OBEC

ŽITAVANY

Z á p i s n i c a č. 4/2019
zo štvrtého zasadania Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa 26. marca 2019
v Kultúrno – spoločenskom zariadení, Opatovecká ul.
v Žitavanoch

v Žitavanoch dňa 27. 03. 2019

Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany,
konaného dňa 26. 03. 2019 o 17:00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Starostka obce: Mgr. Edita Grzybová
Poslanci:
Peter Chren, Pavel Chren, Ing. Milan Barabáš, Karol
Kováč, Pavol Čepček, Roman Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová, Ľubica
Adamcová

Neprítomný:

Miroslav Chren

Ďalší prítomní:

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

Verejnosť:

Miroslav Frajka, Ivan Frajka, Ján Farkaš, Mária Gálová, Ing. Andrej
Ondrejmiška, Štefan Borkovič, Peter Ondriaš

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie:

predseda: Karol Kováč
členovia: Peter Chren, Miroslav Chren

Určenie overovateľov zápisnice:

Ing. Milan Barabáš, Ľubica Adamcová

Určenie zapisovateľky:

Henrieta Herdová

3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch
materiál č. 25/2019
5. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Žitavany, k. ú. Opatovce
(Alojz Poliak)
materiál č. 26/2019
6. Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Žitavany, k. ú.
Opatovce (Andrej Ondrejmiška)
materiál č. 27/2019
7. Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Obce Žitavany, k. ú.
Opatovce (Peter Hosťovecký a Marta Hosťovecká
materiál č. 28/2019
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám pre zriaďovanie komisií Obecného
zastupiteľstva v Žitavanoch
materiál č. 29/2019
9. Návrh na voľbu predsedu komisie finančnej a člena komisie pre zdravotníctvo, bytové
hospodárstvo, sociálne veci a obchod
materiál č. 30/2019

10. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe úhrady za
opatrovateľskú službu
materiál č. 31/2019
11. Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Žitavany (odkúpenie
nehnuteľnosti k. ú. Kňažice, Karin Gordíková)
materiál č.32/2019
12. Návrh na nakladanie s majetkom obce Žitavany – vyradenie kníh z Obecnej knižnice
materiál č.33/2019
13. Návrh na schválenie „Rozpočtu Obce Žitavany na rok 2019, 2020, 2021“ a stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Žitavany na roky 2019 – 2021
materiál č. 34/2019
14. Voľba hlavného kontrolóra obce Žitavany a určenie platu hlavného kontrolóra obce
Žitavany
materiál č. 35/2019
15. Vystúpenie občanov
16. Informácia starostu obce
17. Interpelácie poslancov
18. Ukončenie obecného zastupiteľstva

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Mgr. Edita Grzybová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Konštatovala, že prítomných poslancov je 8. Pre neprítomnosť poslanca Miroslava Chrena bol
za člena návrhovej komisie navrhnutý poslanec Pavel Chren. OZ je nahrávané na diktafón.
Rokovanie 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: Karol Kováč
členovia: Peter Chren, Pavel Chren
Ing. Milan Barabáš, Ľubica Adamcová
Henrieta Herdová

K bodu 3. Schválenie programu rokovania
Mgr. Edita Grzybová predložila program rokovania a dala hlasovať za navrhnutý program.
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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1

Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš
Peter Chren

1

Miroslav Chren

Poslanec Peter Chren odôvodnil prečo hlasoval proti navrhnutému programu. K bodu č. 10
uviedol námietku, že návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe
úhrady za opatrovateľskú službu, nebol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní, tak nemôže za
tento bod hlasovať.
K bodu 4 – Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu a skonštatovala, že uznesenia č. 20/2019
a č. 21/2019 boli splnené.
Uznesenie č. 27/2019
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. 20/2019 a 21/2019 zo dňa 31.01.2019;
konštatuje, že
uznesenie č. 20/2019 a 21/2019 zo dňa 31.01.2019 je splnené.
Hlasovanie:
Za:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Miroslav Chren

K bodu 5. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany, k. ú.
Opatovce (Alojz Poliak)
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu a otvorila diskusiu k uvedenému bodu.
Karol Kováč uviedol, že schválili zámer a geometrický plán bol vypracovaný podľa zámeru.
Došlo k malému posunu vzhľadom k susednému pozemku, na dorovnanie hranice pozemkov.
Tento bod prerokovali na zasadnutí komisie, poslanci s ním boli oboznámení.
Uznesenie č. 28/2019
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. Opatovce, a to
časť pozemku parc. č. 249/1 reg. C KN trvalý trávny porast, časť pozemku parc. 249/5 reg. C
KN trvalý trávny porast, časť pozemku parc. č. 248/100 reg. E KN zastavaná plocha
a nádvorie, pozemok parc. č. 249/1 reg. E KN trvalý trávny porast a pozemok parc. č. 249/101
reg. E KN trvalý trávny porast;
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Žitavany, v katastrálnom území Opatovce,
zobrazených v geometrickom pláne č. 6/2019, vyhotovenom dňa 13.03.2019 vyhotoviteľom
geo.flex, s. r. o., Kamenná č. 850/15, 951 97 Žitavany, IČO: 47649356, overeného Okresným
úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa 15.03.2019 pod číslom 143/2019, a to:
1. zapísaných na LV č. 1:
 Diel č. 4 o výmere 120 m2, odčlenený od parc. č. 249/1 reg. „C“ KN trvalý trávny
porast o výmere 324 m2,
 Diel č. 5 o výmere 50 m2, odčlenený od parc. č. 249/5 reg. „C“ KN trvalý trávny
porast o výmere 341 m2,
 Diel č. 1 o výmere 1 m2, odčlenený od parc. č. 248/100 reg. „E“ KN zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 19633 m2,
2. zapísaných na LV č. 1555:
 Diel č. 2 - pozemok parc. č. 249/1 reg. „E“ KN trvalý trávny porast o výmere 10 m2,
 Diel č. 3 - pozemok parc. č. 249/101 reg. „E“ KN trvalý trávny porast o výmere 21 m2
do vlastníctva Alojza Poliaka, rod. Poliak, nar. 29.07.1939 a manželky Anny Poliakovej, rod.
Chrenová, nar. 26.07.1946, 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:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Miroslav Chren

K bodu č. 6 Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce
Žitavany, k. ú. Opatovce (Ing. Andrej Ondrejmiška)
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu. Uviedla, že poslanci
boli informovaní a žiadosť od Ing. Ondrejmišku bola zaslaná mailom všetkým poslancom.
Karol Kováč informoval, že žiadosť prejednali na zasadnutí komisie. Už v minulosti p.
Ondrejmiška, alebo jeho otec žiadali o odkúpenie pozemku, ktorý im obec neschválila.
Obec im predala pozemok pod stavbou a jeden meter okolo stavby s tým, že bude vykonaná
rekonštrukcia stavby a dodnes sa tak nestalo. Hodnota týchto pozemkov môže byť vysoká
nakoľko v budúcnosti tu môže byť aj výstavba. Členovia komisie sa zhodli, že odpredaj
pozemkov neodporúčajú.
Ing. Andrej Ondrejmiška reagoval, že nemajú záujem okradnúť obec o pozemky. Pozemok
pod stavbou im bol predaný, ale žiadny 1 meter okolo nie. Plánovaná rekonštrukcia sa
neuskutočnila preto, lebo mal finančné problémy, ale dnes je už situácia iná a rekonštrukcia
budovy bude prebiehať. Ploty sú v zlom stave odkedy ich zničil bývalý starosta. O pozemky
sa stará, udržiava ich, kosí ich. Bude rád, ak poslanci prehodnotia svoj názor. Keď už uvedené
pozemky nechce obec odpredať, žiada aby ich dostal do prenájmu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš, Peter Chren

Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Miroslav Chren

Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Žitavany, k. ú.
Opatovce nebol schválený. Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu 7. Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce
Žitavany, k. ú. Opatovce (Peter Hosťovecký a Marta Hosťovecká)
Mgr. Edita Grzybová, starostka obce predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu
a otvorila diskusiu.
Karol Kováč uviedol, že komisia nemá výhrady a odporúča žiadosť schváliť za cenu 1,66,€/m2.
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo
návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Žitavany, k. ú. Opatovce,
a to časť pozemku parc. č. 234/1 reg. E KN zastavaná plocha a nádvorie,
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Opatovce, zapísanej na LV č. 1 vo
vlastníctve Obce Žitavany, a to:
 Diel č. 3 o výmere 30 m2, odčlenený od pozemku reg. C KN parc. č. 234/1 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 19687 m2,
do bezpodielového vlastníctva Petra Hosťoveckého, rod. Hosťovecký, nar. 15.02.1955
a manž. Marty Hosťoveckej, rod. Slobodníková, nar. 27.05.1959, trvale bytom Opatovecká
400/61, 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, tvoriaci priľahlú plochu k stavbe s. č. 400 – rodinnému domu, ktoré sú
žiadatelia vlastníkmi a ktorý užívajú. Na pozemku je predzáhradka k rodinnému domu;
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:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Miroslav Chren

K bodu 8 – Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám pre zriaďovanie komisií
Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch
Mgr. Edita Grzybová, starostka obce predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu
a otvorila diskusiu.
Roman Ondriaš uviedol, že podľa zákona, nemusí byť predsedom komisie iba poslanec OZ.
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo
návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pre zriaďovanie komisií Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch,
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zásadám pre zriaďovanie komisií Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch,
žiada OcÚ
o zverejnenie schváleného znenia Dodatku č. 1 k Zásadám pre zriaďovanie komisií Obecného
zastupiteľstva v Žitavanoch spôsobom v obci obvyklým.
Hlasovanie:
Za:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Miroslav Chren

K bodu 9 – Návrh na voľbu predsedu komisie finančnej a člena komisie pre
zdravotníctvo, bytové hospodárstvo, sociálne veci a obchod

Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu. Nakoľko sa Ing.
Vladimír Herda vzdal mandátu poslanca aj predsedu finančnej komisie a tiež člena komisie
pre zdravotníctvo, boli navrhnuté ako predseda finančnej komisie Ing. Regina Kissová
a členka komisie pre zdravotníctvo p. Ľubica Adamcová. Starostka otvorila diskusiu.
Poslanci nemali výhrady voči navrhnutým kandidátom.
Karol Kováč žiadal, o aktualizáciu žiadostí o nájomné byty a navrhol jednotnú žiadosť, kde
budú uvedené potrebné informácie k posúdeniu žiadosti.
Ing. Regina Kissová informovala, že žiadosti sa aktualizovali minulý rok.
Pavol Čepček navrhol, aby v žiadosti bolo obsiahnuté a čestné prehlásenie, že žiadateľ
nevlastní žiadnu nehnuteľnosť.
Ing. Regina Kissová uviedla, že tieto informácie sa vypisujú pred uzavretím žiadosti.
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo
návrh na voľbu predsedu komisie finančnej a člena komisie pre zdravotníctvo, bytové
hospodárstvo, sociálne veci a obchod
volí
a) za predsedu komisia finančnej:
- Ing. Reginu Kissovú
b) za člena komisie zdravotníctva, bytového hospodárstva, sociálnych vecí a obchodu:
- Ľubicu Adamcovú
a to s účinnosťou od 01.04.2019

Hlasovanie:
Za:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Miroslav Chren

K bodu č. 10 - Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe
úhrady za opatrovateľskú službu
Mgr. Edita Grzybová, predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu. Dôvodom úpravy
VZN o opatrovateľskej službe, bola hlavne výška úhrady za poskytnutú opatrovateľskú
službu.
Pavol Čepček – uviedol, že všetci poslanci sa zhodli na tom, že pracovný čas sa po dohode so
starostom môže individuálne upraviť. Na komisii sa tým zaoberali navrhnutú sumu spolu
schválili a nemá námietky.
Roman Ondriaš – vyjadril súhlas k pracovnej dobe
Karol Kováč – nie je za schválenie prejednávaného VZN, nakoľko nebolo vyvesené
v úradnej tabuli obce 15 dní, ako káže zákon. O tejto zmene neboli informovaní ani samotní
opatrovatelia a nebola im navrhnutá iná možnosť. Sú to zamestnanci obce a mali byť
informovaní o pripravovaných zmenách. Uviedol, že touto problematikou sa zaoberajú takmer
rok.
Karol Kováč ďalej navrhol Ing. Milanovi Barabášovi, aby bolo upravené v zápisnici zo
zasadnutia finančnej komisie, že sa všetci dohodli na výške poplatku 2,50 €, nech sa
neschovávajú za jeho chrbát. Keď sa zverejní VZN na úradnej tabuli nemá problém ho
schváliť. Žiadal starostku, aby zvolala opatrovateľky a hľadali riešenie
Pavol Čepček – už v minulosti žiadal, aby sa diskutovalo s týmito ľuďmi a boli im navrhnuté
iné možnosti, aby sa táto finančná záťaž preniesla na štát. V zápisnici z finančnej komisii je
uvedené že Karol Kováč navrhol sumu 2,50 €, ale na tejto sume sa dohodli všetci členovia.
Uviedol, že starostka neoslovila opatrovateľky a neriešila tento problém. Implementačnú
výzvu tiež doniesol on, predlžili ju o mesiac, verí tomu, že je podaná a peniaze dostanú.
Priamo sa spýtal starostky, či hľadala možné riešenie, či volala kompetentným.
Mgr. Edita Grzybová - uviedla, že žiadosť je podaná a má stanovisko, že všetky projekty
prešli.
Pavol Čepček - vytkol starostke, že túto situáciu nerieši. Pokiaľ by sa o to nezaujímal, nebola
by podaná žiadna žiadosť. Ľudia by mali vedieť, že za minulý rok obec doplácala na
opatrovateľky cca 67.000,- € a vrátilo sa do obce cca 7.000,- €. V inej obci majú za
opatrovateľskú službu za 3,50 €.
Karol Kováč – sa zaujímal čo bude s financiami, ak ich dostaneme, a po zvýšení poplatku
nám opatrovateľky odstúpia.
Ing. Milan Barabáš – uviedol, že suma 0,50 € sa od roku 2009 neupravovala a nutné to
riešiť.
Karol Kováč – navrhol, či by sa nedala schváliť teraz suma 1,-€ a postupne ju navýšiť.
Mgr. Edita Grzybová – uviedla, že ona tento spôsob navrhovala a neprešiel.
Pavol Chren – uviedol, že 1,-€ nás nespasí. V prvom rade treba diskutovať s ľuďmi
a informovať ich, že ideme niečo robiť po novom. Aj keď nájdeme inú alternatívu, napr. ich
bude platiť štát, v prvom rade opatrovateľov treba informovať a potom robiť zmeny.
Roman Ondriaš – vzhľadom na to, že sme ich neupozornili vznesie sa vlna kritiky. Ale
v konečnom dôsledku sa peniaze využijú pre občanov a môžu sa financovať iné veci.
Pavol Čepček – uviedol, že nechce ľuďom zle, ale treba ľuďom vysvetliť, že keď budeme
takto hospodáriť prečo nemáme chodníky ani cesty. Rozčúlil sa, že odmieta tráviť dlhý čas na

komisiách, kde sa na niečom dohodnú a nakoniec sa nič neschváli. Sú traja poslanci, ktorí sú
aktívni, ostatní len sedia a k ničomu sa nevyjadrujú. Za takýchto podmienok končí. Iné dediny
si vedia poradiť, tu sa len všetko alibisticky tlačí pred sebou, len aby dobre vyzerali pred
ľuďmi.
Peter Ondriaš – skonštatoval že sa zbytočne o niečom rozprávajú, keď to nebolo vyvesené
na úradnej tabuli. Po tomto zastupiteľstve požiada Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie
kontroly.
Ing. Regina Kissová uviedla, že návrh VZN bol zverejnený na internetovej stránke obci.
Ing. Jaroslav Dubec – sa zaujímal čo bude z opatrovanými cez víkend, keď máme uvedený 8
hodinový čas a 5 dní v týždni. Cez víkend môže človek zomrieť?
Ing. Regina Kissová mu vysvetlila, že opatrovaní sú rodinný príslušníci s ktorými
opatrovateľky aj bývajú. Sú s nimi 24 hodín denne.
Ing. Jaroslav Dubec uviedol, že máme aj takú čo neopatruje svojho rodinného príslušníka.
Ing. Regina Kissová uviedol, že táto opatrovateľka má riadny 8 hodinový pracovný úväzok.
Ing. Jaroslav Dubec navrhol skrátiť úväzok cez týždeň napr. na 6 hodín a 2 hodiny im dať
cez víkend.
Peter Chren - Uviedol, že keď má niekde len sedieť a výsledok nie je žiadny, tak to nemá
význam. Keď sa raz dohodli na určitej sume, tak to tak má byť. Aj keď na začiatku povedal,
že nebude za tento bod hlasovať nakoľko VZN nebolo zverejnené, s uvedenou sumou súhlasí.
To, že ľudia budú postavení pred hotovú vec, je záležitosť starostky.
Ing. Milan Barabáš – s navrhnutým VZN súhlasí aj s uvedenou sumou. Venovali tomu veľa
času a je potrebné problematiku riešiť.
Pavol Čepček – vyzval aj poslancov, ktorí sa ešte nevyjadrili, aby povedali svoj názor.
Mgr. Mária Molnárová – sa nevie rozhodnúť ani vyjadriť k danej problematike.
Karol Kováč – uviedol, že štatutár musí osloviť svojich zamestnancov. Oboznámiť ich zo
zmenami. Treba, aby starostka išla na sociálku zistila informácie, čo nám vie poskytnúť štát,
informovať poslancov a riešiť.
Peter Chren – vyzval starostku, aby aj ona vyjadrila svoj názor.
Mgr. Edita Grzybová navrhovala sumu 2,- € z toho dôvodu, keď opatrovaný zaplatí cca
400 ,- €, tak mu nezostane ani minimum financií na živobytie. To môžu opatrovaných
umiestniť do sociálneho zaradenia a netreba nám žiadne VZN.
Pavol Čepček uviedol, že treba opatrovateľky zvolať informovať o možnostiach na obecnom
úrade.
Ing. Milan Barabáš – uviedol, že on tiež vybavoval opatrovateľskú službu a na obecnom
úrade mu boli poskytnuté potrebné informácie.
Ľubica Adamcová – uviedla, že na okresnom úrade sa musí informovať rodina nie štatutár.
Po dlhej diskusii dala starostka obce hlasovať za návrh na schválenie VZN č. 1/2019
o opatrovateľskej službe a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu. Za takto predložený
návrh bol jeden poslanec, proti boli traja a zdržali sa štyria poslanci.
Uznesenie nebolo prijaté.

K bodu 11 – Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti do vlastníctva Obce
Žitavany (odkúpenie nehnuteľnosti k. ú. Kňažice, Karina Gordíková)
Mgr. Edita Grzybová, predložila dôvodovú správu a otvorila diskusiu k danému bodu.
Dodala, že p. Ondriašová, ktorá zastupuje p. Karin Gordíkovú bola na zasadnutí finančnej
komisie.
Ing. Milan Barabáš uviedol, že na komisii odkúpenie nehnuteľnosti prejednali a súhlasia
s kúpou nehnuteľnosti za sumu 10.000,- €
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo
návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti do vlastníctva obce Žitavany (odkúpenie
nehnuteľnosti, k. ú. Kňažice, Karin Gordíková)
schvaľuje
odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Kňažice evidovaných Okresným úradom Zlaté Moravce,
katastrálny odbor, zapísaných na LV č. 757:
- pozemok parc. č. 16/4 registra C KN– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m²,
- pozemok parc. č. 16/101 registra C KN– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m²,
- stavba rodinný dom s. č. 720, nachádzajúci sa na parc. č. 16/4
do vlastníctva obce Žitavany, sídlo Športová 5, 951 97 Žitavany, IČO: 37869451 od
spoluvlastníka Karina Gordíková, rod. Gordíková, Topoľčianska 720/32, 951 97 Žitavany,
dátum narodenia 04.02.1987, v podiele ½,
za cenu 10.000,- Eur.
Obec Žitavany uhradí náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a s vkladom do
katastra nehnuteľností;
žiada OcÚ
- zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia;
- vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte na rok 2019.
Hlasovanie:
7
Za:
Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren,
Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová, Roman Ondriaš,
Peter Chren
Proti:
1
Pavol Čepček,
Zdržal sa:
1
Miroslav Chren
Neprítomní:

K bodu 12 – Návrh na nakladanie s majetkom obce Žitavany – vyradenie kníh
z Obecnej knižnice
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu. Oboznámila poslancov, že sa jedná
o poškodené alebo nevrátené knihy.
Pavol Čepček sa zaujímal, čo bude s vyradenými knihami, navrhol ich posunúť iným
záujemcom.
Starostka obce uviedla, že budú dané do zberu, nakoľko sú to prevažne veľmi poškodené
a staré knihy.
Ing. Jaroslav Dubec, navrhol v obci vybudovať búdku pre knihy a tam ich umiestniť.
Uznesenie č. 33/2019
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 majetkom obce Žitavany – vyradenie kníh z Obecnej knižnice,
schvaľuje
vyradenie zastaralých knižných jednotiek z Obecnej knižnice podľa predloženého Návrhu na
vyradenie zastaralých knižných jednotiek v celkovom počte 158 ks.
Hlasovanie:
Za:

7

Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren,
Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová, Roman Ondriaš,
Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1
1

Pavol Čepček,
Miroslav Chren

K bodu 13 – Návrh na schválenie „Rozpočtu Obce Žitavany na rok 2019, 2020, 2021“
a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Žitavany na
roky 2019 – 2021
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu. Vyzvala hlavného kontrolóra o predloženie
stanoviska k návrhu rozpočtu.
Ing. Jaroslav Dubec predložil stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu Obce Žitavany na
roky 2019 – 2020. Uviedol, že návrh rozpočtu je zostavený v súlade so zákonom a odporúča
o prijať bez námietok.
Ing. Milan Barabáš uviedol, ž sa zaoberali každým bodom podrobne. Došlo k zmenám,
ktoré zapracovali do rozpočtu a odporúča ho schváliť.
Karol Kováč vyjadril svoju emóciu, on donedávna nevedel ako funguje rozpočet a mnohí

občania tiež nie. Dostaneme istý balík peňazí z ktorého musíme investovať na školu, škôlku
a na iná účely, ktoré poslanci nemôžu ovplyvniť. Zvyšok financií cca 200.000,- € z ktorých
cca 100.000,- € sa použije na mzdy, cca 60.000,- na opatrovateľky a zostane nám chudobných
cca 30.000,- €. Odporučil starostke, aby zháňala financie a vynaložila väčšiu aktivitu v tomto
smere. Poslanci sa síce zhodli na rozpočte, ale že by niečo tvorili. Len presúvajú peniaze tam,
kde ich nutne treba.
Štefan Borkovič sa zapojil do diskusie a uviedol že, jednoznačne treba čerpať peniaze
z rôznych grantov, sledovať výzvy, či už zamestnanci OcÚ, poslanci, starostka. Treba sa na
zastupiteľstve dohodnúť na čo chcete žiadať granty a zamerať sa na to. Pokiaľ to nedokážu
traja – štyria, treba osloviť agentúru. Príde koniec roka, bude sa hodnotiť práca zastupiteľstva
a zistí sa, že sa nič neurobilo.
Pavol Čepček sa zaujímal, či starostka žiadala župu o peniaze.
Mgr. Edita Grzybová – uviedla, že nám už boli pridelené financie na kultúrne leto
a športové hry. Bol podaný projekt na chodník Hlboká a ako druhý projekt oprava športovej
haly.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočet Obce Žitavany na rok 2019;
berie na vedomie
a) návrh rozpočtu obce Žitavany na roky 2020 a 2021;
b) stanovisko hlavného kontrolóra Obce Žitavany k návrhu rozpočtu Obce Žitavany
Hlasovanie:
Za:

8

Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol
Čepček,Pavel Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária
Molnárová, Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Miroslav Chren

K bodu 14 – Voľba hlavného kontrolóra obce Žitavany a určenie platu hlavného
kontrolóra obce Žitavany
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu. Na OcÚ bola doručená jedna obálka.
Predsedovi návrhovej komisie odovzdala obálku a spolu s členmi ju otvorili a skontrolovali,
či obsahuje požadované dokumenty a náležitosti. Nebolo dodržané označenie na obálke.
Návrhová komisia posúdila žiadosť a skonštatovali, že spĺňa všetky náležitosti.
Starostka otvorila diskusiu.

Karol Kováč uviedol, nakoľko je len jeden kandidát a je potrebné, aby obec kontrolóra mala,
bude voliť kandidáta Ing. Dubca.
Pavol Čepček a Ing. Jaroslav Dubec sa pýtali, prečo nie je tajná voľba.
Starostka uviedla pokiaľ je jeden kandidát nie je nutná tajná voľba.
Karol Kováč navrhol navýšiť pracovný úväzok. Bola na OcÚ doručená žiadosť na prémie za
posledné 2 mesiace funkčného obdobia kontrolóra obce. Nakoľko v minulosti nebolo prijaté
uznesenie o výške prémií pre kontrolóra obce. Nemôžu byť vyplatené spätne, ale len za
posledné 2 mesiace.
Ing. Jaroslav Dubec namietal, že odmena vo výške 30 % mu bola schválená, ale mu nebola
vyplatená. Úväzok mu bol navýšený, ale odsúhlasené prémie mu neboli vyplatené.
Pavel Chren navrhol vyhľadať uznesenie a potom to prejednať.
Mgr. Edita Grzybová uviedla nakoľko nebolo v minulosti prijaté uznesenie o vyplatení 30 %
prémie, tak nemala byť prečo vyplatená. Ďalej uviedla nakoľko je kontrolór, tak si to mal
kontrolovať.
Ing. Regina Kissová uviedla, že je presvedčená, keby to tak bolo, tak by si o vyplatenie
žiadal.
Ing. Jaroslav Dubec uviedol, že žiadal, ale vtedy poslankyňa Mgr. Edita Grzybová mu
odpovedala, že za čo, nech najskôr predloží výsledky svojej práce.
Pavol Čepček uviedol, aby už začal robiť a kontrolovať.
Poslanci prešli k voľbe kontrolóra obce Žitavany.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
prezentáciu kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra,
konštatuje ,
že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 359/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení,
volí
v súlade s § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení
v platnom znení Ing. Jaroslava Dubca do funkcie hlavného kontrolóra obce Žitavany na dobu
určitú od 1. 5. 2019 do 30.04.2025.
Hlasovanie:
Za:

8

Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Miroslav Chren

Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu k určeniu výšky platu hlavného
kontrolóra obce Žitavany. Odovzdala slovo poslancom.
Karol Kováč navrhol navýšiť pracovný úväzok, nakoľko za 5 hodín je málo. Majú viac
vecí, ktoré budú vyžadovať, aby kontrolór kontroloval. Navrhol navýšiť úväzok na 8 hodín
týždenne.
Ing. Milan Barabáš sa opýtal Ing. Dubca koľko by potreboval hodín na svoju prácu.
Ing. Jaroslav Dubec uviedol, že má kamaráta – kontrolóra z inej obci s približným počtom
obyvateľov ako u nás, ktorý má pracovný úväzok 0,25. (8 hodín je 0,2). A podotkol, že to
chodí iba na zastupiteľstvá a kontroluje povinné dokumenty, to znamená doslova nič. Tu si
ľudia predstavujú, že obecný kontrolór je obecný policajt. Je rozdiel, keď obecný kontrolór
nerobí nič a kedy nekoná. Je na zvážení kontrolóra kedy uzná za vhodné konať.
Mgr. Edita Grzybová navrhla kontrolórovi obce, aby sa zaoberal sťažnosťami a susedskými
spormi. Vyzvala ho, aby uviedol, čo chce robiť v rámci 8 hodinového úväzku.
Pavol Čepček sa zaujímal, či bude pracovať 8 hodín denne alebo po 4 hodiny.
Ing. Jaroslav Dubec zdôraznil, že on nemá úradné hodiny. Poslanci majú právo požadovať
výkon kontroly.
Pavol Čepček sa zaujímal, ako zamestnanec obce si musí písať dochádzku.
Ing. Jaroslav Dubec uviedol, že mu ju píše Ing. Regina Kissová.
Štefan Borkovič zdôraznil, že je jeho povinnosťou raz za pol roka uviesť výsledky vykonanej
kontroly, čiže predložiť správu o kontrolnej činnosti.
Pavel Chren uviedol, že nie je proti navýšeniu úväzku, ale treba kontrolórovi aj zadávať
úlohy.
Mgr. Edita Grzybová – prečítala poslancom, aké úlohy a činnosti vyplývajú zo zákona
obecnému kontrolórovi.
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

prerokovalo
návrh na určenie platu hlavného kontrolóra obce Žitavany,
určuje
v súlade s § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení:
- týždenný pracovný úväzok 8 hodín,
- plat hlavného kontrolóra obce Žitavany podľa § 18c ods. 1 písm. c) zákona,
Hlasovanie:
Za:

Proti:

8

Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš, Peter Chren

Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Miroslav Chren

Mgr. Edita Grzybová odovzdala slovo Ing. Milanovi Barabášovi.
Ing. Milan Barabáš uviedol, že na zasadnutí finančnej komisii odsúhlasili vyplatenie
odmeny pre hlavného kontrolóra za 2 mesiace.
Uznesenie č. 37/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo
návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi,
schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 30 % z mesačného platu za mesiace marec, apríl
2019.
Hlasovanie:
Za:

8

Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš, Peter Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Miroslav Chren

K bodu 15. Vystúpenie občanov
Mgr. Edita Grzybová odovzdala slovo prítomným občanom.
Peter Ondriaš položil otázku poslancom, aké kroky urobili od minulého zastupiteľstva, kde
žiadal, aby požiadali Najvyšší kontrolný úrad o výkon kontroly v našej obci.
Poslanci uviedli, že nepodnikli žiadne kroky.
Peter Ondriaš skonštatoval, že poslancom nezáleží na tom, aby bol poriadok v tejto obci. On
si myslí, že je veľa vecí, ktoré sa porušujú a po tomto zasadnutí bude on požadovať Najvyšší
kontrolný úrad o vykonanie kontroly. Je účelovo robené obecným úradom, že sa dokumenty
nezverejňujú na úradnej tabuli, iba na internetovej stránke. Ďalej sa vyjadril, že ani v Kongu
nemajú také telefónne stĺpy ako u nás. Žiadal starostku obce, aby oslovila telekomunikácie
a skonštatoval, že ani starostke ani poslancom nezáleží na vzhľade tejto obce, ktorá je
v dezolátnom stave.
Peter Chren reagoval na telefónne stĺpy a informoval, že je to majetok telekomunikácií.
Peter Ondriaš sa ďalej zaujímal, ako je to z verejným obstarávaním (multifunkčné ihrisko),

lebo nič nie je zverejnené. Z akého dôvodu je v rozpočte 10.000,-€ vyčlenené pre
multifunkčné ihrisko.
Mgr. Edita Grzybová uviedla, že nie je zverejnené nakoľko ešte nie je. Suma v rozpočte je
z dôvodu rezervy.
Peter Ondriaš ďalej sa zaujímal čo bude s bunkou na autokrose.
Mgr. Edita Grzybová uviedla, že nemôže prinútiť majiteľa, aby ju odstránil.
Peter Ondriaš navrhol, aby ju odstránila obec.
Mgr. Edita Grzybová nakoľko to nie je majetok obce, tak ju nemôže odstrániť.
Karol Kováč navrhol, aby sa dali podnet na stavebný úrad ako čierna stavba.
Pavol Čepček oznámil, že si kúpi unimobunku, dá si ju pred dom, aby zasahovala do cesty
a tiež ju obec nemôže odstrániť?
Mgr. Edita Grzybová uviedla, že tento problém sa dá riešiť jedine súdnou cestou.
Ján Farkaš sa spýtal, komu zavadzia bunka na vŕškoch. Jemu zavadzia drevo na uliciach,
odparkované autá na chodníkoch. Keď vyriešite tento problém potom sa zaoberajte bunkou.
Pavol Čepček uviedol že on sám bojoval za zníženie rýchlosti v obci a nič sa nedialo.
Peter Ondriaš uviedol, že pri bunku nosia ľudia bodrel, ktorý potom chodia upratovať
zamestnanci obce.
Ing. Milan Barabáš skonštatoval, čo sa tým zmení, ak ju majiteľ premiestni o pár metrov
ďalej na svoj pozemok.
Mgr. Edita Grzybová informovala, že v konečnom dôsledku sa vždy skládky odstraňujú na
náklady obce.
Štefan Borkovič – uviedol, že sa informoval o problematike výstavby chodníka ohľadom
vysporiadania pozemkov. Pokiaľ sa výstavba realizuje vo verejnom záujme stačí súhlas OZ.
Mária Gálová sa zaujímala, kedy sa budú búrať stavby na „vystrkove“.
Mgr. Edita Grzybová uviedla, že práve teraz sa odsúhlasilo odkúpenie poslednej
nehnuteľnosti, keď ju odkúpime, tak sa začnú búracie práce.
Roman Ondriaš podal návrh, keď sa stavby zbúrajú, vytvoriť betónové oplotenie na
uzatvorenie susedných pozemkov.
Ján Farkaš podal návrh, keď sa budú dávať dole drevené stĺpy, aby sa dali do zeme káble na
internet.
Miroslav Frajka sa zaujímal kedy sa začne realizovať ulica Viničná
Karol Kováč - Ing. Peter Žiak im poskytol informácie ohľadom možnosti vypracovania
štúdie, ktorá stojí cca 200,- €. Keď bude štúdia hotová a schválená začne sa rokovať
s cirkvou. Zistia potrebné parametre ulice a šírku cesty. Návrh územného plánu je schválený.
Navrhuje šírku cesty 15 m vrátene zelených pásov a chodníkov. Ulice v našej obci nespĺňajú
potrebné parametre ako vyžaduje zákon. Oslovil ľudí, ktorí tu bývajú a tiež súhlasia
s poriadnou ulicou. Prisľúbili, že podpíšu žiadosť, ktorú naformuluje s tým, že budú žiadať
minimálne 15 metrovú šírku. Bol si zmerať šírku ciest pred starostkou a poslancami
a väčšinou majú cca 16 metrovú šírku s tým, že parkujú svoje vozidlá pred domami.
Štefan Borkovič – položil otázku Karolovi Kováčovi, či vie koľko m2 bude mať nová cesta.
Uviedol, že jeden m2 stojí približne 40 ,- € vrátane inžinierskych sietí. Kde chce zobrať
v našom rozpočte peniaze na realizáciu.
Mgr. Edita Grzybová uviedla, že toto je debata na ďalšiu komisiu.

Ivan Frajka sa opäť spýtal, čo sa bude riešiť na ďalšom zastupiteľstve v tejto veci. Keďže
ubehol už rok a nevidí žiadny výsledok.
Karol Kováč pred nasledujúcim OZ bude zasadať komisia a tam sa budú zvažovať návrhy
a odporúčania. Budúce zastupiteľstvo rozhodne o tom, aká bude budúca ulica.
Mária Gálová sa opäť zaujímala, kedy sa bude búrať „vystrkov“
Mgr. Edita Grzybová uviedla, že v rozpočte sú určené peniaze na búracie práce s ktorými by
sa malo začať tento rok.
K bodu 16. Informácia starostu obce
Na OcÚ boli doručené dve žiadosti:
- žiadosť na prenájom priestorov bývalej materskej škôlky na Opatoveckej ulici pre
posilňovňu
- žiadosť na opravu cesty smerom na „vršky“,
tieto žiadosťi budú predložené na budúce zasadnutie OZ
- od 1. apríla 2019 bude prebiehať zber kuchynského oleja v obci
K bodu 17. interpelácie poslacov
Roman Ondriaš upozornil na problém zo zberom papiera v obci. Kontajnery sú preplnené
a ľudia ukladajú papiere vedľa vzniká neporiadok. Ďalšiu otázku tlmočil od občana, ktorý si
chce na vlastné náklady opraviť chodník pred domom.
Mgr. Edita Grzybová . uviedla, že niektoré kontajnery sú preplnené a iné sú zas prázdne.
Pavol Čepček podal návrh robiť komisie ako videokonferencie. Ďalej navrhol, nakoľko je
problém z papierom, aby sa zberal ako plastové fľaše pred domom. Papier uskladniť, keď
bude zber tak sa odovzdá. Ďalej, plastové vrecia sú stály problém, treba ísť generálnemu do
Nitry, hodiť mu staré vrecia na stôl a riešiť. Alebo vyčleniť v rozpočte peniaze na kúpu
plastových vriec. Skontroloval fotopasce, na ktorých nič nebolo, nebol na nich nastavený
žiadny dátum a zaujímal sa či nám už fungujú vypadnuté kamery v obci. Žiada zakúpiť hard
disk na ukladanie údajov z kamier a fotopascí. Žiadal uverejniť v novinách informáciu
o pripravovaných nálepkách na smetné nádoby.
Peter Chren mal spísaný zoznam udržiavacích prác, ktoré treba vykonať na Kňažickom
a Opatoveckom cintoríne, ktorý predloží starostke písomne. Tlmočil sťažnosť od p. Kukučku.
Opätovne odporučil urobiť nové oznamovacie tabule ohľadom volieb. Kvetináče pred
kostolom navrhol odstrániť a uvoľniť parkovacie miesta. Upozornil na hlavný kríž na
Kňažickom cintoríne, je v dezolátnom stave. Navrhol upraviť priestor, kde býva umiestnený
adventný veniec.
Karol Kováč opäť pripomenul výkop pri škole, kanalizačné poklopy s ktorými sa nič nedeje.
Reagoval na otázku p. Petra Ondriaša, či im nevadí, ako vyzerá dedina. Odpovedal, že mu to
vadí, ale v tejto dedine je len jedna osoba, ktorá to dokáže zmeniť a to je štatutár. Koho si
ľudia zvolili, koho si vybrali, toho majú.
Štefan Borkovič uviedol, že aj poslanci sú volení a schvaľujú uznesenia, ktoré štatutár musí
plniť a poslanci kontrolovať. Pokiaľ starostka urobí niečo protizákonné, tiež ju môžu udať na

políciu. Poslanci riadia a zaväzujú štatutára. Poslanci len plačkajú, že nič nemôžu, ale to nie je
pravda.
Pavol Čepček doporučil starostke nahrávať si rozhovory zo stretnutí, aby sa mala čím obhájiť
pred poslancami a tiež preto, aby jej nikto nič nemohol odškriepiť.
K bodu 17. Ukončenie obecného zastupiteľstva
Mgr. Edita Grzybová poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:21 hod.
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