OBEC

ŽITAVANY

Z á p i s n i c a č. 19/2013
z devätnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa
24. júna 2013 na Obecnom úrade
v Žitavanoch

v Žitavanoch, dňa 24.6.2013
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Z á p i s n i c a 19/2013
z devätnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch, konaného dňa
24. júna 2013 na Obecnom úrade v Žitavanoch

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
Schválenie programu rokovania
Vystúpenie občanov obce
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany podľa §9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (Západoslovenská distribučná, a. s.)
6. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Žitavany na roky
2013 – 2018
7. Návrh „Záverečného účtu obce Žitavany za rok 2012“
8. Informácia starostu obce
9. Interpelácie
10. Ukončenie obecného zastupiteľstva

K bodu č. 1.)
Starosta obce privítal poslancov na zasadnutí OZ. Upozornil, že celé zasadnutie sa nahráva na
diktafón. Poslanci sú v počte 6 a zasadnutie je uznášania schopné. Mgr. Edita Grzybová a Bc.
Ján Barát a Mgr. Katarína Ondriašová sa ospravedlnili.

K bodu č. 2.)
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky zápisnice. Starosta obce
navrhol za členku návrhovej komisie Mgr. Janette Kožiakovú namiesto neprítomnej Mgr.
Kataríny Ondriašovej a za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Peter Šabo, pretože pôvodne
navrhnutý poslanec Bc. Ján Barát je neprítomný.
Návrhová komisia: predseda – Pavel Chren
členovia – Mgr. Janette Kožiaková, Ing. Jozef Barabáš
Overovatelia zápisnice: Ing. Ľuboš Daniš, Peter Šabo
Za zapisovateľa zápisnice sa určuje: Ing. Mária Herdová

K bodu č. 3.)
Starosta obce predložil návrh na schválenie programu rokovania.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie: predseda: Pavel Chren
členovia: Mgr. Janette Kožiaková, Ing. Jozef Barabáš
Určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Ľuboš Daniš, Peter Šabo
Určenie zapisovateľky:
Ing. Mária Herdová
3. Schválenie programu rokovania
4. Vystúpenie občanov obce
5. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany podľa §9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (Západoslovenská distribučná, a. s.)
6. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Žitavany na roky
2013 – 2018
7. Návrh „Záverečného účtu obce Žitavany za rok 2012“
8. Informácia starostu obce
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9. Interpelácie
10. Ukončenie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č.51/2013- OZ zo dňa 24.6.2013.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na schválenie programu rokovania
s ch v a ľ u j e
program rokovania 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Prítomnosť/kvórum: 6 / 4
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 6 / 0 / 0
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 4.)
Za občanov sa nezúčastnil nikto.

K bodu č. 5.)
V tomto bode bol predložený Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce
Žitavany podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (Západoslovenská
distribučná, a. s.)
Hlasovanie:
ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č.52 /2013-OZ zo dňa 24.6.2013.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany, a to:
- novovytvoreného pozemku parc. č. 135/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,
oddeleného geometrickým plánom č. 42/2013, vyhotoviteľ Tibor Drienovský Geodetická
odborná kancelária, Jedľové Kostoľany 476, 951 96, IČO: 34 392 301, overeného Správou
katastra Zlaté Moravce dňa 3. 6. 2013 pod číslom 208/2013, od pozemku parcela reg. C-KN
parc. číslo 135/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 824 m2 a parc. číslo 135/6 – záhrada
o výmere 140 m2 v katastrálnom území Kňažice, obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1;
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Žitavany, a to:
- novovytvoreného pozemku parc. č. 135/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2
oddeleného geometrickým plánom č. 42/2013, vyhotoviteľ Tibor Drienovský Geodetická
odborná kancelária Jedľové Kostoľany 476, 951 96, IČO: 34 392 301, overeného Správou
katastra Zlaté Moravce dňa 3. 6. 2013 pod číslom 208/2013, od pozemku parcela reg. C.-KN
parc. číslo 135/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 824 m2 a parc. číslo 135/6 – záhrada
o výmere 140 m2 v katastrálnom území Kňažice, obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1;
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do výlučného vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO 36 361 518, zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 35 823 551;
za kúpnu cenu 100,- €, slovom jedensto eur;
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu – vybudovania
transformačnej stanice na pozemku parc. č. 135/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25
m2 ako súčasť elektroenergetických stavieb a zariadení inžinierskej stavby „Žitavany-2x9b. j.
– VN, TS a NN“;
ukladá
OcÚ:
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia;
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 8. 2013
Prítomnosť/kvórum: 6 /6
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 6 / 0 / 0
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 6.)
V tomto bode bol predložený návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
obce Žitavany na roky 2013-2018. Dôvodom pre vypracovanie návrhu Komunitného plánu
sociálnych služieb je povinnosť obcí spracovať uvedenú problematiku podľa § 83 Zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 53/2013-OZ zo dňa 24.6.2013.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Žitavany na roky 2013 –
2018,
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Žitavany na roky 2013 – 2018,
žiada
Obecný úrad Žitavany
 o zverejnenie Komunitného plánu spôsobom v obci obvyklým.
Prítomnosť/kvórum: 6 / 4
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 6 / 0 / 0
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.
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K bodu č. 7.)
V tomto bode bol predložený návrh „Záverečného účtu obce Žitavany za rok 2012“
Záverečný účet obce Žitavany za rok 2012 je zostavený na základe § 16 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde po
skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do
záverečného účtu. Vzhľadom na to, že obecný kontrolór z dôvodu svojej PN k dnešnému
dňu neposkytol stanovisko k záverečnému účtu, starosta obce navrhol zahrnúť do uznesenia,
že obecné zatupiteľstvo ukladá obecnému kontrolórovi povinnosť vypracovať stanovisko
k záverečnému účtu obce Žitavany za rok 2012 do 24. 9. 2013 ( do nasledujúceho riadneho
zastupiteľstva).
Hlasovanie:
ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 54/2013-OZ zo dňa 24.6.2013.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh „Záverečného účtu obce Žitavany za rok 2012“
schvaľuje
„Záverečný účet obce Žitavany za rok 2012“ bez výhrad.
u k l a d á:
obecnému kontrolórovi vypracovať stanovisko k záverečnému účtu obce Žitavany za rok
2012 do 24. 9. 2013.
Prítomnosť/kvórum: 6 / 4
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 6 / 0 / 0
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 8.)
Informácia starostu obce
- Informácia o jednaní s Jánom Rafaelom – dňa 7.6.2013 sa uskutočnilo stretnutie s Jánom
Rafaelom ohľadom odkúpenia nehnuteľnosti na Topoľčianskej ulici. Ján Rafael trvá na
čiastke 12.000,-€, čo je absolútne neadekvátna suma za uvedenú nehnuteľnosť.
- Informácia o liste Mesta Zlaté Moravce – financovanie Mestskej nemocnice Prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc.- Mesto Zlaté Moravce žiada okolité obce , aby sa podieľali na
financovaní mestskej nemocnice.
- 29.6.2013 sa uskutočnia Folklórne slávnosti
- 24.8.2013 sa uskutoční súťaž vo varení gulášu
- V krátkej dobe sa budú opravovať obidva pomníky

K bodu č. 9.)
Interpelácie
 Ing. Jozef Barabáš – koľko ľudí môže reálne bývať v Rafaelovom dome na Topoľčianskej
– on tam nasťahuje toľko ľudí, koľko bude chcieť
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-

Ing Milan Barabáš – navrhol vypracovať úradný odhad uvedenej nehnuteľnosti - to by
boli len ďaľšie náklady a úradný posudok majiteľa k ničomu nezaväzuje
navrhol odložiť túto otázku na ďalšie zastupiteľstvo, aby rozhodlo či obec pristúpi na
požadovanú cenu
bol už výber obyvateľov bytoviek 2x6 B.j.- 26.6.2013 bude stretnutie s budúcimi
nájomníkmi – byty budú prednostne pridelené rodinám s deťmi
kedy bude kolaudácia bytovky – v auguste by to chceli odovzdať

K bodu č. 10.)
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Ing. Mária Herdová v.r.
zapisovateľ

Juraj Obert v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ľuboš Daniš v.r. .............................................
Peter Šabo v.r. ...................................................
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