OBEC

ŽITAVANY

Z á p i s n i c a č. 1/2018
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa 19. decembra 2018
v budove Obecného úradu, Športová ul.
v Žitavanoch

v Žitavanoch dňa 21. decembra 2018

Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany,
konaného dňa 19. 12. 2018 o 17:00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Starostka obce: Mgr. Edita Grzybová
Poslanci: Ing. Milan Barabáš, Peter Chren, Roman Ondriaš, Ing.
Vladimír Herda, Miroslav Chren, Mgr. Mária Molnárová, Pavol
Čepček, Karol Kováč

Ospravedlnený:

Pavel Chren

Ďalší prítomní:

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

Verejnosť:

Peter Ondriaš, Miroslav Frajka, Juraj Pindeš, Milan Kukučka, Marianna
Kováčová, Roman Mravík, Miroslav Hubočáni, Ľuboš Herda, Tomáš
Chren, Ivan Frajka, Miroslav Kováč, Alexander Šabo, Ľubomír
Homola, Oľga Homolová, Daniel Jenis

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie:

Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľky:

predseda: Pavol Čepček
členovia: Ing. Vladimír Herda, Pavel Chren
Peter Chren, Miroslav Chren
Henrieta Herdová

3. Schválenie programu rokovania
4. Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Žitavany (Alojz
Poliak)
materiál č. 8/2018
5. Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Žitavany
(doplnenie žiadosti Roman Mravík)
materiál č. 15/2018
6. Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Žitavany (odkúpenie
pozemku – Mária Šitinová)
materiál č. 9/2018
7. Návrh na schválenie časového plánu zasadnutí OZ na rok 2019
materiál č. 10/2018
8. Návrh na zriadení komisií pri OZ v Žitavanoch
materiál č. 11/2018
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1 – 5/2019

10. Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
11. Návrh na použitie rezervného fondu
12. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 6/2018
13. Vystúpenie občanov obce
14. Informácia starostu obce
15. Interpelácie poslancov
Ukončenie obecného zastupiteľstva

materiál č. 12/2018
materiál č. 13/2018
materiál č. 16/2018
materiál č. 14/2018

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila starostka obce Mgr. Edita Grzybová. Privítala všetkých prítomných.
Poslanec Pavel Chren bol ospravedlnený. Pre jeho neprítomnosť bol navrhnutý ako člen
návrhovej komisie poslanec Roman Ondriaš. Počet prítomných poslancov je 8. OZ je
uznášania schopné a je nahrávané na diktafón. OZ si nahráva Pavol Čepček a Peter Ondriaš.
K bodu 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
Určenie návrhovej komisie:
Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľky:

predseda: Pavol Čepček
členovia: Ing. Vladimír Herda, Roman Ondriaš
Peter Chren, Miroslav Chren
Henrieta Herdová

K bodu 3. Schválenie programu rokovania
Starostka obce Mgr. Edita Grzybová predložila program rokovania. Na odporúčanie Karola
Kováča bol zrušený bod č. 5, nakoľko neboli včas predložené potrebné materiály
k uvedenému bodu a tým sa ostatné body posunuli. Bod č. 13. a bod č. 14. boli prehodené.

NAVRHNUTÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie:
Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľky:

predseda: Pavol Čepček
členovia: Ing. Vladimír Herda, Roman Ondriaš
Peter Chren, Miroslav Chren
Henrieta Herdová

3. Schválenie programu rokovania
4. Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Žitavany (Alojz
Poliak)
materiál č. 8/2018
5. Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Žitavany
(odkúpenie pozemku – Mária Šitinová)
materiál č. 9/2018
6. Návrh na schválenie časového plánu zasadnutí OZ na rok 2019 materiál č. 10/2018
7. Návrh na zriadení komisií pri OZ v Žitavanoch
materiál č. 11/2018

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1 – 5/2019
materiál č. 12/2018
9. Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
materiál č. 13/2018
10. Návrh na použitie rezervného fondu
materiál č. 16/2018
11. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 6/2018
materiál č. 14/2018
12. Vystúpenie občanov obce
13. Interpelácie poslancov
14. Informácia starostu obce
15. Ukončenie obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 8/2018
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 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.
Hlasovanie:
Za:

8

Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír Herda, Miroslav
Chren, Pavol Chren, Peter Chren, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

1

Pavel Chren

K bodu 4 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany
(predaj pozemkov, k. ú. Opatovce, Alojz Poliak)
Starostka obce Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu.
Pavol Čepček sa zaujímal o koľko m2 sa jedná.
Alojz Poliak uviedol, že chce len dorovnať pozemky záhrad.
Karol Kováč mal pripravený nákres prejednávaného pozemku a susedných pozemkov, kde
bolo znázornené priestranstvo na chodník a v budúcnosti možno na stavebné pozemky.
Požiadal p. Poliaka, aby si dal vypracovať geometrický plán, až po obhliadke pozemku.
Alojz Poliak súhlasil s návrhom.
Pavol Čepček upozornil poslancov, že chceli upraviť cenu za odpredaj pozemkov.
Karol Kováč uviedol, že do budúceho programu rokovania zaradia bod na prejednanie sumy
za odpredaj pozemkov.
Poslanci sa zhodli, že túto tému preberú na zasadnutí komisie.
Starostka obce uviedla, že nie je určené odpredávať pozemky za jednotnú sumu. Každý
pozemok je špecifický a môžu byť určené rôzne ceny.

Uznesenie č. 9/2018
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. Opatovce,
a to časť pozemku parc. č. 249/1 reg. C KN trvalý trávnatý porast a parc. 249/5 reg. C KN
trvalý trávnatý porast,
schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja nehnuteľností v katastrálnom území Opatovce, zapísaných na LV č. 1 vo
vlastníctve Obce Žitavany, a to:
• časť pozemku, odčlenenú od parc. č. 249/1 reg. „C“ KN trvalý trávnatý porast
o výmere 424 m2,
• časť pozemku, odčlenenú od parc. č. 249/5 reg. „C“ KN trvalý trávnatý porast
o výmere 341 m2,
do vlastníctva Alojza Poliaka, rod. Poliak, nar. 29.07.1939, trvale bytom Puškinova 639/28,
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 priľahlý k pozemkom žiadateľa – k záhrade, o ktorý sa dlhodobo stará;
žiada:
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:

8

Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír
Herda, Miroslav Chren, Pavol Chren, Peter Chren,
Mgr. Mária Molnárová, Roman Ondriaš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

1

Pavel Chren

K bodu 5 – Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Žitavany
odkúpenie pozemku – Mária Šitinová
Starostka obce predložila dôvodovú správu k bodu. Ide o ponuku odpredaja pozemku obci.
Jedná sa o pozemok na športovom ihrisku. Predajnú cenu si navrhovateľka neurčila.
Peter Chren uviedol, že treba do budúcnosti uvažovať nad vysporiadaním celého ihriska do
vlastníctva obce.
Po diskusii sa poslanci rozhodli tento bod prejednať na zasadnutí komisie, nakoľko sa musia
dohodnúť na sume a nájsť riešenie ako postupovať.

K bodu 6 - Návrh na schválenie časového plánu zasadnutí OZ na rok 2019
Starostka obce predložila dôvodovú správu a odovzdala slovo poslancom.
Peter Chren predložil svoj návrh s konkrétnym rozpisom zasadnutí v rozpätí v priemere
jeden a pol mesiaca.
Po diskusii sa zhodli na termínoch zasadnutí OZ s približne dvoj mesačným odstupom.
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
p r e r o k o v a l o:
návrh časového plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch na rok 2019
s c h v a ľ u j e:
návrh časového plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch na rok 2019
nasledovne:
31.01., 28.03., 30.05., 27.06., 19.09., 28.11.2019
Hlasovanie:
Za:

8

Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír Herda, Miroslav
Chren, Pavol Chren, Peter Chren, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

1

Pavel Chren

K bodu 7 Návrh na zriadenie komisií pri OZ v Žitavanoch
Starostka obce oboznámila poslancov s dôvodovou správou. Predložila návrh na zloženie
členov komisií.
Ing. Jaroslav Dubec nesúhlasil, aby členom komisii bol zamestnanec obecného úradu.
Uviedol, že je to v rozpore so Zákonom č. 369 o obecnom zriadení. Zamestnanec obce môže
byť len ako zapisovateľ.
Peter Chren uviedol, že starostka nemá predkladať návrh členov komisií. Ďalej reagoval na
príspevok Ing. Jaroslava Dubca a citoval z príručky dobrého starostu a nikde nebolo uvedené,
že členom komisie nemôže byť zamestnanec obce.
Starostka obce prisľúbila novým poslancom, že im prepošle Zásady pre zriaďovanie
a činnosť komisií OZ v Žitavanoch.
Karol Kováč žiadal zverejniť na obecnej stránke tento dokument.
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

prerokovalo:
návrh na zriadenie komisií pri OZ v Žitavanoch,
zriaďuje:
- Komisiu finančnú
- Komisiu životného prostredia, výstavby, územného plánovania, dopravy, služieb
a verejného poriadku
- Komisiu kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít
- Komisiu zdravotníctva, bytového hospodárstva, sociálnych vecí a obchodu;
volí:
a) predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov: predseda Pavol Čepček
b) Komisia finančná:
- predseda: Ing. Vladimír Herda
- členovia: Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Pavel Chren, Peter Chren, Karol Kováč,
Ing. Regina Kissová
c)Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánovania, dopravy, služieb
a verejného poriadku:
- predseda: Karol Kováč
- členovia: Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Miroslav Chren, Peter Chren, Roman Ondriaš,
JUDr. Marianna Kováčová, Ing. Peter Žiak, Štefan Borkovič, Mgr. Lenka
Hasprová
d) Komisia kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít:
- predseda: Pavel Chren
- členovia: Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Miroslav Chren, Peter Chren, Mgr. Mária
Molnárová, Roman Ondriaš, Oľga Homolová, Anna Absolonová, Henrieta
Herdová
e) Komisia zdravotníctva, bytového hospodárstva, sociálnych vecí a obchodu:
- predseda: Pavol Čepček
- členovia: Ing. Milan Barabáš, Ing. Vladimír Herda, Miroslav Chren, Pavel Chren, Peter
Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová, Roman Ondriaš
a to s účinnosťou od 21.12.2018.

Hlasovanie:
Za:

8

Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír Herda, Miroslav
Chren, Pavol Chren, Peter Chren, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

1

Pavel Chren

K bodu 8 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 1 –
5/2019
Starostka obce odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Jaroslavovi Dubcovi.
Ing. Jaroslav Dudec - skôr než predložil plán kontrolnej činnosti uviedol, že jeho funkčné
obdobie končí v máji 2019. Predložil svoj plán kontrolnej činnosti a vyzval poslancov, ak
majú pripomienky, aby sa vyjadrili.
Karol Kováč – sa zaujímal nakoľko v pláne kontrolnej činnosti bolo toho obsiahnuté dosť,
aký má pracovný čas, či je to možné stihnúť.
Ing. Jaroslav Dubec - uviedol, že sú veci, ktoré sú dané zo zákona a sú veci, ktoré plní na
podnet poslancov alebo občanov.
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
p r e r o k o v a l o:
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 1 – 5/2019,
b e r i e n a v e d o m i e:
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 1 – 5/2019.
Hlasovanie:
Za:

8

Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír Herda, Miroslav
Chren, Pavol Chren, Peter Chren, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

1

Pavel Chren

K bodu 9 –Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu obce Žitavany pre rok 2019
Starostka obce predložila dôvodovú správu, kde uviedla žiadané sumy od organizácii v obci.
Peter Chren – uviedol, že sú najchudobnejší klub v oblasti futbalového zväzu. Ale aj za túto
sumu sú vďační. Podrobne uviedol všetky výdavky a náklady, ktoré majú pri prevádzkovaní
futbalu. Futbalový klub robí nemalú reklamu obci. Poslancov oboznámil s nastávajúcimi
akciami, ktoré budú tiež stáť peniaze.
Karol Kováč – uviedol, že podporí sumu 9.000,-, ale vytkol, že majú najväčšiu finančnú
podporu. Uviedol, že máme aj stolný tenis a úplne všetko si hradia sami, či už cestovné alebo
športové náradie.
Peter Ondriaš – zdôraznil, že je to konflikt záujmov, Peter Chren nemá obhajovať záujmy
iba futbalistov, ale ako poslanec, musí hájiť záujmy všetkých organizácii.
Miroslav Chren – navrhol hlasovať za navrhnutú sumu.

Ing. Vladimír Herda – tiež uviedol, že hrá stolný tenis a majú výdavky na športové náradie,
cestovné a podobne. Robia to na dobrovoľnej báze. Tiež uviedol, že výdavky, ako je elektrina
a kosenie na štadióne hradí obec.
Ďalej sa zaujímal, kedy bude pripravený rozpočet obce.
Ing. Regina Kissová - uviedla, že rozpočet musí byť schválený do marca 2019. Nakoľko nie
sú zverejnené podielové dane, nie je sa od čoho odraziť.
Mgr. Edita Grzybová – uviedla, že dotácie z obce pre organizácie sa riešia teraz z toho
dôvodu, aby sa mohli zapracovať do rozpočtu obce.
Ing. Vladimír Herda – dal návrh na vypracovanie predbežného rozpočtu, aby sa obec
nedostala do dlhu.
Ing. Milan Barabáš – uviedol, že treba podporiť každú organizáciu, ktorá vytvára akúkoľvek
činnosť v obci.
Uznesenie 13/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Žitavany v zmysle VZN č. 5/2012 pre rok
2019,
schvaľuje:
poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Žitavany v zmysle VZN č. 5/2012 pre rok 2019 po
splnení podmienok nasledovne:

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
13.

Žiadateľ
Jednota dôchodcov, ZO
Červený kríž, miestny spolok
Športový klub
OZ Benát
OZ Benát
OZ Benát
OZ Benát
OZ Benát
OZ Benát
OZ Benát
OZ Benát
OZ Benát
DHZ Žitavany
ŽISAKO
SPOLU

Suma
100,00
100,00
9.000,00
590,00
150,00
200,00
300,00
150,00
150,00
150,00
150,00
200,00
300,00
300,00
11.840,00

Účel
Zájazd pre dôchodcov
Odber krvi
Futbalová sezóna 2019
Nezábudky
Krúžok stolného tenisu žiakov
Veľkonočný stolnotenisový turnaj
Súťaž mužov v stolnom tenise
Výstava vín
Výstava ovocia a zeleniny
Slávnosť sv. Urbana
Jánske hry
Požitavan
Mat.-technické zabezpečenie
Rekonštrukcia ihriska

Hlasovanie:
Za:

8

Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír Herda, Miroslav
Chren, Pavol Chren, Peter Chren, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

1

Pavel Chren

K bodu 10 – Návrh na použitie rezervného fondu
Starostka obce predložila dôvodovú správu a otvorila diskusiu k uvedenému bodu.
Karol Kováč sa zaujímal, kde sa stala chyba, keďže sa už schvaľovalo jedno uznesenie.
Počul fámy v obci, že on nechce osvetlenie. Uviedol, že nevidel žiadny rozpis prác, žiadne
materiály na prejednávanú sumu. Nemôže hlasovať za niečo o čom nič nevie. Mala zasadnúť
najskôr finančná alebo stavebná komisia a potom sa malo rozhodovať.
Pavol Čepček podotkol, že bolo pripomienkovanie k nezrovnalostiam v projekte napriek
tomu sa podpísala zmluva.
Karol Kováč sa pýtal, prečo bol prvý projekt prevzatý, keď bol zlý, prečo sme platili za dva
projekty. Vytkol starostke, že nespolupracuje s poslancami.
Pavol Čepček uviedol, že sme sa dostali tam, kde boli v minulosti, keď boli postavení už pred
hotovú vec.
JUDr. Marianna Kováčová žasla nad tým, čo sa tu deje, prečo sa nepostupovalo, ako
uviedol Karol Kováč aj pri vodovode na Viničnej ulici. Položila otázku kontrolórovi obce ako
postupoval vo veci vodovodu. Boli zistené nezrovnalosti, ktoré mal kontrolór obce riešiť.
Ing. Jaroslav Dubec uviedol, že sa neriešilo nič.
Ing. Milan Barabáš navrhol určiť technický dozor, ktorý by hájil záujmy obce.
Karol Kováč opätovne uviedol, že to malo byť prejednávané na komisii. Opäť zdôraznil, že
riešia veci bez podkladov.
Starostka obce podotkla, že teraz budú hlasovať za zrušenie už schváleného uznesenia na
sumu 14.000,- € z rezervného fondu.
Karol Kováč – požiadal starostku, aby nič nepodpisovala skôr než to poslanci prejednajú.
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh na schválenie použitia rezervného fondu,
ruší:
uznesenie č. 210/2018 z 29. zasadnutia OZ dňa 20.09.201

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
1
1

Ing. Milan Barabáš, Peter Chren, Roman Ondriaš, Miroslav
Chren, Mgr. Mária Molnárová, Pavol Čepček, Karol Kováč
Ing. Vladimír Herda
Pavel Chren

K bodu 11 – Návrh na rozpočtové opatrenie č. 6/2018
Starostka obce predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu a otvorila diskusiu.
Ing. Regina Kissová uviedla, že je potrebné zrušiť celú sumu 14,000,- €.
Pavol Čepček sa zaujímal, prečo je navýšená položka opatrovateľky a reprezentačný fond.
Ing. Regina Kissová vysvetlila konkrétne využitie financií.
Karol Kováč sa zaujímal o zavedenie rozhlasu na ulici Viničnej.
Starostka obce uviedla, že je pripravený kábel a na budúci rok iná firma príde zapojiť
amplión.
Pavol Čepček sa zaujímal, koľko je reprezentačné pre starostu na jeden rok.
Ing. Regina Kissová - uviedla, že si schválili 2.000,- €.
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
p r e r o k o v a l o:
návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2018,
s c h v a ľ u j e:
rozpočtové opatrenie č. 6/2018 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za:

8

Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír Herda, Miroslav
Chren, Pavol Chren, Peter Chren, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

1

Pavel Chren

K bodu 12 – Vystúpenie občanov obce
Jozef Kováč sa zaujímal, aké sú plány do budúcna ohľadom komunálneho odpadu. Priklonil
sa k názoru, že je potrebné mať v obci stavebného kontrolóra.
Starostka obce – uviedla, že je členom stavebnej komisie Ing. Peter Žiak, ktorý bude obci
nápomocný.

JUDr. Marianna Kováčová uviedla, že treba na komisii určiť predný postup fungovania, aby
sa predišlo zbytočným problémom.
Karol Kováč vyjadril spokojnosť, že konečne začnú komisie fungovať správnym smerom.
Alojz Poliak sa zaujímal, či je v pláne rekonštrukcia vodovodu v hornej časti Žitavian, ktorý
je v dezolátnom stave.
Starostka obce uviedla, že to nie je obecný vodovod. Patrí Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a oni majú iné priority, ako opravu vodovodu. Musíme to presadiť v Nitre.
Alojz Poliak predložil požiadavku vybudovať prechody pre chodcov pri cintorínoch a pošte.
Starostka obce uviedla, že cesta je vo vlastníctve VÚC. Majú v pláne opravu cesty na
budúci rok a potom budú aj prechody pre chodcov.
Pavol Čepček uviedol, že odmieta platiť smeti za niekoho iného. V Kľačanoch majú žetóny
a je to spravodlivé. Vyjadril nespokojnosť, že sa o tom len rozpráva a nič sa nerieši.
Peter Ondriaš starostke vytkol štýl riadenia schôdzi. Uviedol, že nič sa nezmenilo. Starostka
je vo funkcii viac ako rok a žiadne výsledky. V minulosti žiadal na Opatoveckej ulici
odstrániť značku - zákaz dopravnej obsluhe do 12t. Žiadal priamu odpoveď od starostky, čo
podnikla v tejto veci. Starostka uviedla – nič. Viackrát žiadal vyčistiť jarok pri ceste na vršky.
Žiadal od starostky informáciu ohľadom výstavby multifunkčného ihriska.
Starostka obce uviedla, že bolo schválené zníženie spolufinancovania. Musí prebehnúť
verejné obstarávanie.
Peter Ondriaš už v minulosti navrhol zaškoliť pracovníčky obecného úradu na verejné
obstarávanie.
Starostka obce uviedla, že to nie je také jednoduché.
Peter Ondriaš nástojil na jasnej odpovedi - áno – nie.
Starostka obce uviedla – nie.
Peter Ondriaš už v apríli navrhol mimosúdne vyrovnanie medzi ním a obcou ohľadom
pozemku na „vrškoch“. Dodnes nemal nikto záujem ho osloviť. Chcel priamu odpoveď, aby
vedel dať ďalšie inštrukcie svojmu právnikovi.
Peter Ondriaš sa zaujímal, ako má obec vyriešené nájmy pozemkov poľnohospodárskej
pôdy. Agrok s.r.o. neplatí, Kúsek neplatí, za družstvo sa neplatí. 10 rokov nikto neplatí.
Miroslav Frajka uviedol, že na družstve sa za nehnuteľnosti platí.
Starostka obce uviedla, že do obci sa dane uhrádzajú.
Miroslav Kováč sa zaujímal, či je v pláne rekonštrukcia Lužnej ulice, asfalt a chodník
nakoľko je to frekventovaná cesta.
JUDr. Marianna Kováčová poďakovala za osvetlenie na ulici Viničnej a zaujímala sa, či aj
naďalej budú pokračovať práce napr. kanalizácia.
Milan Kukučka sa informoval, kde môže podať sťažnosť alebo pripomienku, aký je postup.
Vrátil sa k téme športu a reagoval na predošlé vyjadrenia, uviedol, že aj futbalisti majú
prípravku, kde si všetko financujú sami. On sám zadarmo prispel svojou prácou a materiálom
na rekonštrukciu tribúny, vodárne, bufetu.
Miroslav Frajka sa zaujímal, či cirkev súhlasí s výmenou pozemkov na ulici Viničnej.
Roman Mravík sa informoval komu patrí športová hala, prečo nefunguje ako kultúrny dom,
či sa uvažuje v rozpočte na rekonštrukciu. Strop je v dezolátnom stave.
Starostka obce odpovedala na otázky.

K bodu 13 – Interpelácie poslancov
Pavol Čepček poďakoval Karolovi Kováčovi a JUDr. Marianne Kováčovej za prácu
v komisii životného prostredia. Vysvetlil prečo si nahráva zastupiteľstvo, lebo zo
zastupiteľstva vychádzajú skreslené informácie. Podal návrh na zverejnenie zvukového
záznamu na obecnej stránke a archivovanie záznamov z rokovania OZ. Žiadal záznam
z fotopascí a tiež, aby sa záznamy ukladali na hard disk. Vytkol, že kamerový systém funguje
len čiastočne. Roky bojuje za zníženie rýchlosti v obci, nakoľko mu starostka povedala, že je
to vec riešenia občana. Obrátil sa na krajský inšpektorát, kde dali prísľub, že budú posielať
hliadky. Písomnú odpoveď nechal na obecnom úrade. On začal v tejto veci konať a žiada
starostku, aby pokračovala v riešení.
Peter Chren uviedol, že na kňažickom cintoríne je odtrhnutý pánt na bránke. Na Žitavskej
ulici chýba mriežka na odpadovej rúre, ktorá vedie z „lúčok“. Na parkovisku pri obecnej hale
stojí voda, obmedzuje to parkovanie áut. Svetlá v športovej hale visia zo stopu, je to
nebezpečné, oslovil p. Gála, či požičia lešenie. P. Gál ochotne požičia, ale má ho osloviť
starostka a dohodnúť sa s ním na cene.
Starostka obce uviedla, že oprava sa môže realizovať v marci nakoľko musí byť do rozpočtu
zahrnutá cena za prepožičanie lešenia.
Peter Chren skritizoval výzdobu vianočného stromčeka pred poštou, ďalej sa zujímal ako sa
pokračuje na odstránení unimobunky na „Vrškoch“.
Starostka obce predložila list, ktorý bol odoslaný p. Štampovskému, majiteľovi unimobunky,
aby bunku odstránil.
Peter Chren poukázal na dlhodobo zložené drevo pred základnou školou na obecnom
pozemku. Tiež poukázal na parkovanie áut na uliciach, ktoré znemožňujú prácu pri zimnej
údržbe.
Karol Kováč dodal, že nielen drevo prekáža pred školou, ale aj výkop, ktorý je slabo
zabezpečený. Autobus má problém v jazde.
Peter Chren ďalej informoval, že po ustanovujúcom zastupiteľstve bol na obecnom úrade
vyžiadať si informácie ohľadom multifunkčného ihriska. Oslovil p. Blehu, ktorý tu bol na
obhliadke, vypracoval dva projekty, na asfalt aj na zelenú plochu.
Ďalej uviedol, že následne nato, mal nepríjemný telefonát, že sa nestavia správne k realizácii
multifunkčného ihriska, mal by vyvíjať väčšiu aktivitu na to, aby boli využité peniaze z úradu
vlády.
Dôrazne žiadal starostku, aby neposkytovala jeho telefónne číslo žiadnej osobe zo SMER-u.
Čepček, Kováč a on sú tí, ktorí nechcú umelú trávu a nechcú peniaze z úradu vlády. Peter
Chren predložil poslancom kalkuláciu, ktorú vypracoval p. Bleho. Uviedol, že urobil čo
mohol a je na zvážení poslancov a starostky, ako sa bude ďalej pokračovať.
Pavol Čepček sa tiež vyjadril k multifunkčnému ihrisku. Tiež pátral v tejto veci ohľadom
navýšenia sumy spolufinancovania. Je toho názoru, že treba využiť ponúkané financie. Na
jeho naliehanie bola odoslaná žiadosť na úrad vlády o zníženie spolufinancovania, ktorú
schválili. Skonštatoval, že pred voľbami bol on aj Karol Kováč poohováraní po dedine, preto
chce, aby sa zverejňoval zvukový záznam nakoľko ľudia nevedia čo a ako sa rieši na OZ. Je
sklamaný z toho, že bojujú proti sebe a navzájom si neveria. Zdôraznil, že si tiež neželá, aby
bol očierňovaný. Skonštatoval, že si starostku vážil, ale sa veľmi zmenila. Vyjadril záujem,

aby spolu fungovali. Vyjadril svoj názor na ustanovujúce zastupiteľstvo, ktoré bolo aké bolo.
Uviedol, že chcel byť predsedom kultúrnej komisie, stmeliť dedinu, ale po predošlých
udalostiach stratil záujem. Ľudia chodia na akcie len za guláš a víno zadarmo.
Navrhol vydávať noviny „NAŠE ŽITAVANY“ vo farbe. Oslovil p. Opralovú, aby
vypracovala cenovú ponuku na farebné noviny.
Pavol Čepček ďalej adresoval priamo starostke obce, pokiaľ kandidovala na starostku, mala
by byť schopná sama šoférovať auto a nezamestnávať ďalšieho človeka, ktorý má vykonávať
svoju prácu.
Ing. Jaroslav Dubec uviedol, že sú nám zbytočné farebné noviny, keď obsah stojí za nič.
Karol Kováč poďakoval za dôveru a zvolenie do funkcie predsedu komisie životného
prostredia a uviedol, aký postup si predstavuje pri práci komisii. Uviedol, že napriek tomu, že
sú spolu s Petrom Chrenom a Pavlom Čepčekom očierňovaní v obci, budú naďalej pracovať
najlepšie ako vedia. Aj vďaka nim sa niektoré veci pohli. Oboznámil poslancov, že má
v úmysle vypracovať štatistiku práce poslancov a komisií. Aby občania vedeli, ktorý poslanec
ako pracuje. Ďalej požiadal starostku, aby podnikla potrebné kroky ohľadom výrubu na
„lúčkach“ pokiaľ je vegetačný pokoj nakoľko je to zdĺhavý proces.
Roman Ondriaš navrhol na ulici Žitavskej osvetlenie pri lavičke smerom ku škole.
Ing. Jaroslav Dubec uviedol, že nie je označená križovatka smerom z Machuliniec na Lužnú
ulicu a je to nebezpečné.
Miroslav Chren žiadal, aby obecný traktor bol využívaný pre občanov a bola určená sadzba
v cenníku.
Peter Chren sa zaujímal, ako budeme zvládať zimnú údržbu.
Starostka obce uviedla, že máme techniku na údržbu ciest aj chodníkov.
Peter Chren skonštatoval, že šofér je len jeden, navrhol zamestnať niekoho z úradu práce
Starostka obce uviedla, že nie je koho. Zvažuje od januára zamestnať človeka na plný
úväzok.
Karol Kováč navrhol prednú radlicu na traktor predať a zakúpiť zadnú, nakoľko je to
bezpečnejšie a praktické.
Peter Chren upozornil na problém parkovania áut na uliciach, ktoré zabraňujú zimnej
údržbe. Vyzval starostku obce, že by mala isť príkladom.
K bodu 14 – Informácia starostu obce
-

-

Starostka obce dôrazne uistila poslancov, že nikoho neohovára a nevynáša z tejto
miestnosti. Určite nikomu neposkytla nikomu tel. kontakt, s nikým sa nestretla ani
netelefonovala ohľadom multifunkčného ihriska.
Informovala poslancov o finančnom zostatku z tomboly z akcie „Takto si tu žijeme“
a požiadala ich, aby určili, na čo sa peniaze použijú
všetkým poslancom bolo doručené uznesenie policajného zboru, kde bolo zastavené
konanie ohľadom verejného osvetlenia
Končí funkčné obdobie obecného kontrolóra, v januári sa musí vypísať výberové
konanie na túto pozíciu
Poďakovala p. Ľubomírovi Kordošovi za darovaný Betlehem, ktorý je na obecnom
úrade

-

Informovala o silvestrovskom ohňostroji, ktorý sa bude konať 31. decembra o 18:00
hod.
Podala návrh osloviť firmu na vianočnú výzdobu

Peter Ondriaš – sa zaujímal, prečo starostka nepodala sťažnosť proti uzneseniu z polície.
Označil úrad za neschopný
Peter Chren – uviedol, že netreba žiadnu firmu a vianočnú výzdobu. Sám sa ponúkol, že ju
urobí v spolupráci so zamestnancami obce.

K bodu 15. Ukončenie obecného zastupiteľstva
Mgr. Edita Grzybová poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:42 hod.

Zapísala:
Henrieta Herdová

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

....................................................
Mgr. Edita Grzybová
starostka obce

Overovatelia:
Miroslav Chren

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

Peter Chren

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

