OBEC

ŽITAVANY

Z á p i s n i c a č. 11/2020
z jedenásteho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa 09. januára 2020
v Kultúrno – spoločenskom zariadení, Opatovecká ul.
v Žitavanoch

v Žitavanoch dňa 13. 01. 2020

Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany,
konaného dňa 09. 01. 2020 o 17:00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Zastupujúci starosta obce: Štefan Borkovič
Poslanci: Peter Chren, 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
Henrieta Herdová, Ing. Regina Kissová

Verejnosť:

Peter Ondriaš Miroslav Frajka, Ivan Frajka, Ján Farkaš, Miroslav
Hubočáni st., Roman Chren, Jozef Šabo, Martin Kordoš, Ján Chren,
Filip Dudáš, Alexander Šabo st., Ľudovít Absolón, Jozef Valašík, Alojz
Poliak, Milan Kukučka, Helena Herdová, Marián Kúsek, Jozef Kovíč,
Jozef Žikavský, Anton Tencer, Vladimír Špánik - ZOMOS

Program
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

predseda: Peter Chren
členovia: Miroslav Kováč, Miroslav Chren
Určenie overovateľov zápisnice: Pavol Čepček, Ing. Milan Barabáš
Určenie zapisovateľky:
Henrieta Herdová
Schválenie programu rokovania
Vzdanie sa mandátu starostky obce Žitavany, zastupovanie starostky obce Žitavany
materiál č. 94/2020
Zloženie sľubu náhradného poslanca obecného zastupiteľstva
materiál č. 95/2020
Informácia zástupcu starostu
Interpelácie poslancov
Vystúpenie občanov obce
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:

predseda: Peter Chren
členovia. Miroslav Kováč, Miroslav Chren

Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľky:

Pavol Čepček, Ing. Milan Barabáš
Henrieta Herdová

K bodu 3. Schválenie programu rokovania
Zastupujúci starosta Štefan Borkovič predložil program rokovania.
Poslanec Peter Chren navrhol program rokovania upraviť a doplniť, tiež poslanci Karol
Kováč a Pavol Čepček mali doplňujúce body programu rokovania. Program bol upravený
nasledovne:
Program
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie:

predseda: Peter Chren
členovia: Miroslav Kováč, Miroslav Chren
Určenie overovateľov zápisnice: Pavol Čepček, Ing. Milan Barabáš
Určenie zapisovateľky:
Henrieta Herdová
3. Schválenie programu rokovania
4. Vzdanie sa mandátu starostky obce Žitavany, zastupovanie starostky obce Žitavany
materiál č. 94/2020
5. Zloženie sľubu náhradného poslanca obecného zastupiteľstva
materiál č. 95/2020
6. Informácia zástupcu starostu
7. Vystúpenie občanov
8. Doplnenie komisii OZ
9. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zastupiteľstvo
počas neprítomnosti zástupcu starostu obce
10. Havarijný stav materskej školy
11. Zmulčovanie „Lúčok“
12. Prepracovanie VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom Obce Žitavany
13. Schválenie žiadosti – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
14. Kolaudačné rozhodnutie multifunkčné ihrisko
15. Návrh na prepracovanie zásad odmeňovania poslancov
16. Interpelácie poslancov
17. Ukončenie obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 96/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
s c h v a ľ u j e:
upravený program rokovania 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu 4 – Vzdanie sa mandátu starostky obce Žitavany, zastupovanie starostky obce
Žitavany
Zastupujúci starosta Štefan Borkovič predložil dôvodovú správu. Uviedol, že čo najskôr bude
informovať ministerstvo vnútra o vzniknutej situácii, aby boli vyhlásené nové voľby starostu
obce.
Ing. Jaroslav Dubec podotkol, že treba informovať aj o odvolaní vtedajšieho zástupcu
starostky Ing. Milana Barabáša.
Uznesenie č. 97/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje, že:
a) mandát starostky zanikol 31.12.2019 podľa § 13a ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to písomným úkonom
starostky Mgr. Edity Grzybovej o vzdaní sa mandátu, ktorý bol na obecný úrad
doručený dňa 22.11.2019,
b) zástupca starostu Štefan Borkovič na základe § 13b ods. 4 Zákona o obecnom
zriadení a v dôsledku toho, že mandát starostky zanikol pred uplynutím funkčného
obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu,
vyslovuje súhlas:
s tým, aby boli súvisiace nároky povereného zástupcu starostu súvisiace so zastupovaním
starostu do zloženia sľubu novozvoleného starostu posudzované zhodne ako zákonné nároky
starostu.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu 5. Zloženie sľubu náhradného poslanca obecného zastupiteľstva
Zastupujúci starosta Štefan Borkovič predložil dôvodovú správu k uvedenému bodu.
Informoval, že poslanec Roman Ondriaš sa písomným oznámením dňa 29.11.2019 vzdal
svojho mandátu a poslankyňa Ľubica Adamcová tiež písomným oznámením dňa 04.12.2019.
Náhradnými poslancami podľa výsledkov posledných volieb je Mária Pekárová, Mária
Budinská a Jozef Baranec. Po oslovení obcou Mária Pekárová a Mária Budinská odmietli
prevziať mandát poslanca. Následne vyzval náhradného poslanca Jozefa Baranca, aby zložil
sľub poslanca, ktorý sa následne sa ujal výkonu svojej funkcie. Súčasný stav poslancov
obecného zastupiteľstva je 8, do stanoveného počtu chýba 1 poslanec.
Uznesenie č. 98/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje, že:
náhradný poslanec Jozef Baranec zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu 6 – Informácia zástupcu starostu
Zastupujúci starosta Štefan Borkovič, informoval poslancov, že je sklamaný, ako mu bol
odovzdaný obecný úrad bývalou starostkou. Všetko musí pracne vyhľadávať. Najviac ho trápi
stav kňažickej márnice, po preštudovaní materiálov zistil, že sa menia hliníkové okná za
plastové a v projekte nie je zahrnutá úprava fasády. Zmluva bola podpísaná v tom znení, že do
jedného mesiaca mala byť márnica odovzdaná, ale stále nie je hotová.

Ing. Jaroslav Dubec dal kolovať protokol o preberaní prác, v ktorom bolo veľa pochybení,
aby občania vedeli, kto doteraz túto obec viedol.
Karol Kováč – informoval, že starostka poslancom rozposlala vyhodnotenie ponúk verejného
obstarávania. Upozornil starostku, že víťazná suma bez Dph bola nesprávna. Tiež doklady na
VO domu smútku aj odkanalizovanie obecných budov sú nepodpísané. Bývalá starostka mu
na to nedala dodnes žiadnu odpoveď, napriek tomu sa konalo.
Štefan Borkovič skonštatoval, že celý postup bol zlý a nekonzultovaní s nikým.
Ing. Milan Barabáš – uviedol, že VO muselo prebiehať na základe predloženého projektu
a teraz je zbytočné riešiť čo bolo ale treba konať.
Pavol Čepček – sa spýtal Štefana Borkoviča, ako prevzal obecný úrad, chce aby to vedeli
všetci ľudia.
Zastupujúci starosta Štefan Borkovič uviedol, že mu 28. decembra 2019 starostka volala,
aby prišiel na obecný úrad a poverila ho zastupovaním. 2. januára 2020, poslala po vnukovi
kľúče a telefón. Na jednom papieri boli napísané akcie, ktoré sú rozrobené, to bolo všetko.
Karol Kováč – upozornil na to, že starostka dostala odstupné.
Zastupujúci starosta Štefan Borkovič - uviedol, že o odstupné starostka požiadala a podľa
zákona má na odstupné nárok.
- ďalej informoval, že starostka urobila obci finančnú škodu, o ktorej bude s ňou jednať,
či sa dohodnú dobrovoľne, alebo súdnou cestou.
- Chodník Hlboká, informoval o postupoch, ktoré sa ešte musia uskutočniť
- kanalizačné prípojky k obecným objektom. Kanalizačné prípojky starostka podpísala
a prevzala ako hotové, ale nie sú všetky. Ukončené práce sú len v KSZ a OcÚ. Treba
urobiť prípojky k obecnej hale, materskej škole a základnej škole.
- schvaľovanie územného plánu bude v marci 2020.
- k vypracovaniu štúdii Viničná, Lužná, Drahy si bude musieť naštudovať, nakoľko
nemá o tom prehľad.
- prehodnotí odmeňovanie členov v komisiách a uviedol, že sa chce vzdať členstva v
komisiách
Karol Kováč – oponoval a uviedol, že chcel pracovať tak nech pracuje.
Štefan Borkovič poslancov uistil, že bude účastný na všetkých komisiách
- informoval o situácii na „vystrkove“,
- bol sa oboznámiť so situáciou v materskej škole, nakoľko tam zateká a tvoria sa
plesne, dohodol si stretnutie s realizátorom stavby
Prisľúbil, že sa bude venovať všetkým problémom, ktoré sa naskytnú. Sľúbil, že sa neobohatí
a bude robiť poctivo a hlavne pre ľudí. Následne informoval, že sa pozastavia odpredaje
pozemkov dovtedy, pokiaľ sa neprepracuje VZN, v ktorom bude presne definovaná cena
a podmienky odpredaja pozemku. Pozemky neboli znalecky ohodnotené, čo je protizákonné.
Prisľúbil, že sa bude správať tak, aby každé jedno euro daňových poplatníkov bolo správne
investované.
K bodu č. 7 Vystúpenie občanov
Ing. Jaroslav Dubec – žiadal určiť časový limit na vystúpenie občanov. Určili časoví limit 3
minúty.

Jozef Kováč – nakoľko boli zrušené opatrovateľky v obci prečo chceme prijať hospodára na
ihrisko plateného z obecných peňazí.
Peter Chren – uviedol, že ihrisko je tiež obecné a práce je tam veľa. Priznal, že ide
o konkrétneho hráča, ktorého si chce Iskra udržať. Tiež by mal na starosti prevádzku
multifunkčného ihriska.
Helena Herdová – sa zaujímala, či bude zamestnaný na trvalý pracovný pomer a ak áno čo
bude robiť cez zimu. Navrhla zamestnať silu na dohodu.
Peter Chren – uviedol, že bude k dispozícii aj pre obecný úrad.
Štefan Borkovič – sa vyjadril, nakoľko hráme 6 ligu nie je správne zamestnávať človeka.
Zhodnotil, že obec podporuje futbal v obci približnou sumou 24.000,-€.
V rozpočte má obec 100.000,- pre 1900 obyvateľov, z toho 150 ľudí chodí na futbal. Približne
¼ z obecného rozpočtu ide na Iskru, ale v obci máme aj iné organizácie.
Peter Ondriaš – upozornil, že je vystúpenie občanov.
Pavol Čepček – sa zaujímal, prečo sa tak zrazu otočil. Uviedol, že chodil na komisie, kde túto
problematiku preberali, tam súhlasil a zrazu zmenil názor.
Peter Ondriaš – vstúpil do diskusie poslancov a upozornil ich, nech si tieto záležitosti riešia
na komisii. Ako občan upozornil na telefónny kábel pred kostolom, že ho treba odstrániť,
ďalej upozornil na dopravnú značku na Opatoveckej ulici v „kúte“, ktorá je protizákonná. Nič
sa nerieši s bunkou na bývalom autokrose.
Alojz Poliak – žiadal prechody pre chodcov. Navrhol zaoberať sa starým vodovodným
potrubím a realizovať výmenu potrubia. Upozornil na zlý stav cesty pod opatoveckým
cintorínom. Navrhol vyznačiť pás po ktorom môžu chodiť deti do školy.
Jozef Valašík – sa ospravedlnil poslancom, že sa ich nezastal na verejnom zhromaždení.
Ponúkol im pomoc pri práci v obci. Upozornil, že má dosť návrhov, ktorými sa môžu
zaoberať. Poslanci mu navrhli prácu v komisii.
K bodu č. 8. Doplnenie členov komisií
Peter Chren predložil návrh doplnenia chýbajúcich členov komisií.
Uznesenie č. 99/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
volí:
a) Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
- člen Ing. Milan Barabáš
b) Komisia finančná:
- člen: Miroslav Kováč
c)Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánovania, dopravy, služieb

a verejného poriadku:
- člen: Miroslav Kováč, Jozef Valašik
d) Komisia kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít:
- členovia: Jozef Baranec, Miroslav Kováč
e) Komisia zdravotníctva, bytového hospodárstva, sociálnych vecí a obchodu:
- členovia: Jozef Baranec, Štefan Borkovič, Miroslav Kováč
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu 9 – Poverenie poslanca zvolať zasadnutie OZ
Peter Chren navrhol za povereného poslanca zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zastupiteľstvo počas neprítomnosti zástupcu starostu obce Pavla Čepčeka.
Štefan Borkovič navrhol Ing. Milana Barabáša.
Uznesenie č. 100/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
poveruje:
poslanca Pavla Čepčeka zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch § 12
ods. 2, prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1
0

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

K bodu 10 – Havarijný stav MŠ
Peter Chren oboznámil poslancov, že ako člen rady rodičov v MŠ bol oboznámený zo zlou
situáciou v materskej škole. Zateká spoza okien a tým sa tvoria plesne a je neprípustné aby
v takom prostredí boli deti. Z touto situáciou boli oboznámení aj bývalý starosta obce Juraj
Obert, aj Ján Barát ako člen rady, tiež doterajšia starosta Mgr. Edita Grzybová. Nikto nič
neurobil. Apeloval na zlý stav a nutné riešenie situácie.
Občan Milan Kukučka v tomto bode žiadal, odhlásiť elektrinu v Mravíkovom dome.
Uznesenie č. 101/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje:
opravu havarijného stavu MŠ (zatekanie okien).
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu 11 – Zmulčovanie „Lúčok“
Karol Kováč upozornil na vydané povolenie ohľadom výrubu na lúčkach, ktorého platnosť
končí v septembri. Vegetačný pokoj končí v marci. Povolenie stálo 300,- € a s „Lúčkami“ sa
stále nič nerobilo.
Štefan Borkovič – uviedol, že s mulčovaním nemá problém, ale len na obecných pozemkoch.
Súkromný pozemok si má každý čistiť na vlastné náklady. 10.000,- € sa mu zdá byť vysoká
suma.
Karol Kováč – podotkol, že suma 10.000,- € je v rozpočte vyčlenená na mulčovanie, na
prekopanie sa z Kňažickej ulice a vyštrkovanie aspoň provizórnej cesty, aby v tomto areáli sa
mohol robiť, napr. silvester. Bývalú starostu opätovne žiadal, aby prísľub od p. Kováčovej,
ktorá tam má svoj pozemok, mala písomne na papieri, žiaľ doteraz nemáme.

Pavol Čepček – sa opätovne spýtal zastupujúceho starostu obce odkedy začal strácať pamäť,
od mája je poslanec a s touto témou je oboznámený.
Peter Ondriaš – uviedol, že sa písomne prihlásil ako účastník konania k výrubu na
„Lúčkach“. Nemohol sa zúčastniť na ústnom pojednávaní, zaráža ho, že obec má už
rozhodnutie, ale on doteraz žiadne rozhodnutie ako účastník konania nedostal a nevie čo
obsahovalo a nemohol sa k tomu vyjadriť.
Upozornil Karola Kováča, že upravovať štrkom „Lúčky“ môže len na základe územného
rozhodnutia, ktoré bude trvať minimálne 2-3 roky. Následne bude treba vypracovať
projektovú dokumentáciu. Treba robiť v súlade zo zákonom. Upozornil na nedostatky, ktoré
boli urobené pri ulici Viničnej.
Uznesenie č. 102/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje:
zmulčovanie „Lúčok“ do 31.03. 2020 v čase vegetačného pokoja.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu 12 – VZN hospodárení a nakladaní s majetkom Obce Žitavany
Karol Kováč – dal návrh na tento bod z dôvodu podnetu od občanov. Na základe
komunikácie s odborníkom, ktorý ich informoval, že doterajšie odpredaje pozemkov boli
protizákonné, odporúča všetky predaje pozemkov pozastaviť dovtedy pokiaľ sa neprepracuje
VZN o hospodárení a nakladení s majetkom.
Uznesenie č. 103/2020
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:
vypracovanie VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Žitavany,
u k l a d á:
OcÚ vypracovať návrh VZN v termíne do 29.2.2020.

Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Zastupujúci starosta žiadal vytvoriť komisiu na likvidáciu obecného majetku.
K bodu 13 – Schválenie žiadosti – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Karol Kováč navrhol tento bod programu, na základe toho, čo sa dialo na verejnom
zhromaždení občanov. Chcel iba vedieť, či cez prejednávanú parcelu o ktorú žiadal Štefan
Prochovník ide vodovod. Nikdy nebude súhlasiť s odpredajom pozemku pokiaľ toto nebude
ošetrené. Bývalá starostka si zas nesplnila povinnosť a neposlala žiadosť do vodární.
Štefan Borkovič – uviedol, že záujemca o kúpu pozemku si musí predložiť potrebné
dokumenty, nie obec.
Miroslav Chren – upozornil, že Štefan Prochovník už vyjadrenie z vodární má. Ak bude
privolaný k prejednaniu na komisiu, tak ho predloží.
Uznesenie č. 104/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje:
predloženie žiadosti ZsVS, a. s. o stanovisko a o zriadenie vecného bremena na trasu
vodovodu na parcele od 254/53 do 353/1 k. ú. Opatovce.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

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

Miroslav Kováč

K bodu 14 – Kolaudačné rozhodnutie multifunkčné ihrisko
Karol Kováč navrhol tento bod nakoľko asi rok má obec vypracovanú dokumentáciu na
stavebné povolenie a územné konanie, ale nie je to ukončené. Keď bude stavba skolaudovaná
môže sa odsúhlasiť prevádzkový poriadok.
Miroslav Chren – žiadal preveriť, či je potrebné mať kolaudačné rozhodnutie, nakoľko na
predchádzajúcom zasadnutí bolo povedané, že stačí povolenie o drobnej stavbe.
Karol Kováč – sa informoval na stavebnom úrade a bolo mu povedané, že treba kolaudačné
povolenie. Multifunkčné ihrisko nespĺňa kritériá drobnej stavby
Štefan Borkovič obvolal okolité obce, ktoré už užívajú multifunkčné ihrisko a ani jedna
z nich nemá kolaudačné povolenia, iba súhlas na drobnú stavbu. Bývalá starostka obce už
odoslala všetky potrebné dokumenty na úrad vlády, tiež aj prevádzkový poriadok, pod všetko
sa podpísala, tak je za to zodpovedná. Keď teraz budeme riešiť s úradom vlády nejaké
nedostatky môže sa stať, že ihrisko budeme financovať celé.
Karol Kováč uviedol, nakoľko Mgr. Grzybová už všetko podpísala bez toho, aby sa
poradila, nech za všetko zodpovedá.
Peter Ondriaš – za zaujímal, ako je ihrisko zaradené do majetku obce a na základe čoho bude
zapísané do katastra.
Ing. Regina Kissová - uviedla, že ihrisko sa dá do majetku zapísať aj ako drobná stavba a do
katastra sa nezapisuje.
Pavol Čepček - uviedol, že na úrade vlády dostal informáciu, že kolaudačným rozhodnutím,
to je 100% ošetrené. Hneď počas rokovania OZ volal starostovi z inej obce, ale o výsledku
neinformoval.
Peter Chren uviedol, že táto diskusia je uzatvorená nakoľko nikto z poslancov nevedel, že
všetky dokumenty už boli odoslané na úrad vlády.
Miroslav Chren upozornil na to, že bývalá staroska poslancom prevádzkový poriadok
poslala mailom.
Ing. Milan Barabáš – potvrdil, že prevádzkový poriadok bol poslancom doručený mailom.
Ale nik naň nereagoval.
K bodu 15 – Návrh na prepracovanie Zásad odmeňovania poslancov
Pavol Čepček navrhol tento bod rokovania. Očakával, že s týmto návrhom príde zástupca
starostu sám. Už bývalá starostka chcela zvyšovať odmeny, ale ako všetko ani toto neriešila.
Štefan Borkovič prisľúbil, že sa bude tejto téme venovať čo najskôr a určite prehodnotí
finančné ohodnotenie práce v komisiách. On sám je to že terajšie sumy sú veľmi nízke.
Požiadal poslancov aj občanov, aby so svojimi návrhmi prichádzali za ním, nie za
zamestnancami OcÚ.

Uznesenie č. 105/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
u k l a d á:
OcÚ prepracovať
zasadnutia OZ.

poriadok odmeňovania poslancov v termíne do nasledujúceho

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1
0

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

K bodu č. 16. Interpelácie poslancov
Ing. Milan Barabáš – upozornil na neóny, ktoré nesvietia.
Miroslav Kováč – upozornil na kritický stav cesty na Opatoveckej ulici od p. Štukovského
smerom na Machulince a na ulici Lužnej. Menoval aj ďalšie ulice, na ktorých treba minimálne
zaplátať diery v asfalte.
Upozornil na VZN o miestnych daniach a poplatkoch, konkrétne parkovaciu politiku, ktorá je
schválená, ale nedoriešená. Jednoznačne bude navrhovať prejednávanie VZN prerobiť.
Navrhol zamestnancom obecného úradu zlepšiť výber daní. Zamestnanec si má preveriť
každú parcelu v obci cez kataster portál a vymáhať daň.
Štefan Borkovič uviedol, že pokiaľ nie sú vysporiadané pozemky, ťažko budeme vyberať za
parkovné.
Miroslav Kováč - žiadal zaktualizovať obecnú stránku, nakoľko on je už mesiac poslanec
a nefiguruje tam. Navrhol, aby mal každý poslanec fotku, tel. kontakt a mail.
Pripomenul problém zo zatekaním v bytovke na Kamennej ulici. Ďalej navrhol vyčistiť rieku
Žitavu pri moste. Na záver vyjadril očakávanie, že zástupca starostu p. Borkovič nastolí nový
trend a bude pracovať ako sa očakáva. Ponúkol svoju pomoc a tiež vyzval poslancov
k spolupráci nakoľko táto obec už potrebuje naštartovať. Upozornil zastupujúceho starostu,
pokiaľ si nebude plniť povinnosti on bude prvý kritik.
Peter Chren informoval o výdavkoch športového klubu. Uviedol, že jedine čo funguje
v obci, okrem školy je futbal. Pokiaľ budeme robiť z Iskri „bobáka“, tak zvažuje či to má
vôbec zmysel. Treba odpojiť byty a potom sa môžeme rozprávať o peniazoch.
Ing. Regina Kissová uviedla, že byty majú vlastné elektromeri aj plynomeri.
Štefan Borkovič uviedol, že v obci nie je len futbal.

Peter Ondriaš – oponoval, že je v obci nie je fungujúci iba futbal. Je tu Benát, Nezábudky,
spevokol, stolný tenis, ktorí úspešne fungujú a reprezentujú obec. Kto chce hrať futbal, nech
si ho platí.
Ing. Jaroslav Dubec- reagoval na financie futbalu sa pýtal sa prečo nepovieme, že na
multifunkčné ihrisko bolo odsúhlasených 5.000,- € a zaplatilo sa 30.000,- € z obecných
peňazí.
Karol Kováč – voľakedy ľudia išli na hody na výstavu zvierat, na kolotoče a na futbal. Už tu
máme len futbal. Ihrisko sa využíva aj na iné akcie a pokiaľ sa nebude oň nik starať bude
problém. Každý občan si môže povedať svoj názor, ale nie po funuse.
Vrátil sa k verejnému zhromaždeniu občanov, uviedol, že zdieľa každý názor, ale nie štýlom
útočiť na poslancov. Bol zvolený a vyprosuje si, aby niekto prišiel, vytiahol kadečo a útočil
na neho. Bol konkrétny, ako sa tu niekto predvádza - Peter Ondriaš, žiadal, aby im nezadával
úlohy. Môže im odporučiť ako postupovať, ale nerobiť z poslancov najväčších „blbcov“.
Ďalej uviedol že v 104 a v 106 minúte minulého zasadania ho krivo obvinil a uviedol, že Peter
Ondriaš je u neho klamár.
Reagoval na vyber daní, uviedol, že v intraviláne toho veľa nebude, ľudia si platia za svoje
záhradky a domy. Určite nám tam neunikajú tisíce eur – tým reagoval na príspevok Miroslava
Kováča.
Pavol Čepček – už sa 2 krát pýtal, kedy sa začal Štefan Borkovič obracať. Na verejnom
zasadnutí Borkovič prezentoval, že bývalú starostku uštvali, aby odstúpila, čo nie je pravda.
Starostka sa nikdy žiadnym návrhom, ktorý jej predložili nezaoberala. Najskôr bol proti
starostke a zrazu zmenil rétoriku. Pýtal sa čo urobí z uzneseniami, ktoré starostka
nepodpísala. Ďalej sa pýtal, či si Borkovič pamätá na deň 29. 12. 2019, keď bol za Čepčekom
u neho v práci.
Štefan Borkovič potvrdil, že bol za ním s tým, že pokiaľ by si mal niekto rušiť živnosť alebo
mať problém v práci, on je ochotný byť zastupujúcim starostom.
Pavol Čepček zdôraznil, že Borkovič klame.
Štefan Borkovič – ujasnil, že celé verejné zhromaždenie občanov, bolo namierené proti nemu
a nie proti starostke.
Pavol Čepček – uviedol, že na verejnom zhromaždení ľudom nasľuboval hory –doly, napr.
600.000,- € na zberný dvor.
Štefan Borkovič – uviedol, že chápe, že je Pavol Čepček frustrovaný, ale keby je zastupujúci
starosta on, tak ho akceptuje.
Karol Kováč – podotkol, že Borkovič mení kabáty.
Pavol Čepček – uviedol, že ešte za Jura Oberta Borkovič tvrdil, že stavebný odpad odvážať
ľuďom je povinná obec za obecné peniaze. Pýtal sa, či to bude realizovať.
Štefan Borkovič- upozornil, že obec je povinná likvidovať stavebný odpad na mieste kde
vzniká, ale to neznamená, že ho platí obec. Musí si ho zaplatiť občan.
Pavol Čepček – uviedol, že toto je úplne niečo iné čo tvrdil pred dvomi rokmi. Ďalej sa
zaujímal, čo urobí s pokutou ktorú má zaplatiť bývalá starostka.
Štefan Borkovič uviedol, že sa poradí s odborníkom ako postupovať a prijme zákonné
stanovisko.

K bodu č. 17. Ukončenie zastupiteľstva
Štefan Borkovič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19:52 hod.
Zvukový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva je zverejnený na internetovej stránke
obce Žitavany: http://www.zitavany.sk/obec-1/zasadnutia-oz/

Zapísala:
Henrieta Herdová

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

....................................................
Štefan Borkovič
zastupujúci starosta obce

Overovatelia:
Ing. Milan Barabáš

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

Pavol Čepček

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

Poslanci OZ:

Peter Chren

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

Miroslav Chren

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

Karol Kováč

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

Miroslav Kováč

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

Štefan Borkovič

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

Jozef Baranec
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