starostka obce – uviedla, že v rozpočte je vyčlenených ďalších 15.000,-€. Preštuduje si
projekty, nakoľko sú dva v rôznych sumách a rozhodne.
Karol Kováč – sa informoval o nutnosti zasadnutia komisie skôr ako v septembri, pred
podaním verejného obstarávania.
Starostka obce uviedla, že sa dohodnú a všetko prerokujú.
Ing. Milan Barabáš – navrhol stretnutie pri dome smútku, aby sa oboznámili, v akom je
stave.
Karol Kováč- sa zaujímal koľko zostalo opatrovateliek.
Ing. Regina Kissová – máme jednu opatrovateľku a dve sú PN.
Karol Kováč – sa informoval, či už DHZO nedostali peniaze.
Ing. Regina Kissová – uviedla, že na pohonné hmoty nemali vyčlenené finančné prostriedky.
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2019,
schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č. 4/2019 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
Za:

6

Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Karol Kováč,
Štefan Borkovič, Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

Pavol Čepček, Miroslav Chren, Pavel Chren

K bodu č. 9 – Vystúpenie občanov
Starostka obce odovzdala slovo občanom. V tomto bode sa na zasadnutie OZ dostavil
poslanec Miroslav Chren.
Miroslav Frajka – navrhol, aby sa obecné pozemky nepredávali, ale zamieňali s obcou.
Starostka uviedla, že obyvateľom sa odpredávajú do osobného vlastníctva hlavne
predzáhradky, ktoré roky užívajú.
Karol Kováč uviedol, že v minulosti podal návrh, aby sa zvýšila suma za odpredaj.
Ing. Regina Kissová uviedla, že každý odpredaj je špecifický a poslanci môžu sumu
prispôsobiť.
Peter Ondriaš uviedol, že obecný úrad je realitná kancelária. Navrhol prenajímať pozemky
formou nájomnej zmluvy na 99 rokov.
Miroslav Frajka sa ďalej informoval, v akom riešení je multifunkčné ihrisko
Starostka obce uviedla, že verejné obstarávanie je schválené. Poslanci sa musia dohodnúť na
realizácii, či ho chcú, alebo nie.
Štefan Borkovič uviedol, že mali spoločné stretnutie ohľadom ihriska, na ktorom bol
prítomný zástupca firmy z Funny sport a dohodli sa, že obec urobí lôžko a osvetlenie. P.
Borkovič si zisťoval na internete ceny ihrísk v okolitých obciach, s tým istým rozmerom 33 x
18, všade boli ceny vyššie, ako je náš rozpočet. Odporučil ihrisko realizovať, nakoľko peniaze
máme.
Peter Chren – nadviazal na p. Borkoviča a uviedol, že celá výstavba multifunkčného ihriska
je podvod. Vďaka poslancovi p. Čepčekovi sa cena zrazila nižšie. On na stretnutie s Funny
sportom prizvaný nebol, ale má krycí list. Už bolo povedané, že zemné práce budú vykonané
na náklady obce a budú stáť približne 15.000,- €. Vrchnú časť nech zrealizuje Funny sport.
Zdôraznil, že firma Funny sport preberá záruku za celok, čiže aj podložie, ktoré bude
realizovať obec na vlastné náklady.
Peter Ondriaš- uviedol, pokiaľ poslanci nebudú akceptovať verejné obstarávanie on to
napadne.
Peter Chren zdôraznil, že máme verejné obstarávanie za 59.000,- Ihrisko sa bude robiť za
37.000,- a majú zohnať niekoho na zemné práce za 15.000,- To nejde. Načo sa robí verejné
obstarávanie, keď sa nedodrží. Skonštatoval, že asi nikto netuší o čom sa hovorí, každý má
mylné informácie, o zahrnutí zemných prác do rozpočtu alebo nie.
Ing. Milan Barabáš vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či chcú alebo nechcú multifunkčné
ihrisko.
Ing. Regina Kissová upozornila na termín ukončenia realizácie 30.09.2019.

Peter Chren uviedol, že na zasadnutí komisii žiadal o predĺženie termínu do konca roka, ale
nestalo sa tak.
Ing. Milan Barabáš – uviedol, že zástupca z Funny sportu garantoval, že do 30. septembra to
stihnú.
Karol Kováč žiadal odpoveď z čoho to zaplatia. Chcel vedieť presnú sumu, koľko je dotácia,
koľko vlastné zdroje, aký rozdiel zaplatí obec a z čoho.
Peter Ondriaš žiadal odpoveď, kto pozval starostu z Machuliniec na zasadnutie komisie
životného prostredia.
Karol Kováč uviedol, že on ako predseda komisie ho nepozval.
Starostka obce uviedla, že ona ho pozvala.
Peter Ondriaš uviedol, že starostka klame, lebo na obecnom úrade povedala, že ho
nepozvala. Poukázal na neschopnosť starostky, nakoľko pozvala starostu z Machuliniec, aby
riešil záležitosti obci Žitavany. Uviedol, že starosta mohol byť prizvaný, ako občan a nie ako
starosta. Informoval poslancov, že starostka mu povedala, že si môže dať zapísať geometrický
plán panelovej cesty, ktorú chce na vlastné náklady vybudovať. No vzápätí mu volala, aby
plán nezapisoval, nakoľko ešte bude stretnutie ohľadom prejednávaného plánu. Nechápe
prečo Machulince majú jednať o niečom čo sa realizuje v Žitavanoch. Pri zameraní projektu
zistil, že je tam zahrnutá aj parcela, ktorá patrí cirkvi. Žiadal starostku, aby požiadala cirkev
o súhlas. Ak súhlas nedajú bude to akceptovať. Ďalej upozornil, že po búrke on so svojimi
zamestnancami čistí cestu a nie zamestnanci obce.
Karol Kováč uviedol, že voči projektu nemajú žiadne výhrady, pokiaľ cirkev dá súhlas.
Navrhol p. Ondiašovi pokiaľ bude dávať panely na cestu, aby hlavný ťah bol na vinice
a k jeho pozemku si urobil odbočku.
Milan Firický- sa informoval, prečo nemôžu hasiči brať vodu z hydrantu a napúšťať ľuďom
bazény.
Starostka obce uviedla, že vodu môžu voziť, ale na náklady občanov.
Roman Mravík sa zaujímal, aký je termín na opravu domu smútku Kňažice.
Ing. Jaroslav Dubec sa zaujímal, či sa zvažuje nad urnovou stenou na cintoríne.
Ján Farkaš – sa informoval, kedy budú kompostery.
Roman Mravík sa zaujímal, či obec neuvažuje nad žltými smetnými nádobami na
separovaný odpad.
Milan Firický opätovne upozornil na zlý stav zvodov v bytovkách na Topoľčianskej ulici.
Voda odteká pod bytovku. Opadáva omietka, bytovky sa neopravujú.
Ján Farkaš navrhol všetko opraviť a náklady vyúčtovať medzi nájomníkov.
K bodu 10. Informácia starostu obce

-

búracie práce budov na „vystkove“ bude stáť 56.000,-

Mária Gálová sa zaujímala, akú sumu uviedla za búracie práce firma ViOn. Navrhla škridlu
pomlieť a vyviesť na cestu do viníc. Drevo dať ľuďom na kúrenie.
Peter Ondriaš – vyjadril rozhorčenie, prečo sa boli informovať vo ViOne.

K bodu 11. Interpelácie poslancov
Štefan Borkovič sa vyjadril k multifunkčnému ihrisku. Obec to bude stáť 12.000,- € + DPH.
Peter Chren uviedol, že ich musí zaujímať vysúťažená cena 59.408- € s DPH.
Štefan Borkovič uviedol, že ihrisko bude stáť 56.400,- €
Starostka obce podotkla, že musia hľadať z rozpočte prostriedky na celú sumu 56.400,- €.
Ing. Jaroslav Dubec uviedol, že dohoda bola spolufinancovanie 5.000,- €. Je na to uznesenie,
ktoré je stále platné.
Peter Chren skonštatoval, že potrebujeme +/- 12.000,- €
Ing. Milan Barabáš uviedol, že najskôr sa musia zhodnúť či ihrisko chcú a ak áno potom
budú hľadať peniaze.
Karol Kováč sa spýtal, či sa môžu použiť peniaze z rezervného fondu.
Ing. Regina Kissová uviedla, že áno.
Ing. Milan Barabáš podotkol, že touto témou sa zaoberajú už 6 rokov, tak by bolo vhodné do
ihriska investovať.
Poslanci sa zhodli na vybudovaní multifunkčného ihriska.
Štefan Borkovič ďalej uviedol, že občania potrebujú chodníky. Predložil svoj plán realizácie.
Starostka obce uviedla predbežnú cenu za vypracovanie projektov 2.000,- až 3.000,- €.
Karol Kováč p. Borkovičovi vytkol, že si protirečí v tom, že v prípade Viničnej ulici si majú
občania vysporiadať pozemky sami a v prípade budovania chodníkov ich vysporiada obec.
Štefan Borkovič oponoval, že ešte nie je schválený územný plán a už chce p. Kováč peniaze
na ulicu. Ale chodníky už máme a vyžadujú opravu. Neháji svoj osobný záujem, ale všetkých
občanov.
Karol Kováč – žiadal od starostky informáciu ohľadom cesty na „vŕškoch“, či vykonala
obhliadku. Je tam výmoľ, kto ho opraví.
Peter Ondriaš uviedol, že treba osloviť firmu ViOn, ak ju oni neopravia musí to urobiť obec.
Keď si vybuduje panely, vznikne navýšenie najmenej o 20 cm.
Karol Kováč sa informoval, na kedy je dohodnutý nový termín stretnutia ohľadom riešenia
prechodu pre chodcov.
Starostka uviedla, že p. Halás má dovolenku, ale nasledujúci utorok to bude riešiť.
Karol Kováč obec už dostala vyjadrenie na poklopy, v rámci záruky, že sú v poriadku. Ale
poklopy sú majetkom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Navrhol starostke, aby
oslovila vodárenskú spoločnosť, nech si svoj majetok spravuje a definuje to ako bežnú
závadu. Ďalej sa zaujímal, či fungujú nálepky na smetné nádoby. Zaujímal sa kedy budú
odkanalizované obecné budovy, ako obecný úrad, základná škola, KSZ
Starostka uviedla, že sa vypracováva výkaz-výmer a môže prebehnúť verejné obstarávanie.
Karol Kováč sa ďalej pýtal, či je v športovej hale pustená klimatizácia. Uviedol, že treba ju
kontrolovať z dôvodu vysokých finančných nákladov.
Ďalej navrhol, hľadať najlacnejšie riešenie pri búraní budov na „vystrkove“. Na životnom
prostredí sa informovať o uskladnení odpadu. Ďalej sa zaujímal, kedy budú obecné noviny.
Požadoval informáciu, či starostka oslovila rodinu Kováčovú, ohľadom pozemku na
„lúčkach“. Odporučil častejšie kosiť okolo kontajnerov.
Ing. Jaroslav Dubec sa zaujímal, či v budúcom kalendárnom roku poslanci uvažujú stále nad
všetkými úľavami pri poplatku za komunálny odpad.

Poslanci prehodnotia v poslednom štvrť roku situáciu, budú sa problematikou zaoberať.
Štefan Borkovič navrhol premiestniť kontajnery pri „Lukáčovom dvore“ na iné miesto
z dôvodu blokovania premávky.
Ing. Milan Barabáš poukázal na parkovanie sanitky brániacej vo výhľade do križovatky pri
hornom pohostinstve, ktorá zasahuje do cesty.
Ing. Jaroslav Dubec už viac krát navrhoval umiestniť pri potraviny nádoby na starý chlieb.
Peter Chren – uviedol, že mu starostka poskytla výkaz výmer na búranie „vystrkova“
a predložil ponuku od p. Račeka, ktorá bola rozdielna približne 3.000,- €. V rozpočte je suma
12.000,- €. Ďalej predložil cenovú ponuku na úpravu cesty na „ lúčky“. Ďalšiu ponuku na
zastrešenie betónovej plochy pri bufete na štadióne a tiež na vybudovanie WC pod tribúnou,
pre lepší prístup verejnosti. Všetky cenové ponuky predložil poslancom aj starostke.
Zhodnotil akciu Juniáles, ako výsmech a dal návrh na zváženie fungovania kultúrnej komisie.
Štefan Borkovič – vytkol akciu stavanie mája v obci, bez kultúrneho programu.
Karol Kováč sa zaujímal či sa nájdu peniaze na mulčovanie lúčok.
Štefan Borkovič – upozornil starostku obce, aby si strážila finančné prostriedky. Každý
poslanec pýta peniaze. Na začiatku roka si treba stanoviť priority a dodržiavať rozpočet.
Karol Kováč reagoval na žiadosť o poskytnutie priestorov v bývalej MŠ pre posilňovňu. Boli
pozrieť žiadané priestory a uviedol, že nie sú vyhovujúce na tento účel, nakoľko sa tu
nachádza obecná knižnica.
Štefan Borkovič predložil sťažnosť od občanov, ktorý bývajú pri KSZ, že im vadí hlučnosť
pri oslavách.
Peter Ondriaš uviedol, že by bol rád, aby bolo v zápisnici, ako sa vyriešil problém p. Milana
Kukučku.
Peter Chren za zaujímal, kde je stĺp z Topoľčianskej ulici, ktorý bol odstránený a nebol viac
nahradený novým.
Ing. Jaroslav Dubec žiadal starostku, aby pozvala poslancov na sv. omšu za padlého vojaka
Libicha a po omši ich pozvala na Kňažický cintorín, kde sa bude klásť veniec.

K bodu 12. Ukončenie obecného zastupiteľstva
Mgr. Edita Grzybová poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19:23 hod.
Zvukový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva je zverejnený na obecnej stránke
www.zitavany.sk
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