OBEC

ŽITAVANY

Z á p i s n i c a č. 12/2020
z jedenásteho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa 09. apríla 2020
v Kultúrno – spoločenskom zariadení, Opatovecká ul.
v Žitavanoch

v Žitavanoch dňa 18. 04. 2020

Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany,
konaného dňa 09. 04. 2020 o 16:00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

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

Ďalší prítomní:

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

Verejnosť:

Peter Ondriaš

Program
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie:

predseda: Ing. Milan Barabáš
členovia: Štefan Borkovič
Určenie overovateľov zápisnice: Jozef Baranec, Miroslav Chren
Určenie zapisovateľa:
Marcel Rekšák
3. Schválenie programu rokovania
4. Informácia zástupcu starostu obce
5. Kontrola plnenia uznesení 101, 102, 103, 104/2020 materiál č. 96/2020
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 materiál
č.97/2020
7. Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2020 materiál č.98/2020
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Ukončenie obecného zastupiteľstva
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Štefan Borkovič, zastupujúci starosta obce. 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 zapisovateľky:

predseda: Ing. Milan Barabáš
Členovia: Štefan Borkovič
Jozef Baranec, Miroslav Chren
Marcel Rekšák

K bodu 3. Schválenie programu rokovania
Zastupujúci starosta Štefan Borkovič predložil program rokovania.
Poslanec Karol Kováč uviedol uznesenia, ktorým sa treba venovať. Poznamenal že ich je
viacero nesplnených – č.53, č.84, č.85, č.90, č.101, č.102, č.103, č.104 a č.105 a je potrebné
ich skontrolovať, keď nie teraz tak na ďalšom zastupiteľstve OZ. Štefan Borkovič požiadal
Hlavného kontrolóra obce Jaroslava Dubca o priebežnú kontrolu uznesení a zaujatia
stanoviska: č.53, č.84, č.85, č.90, č.101, č.102, č.103, č.104 a č.105. Karol Kováč sa pýtal
v akom stave je územný plán obce Žitavany a žiadal korešpondenciu zo ZsVS ohľadom
vecného bremena Územný plán obce Žitavany, jeho stav je potrebné preveriť s architektom
Miziom. Štefan Borkovič požiadal Karola Kováča o preverenie stavu územného plánu obce
Žitavany. Takisto Karol Kováč žiadal zaplatiť pokutu 500€ od bývalej starostky Mgr. Edity
Grzybovej. Štefan Borkovič povedal že preverí situáciu ako sa dá pokuta vymáhať. Karol
Kováč sa kriticky vyjadril na celkovú spoluprácu poslancov s Obecným úradom. Pavol
Čepček sa vyjadril, že toto zastupiteľstvo malo byť v inom vyhovujúcejšom termíne
a kritizoval komunikáciu a spoluprácu medzi poslancami a zastupujúcim starostom. Poslanec
Miroslav Kováč uviedol, že návrh rozpočtového opatrenia č.1/2020 nebol prerokovaný cez
finančnú komisiu. Rozpočtové opatrenie je potrebné ho urobiť ale takouto formou ako sa to tu
predostrelo je to pre Miroslava Kováča neprijateľné. A pokiaľ sa tento bod č.7 bude
prerokovávať v tomto návrhu ako bo predložený tak sa zachová ako sa zachová. Vyjadril sa,
že má problém s týmto bodom, že bol zaradený do programu. V čase cca. 16:20 hod odišiel
Pavol Čepček z OZ spolu s Karolom Kováčom.
Program
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie:

predseda: Ing. Milan Barabáš
členovia: Štefan Borkovič
Určenie overovateľov zápisnice: Jozef Baranec, Miroslav Chren
Určenie zapisovateľky:
Marcel Rekšák
3. Schválenie programu rokovania
4. Informácia zástupcu starostu obce
5. Kontrola uznesení 101, 102, 103, 104/2020 materiál č.96/2020
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2020 materiál č.97/2020
7. Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2020 materiál č. 98/2020
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Ukončenie obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 106/2020
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:
program rokovania 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1
0
3

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

K bodu 4 – Informácia zástupcu starostu obce
Zastupujúci starosta Štefan Borkovič predložil dôvodovú správu. Poďakoval sa za pomoc
všetkým občanom, ktorí v ťažkom období počas vírusu COVID 19 nezištne prispeli
k zvládaniu situácií rôznym spôsobom, predovšetkým šitím ochranných rúšok. Informoval
o fungovaní Obecného úradu a oboznámil zúčastnených o riešení a zabezpečovaní úloh
v tomto náročnom období. Zabezpečovanie stravy, dezinfekcia verejných priestorov
a podobne. Spomenul čistenie Žitavy, vyštrkovanie priestoru pred poštou, renováciu lavičiek,
dokončenie multifunkčného ihriska a poverenie pána Firického ako jeho správcu ako aj
výsadbu zelene viac než 100 kusov tují a iných drevín. Spomenul nákup žltých plastových
smetných nádob na plasty, ktoré budú vhodnejšie ako vrecia. Ďalej spomenul bezchybný
priebeh volieb do NRSR a poďakoval zato všetkým, ktorí sa podieľali. Zmienil aj čiastočnú
rekonštrukcia domu smútku – Kňažice. Napojenie školy a škôlky na verejnú kanalizáciu.
Oprava strešných okien na materskej škôlke. Stavebné povolenie na Chodník Hlboká – úsek
2, kde sa práce začnú od 20.4.2020. Poznamenal, že Obecný úrad pripravil 3 projekty na
finančné dotácie v celkovej hodnote 40 000€. Vyjadril sa že na ďalšom zastupiteľstve je
potrebné vyriešiť ako naložiť s obecným rozpočtom pretože nemôžeme už ďalej ako obec
stagnovať. Informoval zúčastnených, že Obec Žitavany podala žiadosť a dostala kladné
vyjadrenie Cirkvi, na zámenu parcely E č. 262/2 s obcou Žitavany za časť parcely E
č.261/100. HKO Ing. Dubec upozornil že v obci je potrebné vytvoriť cca. 200 miest pre
ubytovanie našich občanov kvôli COVID-19, ktorý podľa jeho slove bude u nás vrcholiť
koncom júna. Navrhol využívať k tomu zamestnancov obce a obecné priestory, štadión aj
kultúrno-spoločenskú miestnosť na Opatoveckej ulici. Štefan Borkovič sa vyjadril, že
Okresný krízový štáb je na to aby zadával obci takéto úlohy. Ing. Dubec však trval na tom, že
je potrebné sa pripraviť na takúto situáciu včas a dopredu, pretože táto situácia nám reálne
hrozí.

K bodu 5 – Kontrola plnenia uznesení 101, 102, 103, 104/2020

Uznesenie č. 107/2020
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:
kontrolu plnenia uznesení 101, 102, 103 a 104/2020.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Štefan Borkovič, Jozef Baranec, Miroslav Chren,
Miroslav Kováč, Ing. Milan Barabáš

Peter Chren, Karol Kováč, Pavol Čepček

K bodu 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
Uznesenie č. 108/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo a berie na vedomie:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žitavany na 1. polrok 2020
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Štefan Borkovič, Jozef Baranec, Miroslav Chren,
Miroslav Kováč, Ing. Milan Barabáš

Peter Chren, Karol Kováč, Pavol Čepček

K bodu 7 Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2020

Miroslav Chren sa vyjadril že jeho snaha o komunikáciu s Obecným úradom bola márna a že
je potrebné prepočítať výdavky a peniaze následne prerozdeliť podľa potreby. V takomto
znení návrh nepodporí – nebude hlasovať.
Miroslav Kováč sa vyjadril že rozumie tomu, že rozpočtové opatrenie je potrebné urobiť ale
najskôr je potrebné zvolať finančnú komisiu. Pokiaľ sa tak nestane tak toto rozpočtové
opatrenie nepodporí a hlasovať teda z tohto dôvodu nebude. Miroslav Kováč odišiel zo
zastupiteľstva o 17:29 hod.
Obecné zastupiteľstvo týmto pádom nebolo uznášania schopné.
Návrh rozpočtového opatrenia nebol prijatý.
Štefan Borkovič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17:29 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
zastupujúci starosta obce

Overovatelia:
Jozef Baranec

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

Miroslav Chren

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

Poslanci OZ:

Peter Chren

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

Miroslav Chren

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

Karol Kováč

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

Miroslav Kováč

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

Štefan Borkovič

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

Jozef Baranec

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

Pavol Čepček

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

Ing. Milan Barabáš

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

