OBEC

ŽITAVANY

Z á p i s n i c a č. 7/2019
Zo siedmeho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa 15. augusta 2019
v priestoroch obecného úradu, Športová 5
v Žitavanoch

v Žitavanoch dňa 16. 08. 2019

Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany,
konaného dňa 15. 08. 2019 o 17:00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

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

Neprítomný:
Ďalší prítomní:

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

Verejnosť:

Peter Ondriaš

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie:
Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľa :

predseda: Peter Chren
členovia: Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren
Ľubica Adamcová, Miroslav Chren
Marcel Rekšák

3. Schválenie programu rokovania
4. Návrh na schválenie VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v obci Žitavany
materiál č. 59/2019
5. Informácia starostu obce
6. Interpelácia poslancov
7. Ukončenie obecného zastupiteľstva

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Mgr. Edita Grzybová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Konštatovala, že prítomných poslancov je 9. OZ je nahrávané na diktafón. Oznámila
prítomným, že zasadnutie OZ si nahráva na diktafón aj Peter Ondriaš.
K bodu 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
Určenie návrhovej komisie:
Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľa:

predseda: Peter Chren
členovia: Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren
Lubica Adamcová, Miroslav Chren
Marcel Rekšák

K bodu 3. Schválenie programu rokovania
Mgr. Edita Grzybová predložila program rokovania.
NAVRHNUTÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie:
Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľa:

predseda: Peter Chren
členovia: Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren
Ľubica Adamcová, Miroslav Chren
Marcel Rekšák

3. Schválenie programu rokovania
4. Návrh na schválenie VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v obci
Žitavany.
materiál č. 59/2019
5. Informácia starostu obce
6. Interpelácie poslancov
7. Ukončenie obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.

Hlasovanie:
Za:
9
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Peter Chren, Miroslav Chren. Pavel Chren, Ing. Milan Barabáš,
Karol Kováč, Pavol Čepček, Roman Ondriaš, Štefan Borkovič,
Ľubica Adamcová

0
0
0

K bodu 4. Návrh na schválenie VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni
v obci Žitavany.
Mgr. Edita Grzybová predložila návrh.
Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
Návrh na schválenie VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v obci
Žitavany.
schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Návrh na schválenie VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v obci
Žitavany.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Peter Chren, Miroslav Chren. Pavel Chren, Ing. Milan
Barabáš ,Karol Kováč, Pavol Čepček, Roman Ondriaš,
Štefan Borkovič, Ľubica Adamcová

K bodu 5. Informácia starostu obce
Starostka obce Žitavany Mgr. Edita Grzybová, informovala o začatí výstavby multifunkčného
ihriska, ďakovala poslancom ktorí sa v tejto veci aj aktívne podieľajú. Týmto pádom je
výstavba aj pod našim dozorom. Informovala o stretnutí ohľadom územného plánu s mestom
Zlaté Moravce 15.8.2019, konkrétne prednosta Meststkého úradu Ing. Marián Kováč a vedúca
odboru investičnej výstavby a hospodárskej činnosti Ing. Júlia Bacigalová. Trváme na
variante číslo 2. a že bez verejného prerokovania sa ďalej nepohneme. Informovala ešte, že
kompostéry sa začnú rozdávať do domácností od 19.8.2019, čím znížime náklady za zmesový
komunálny odpad.
K bodu 6. Interpelácie poslancov
Štefan Borkovič sa zaujímal o situáciu ohľadom rekonštrukcie domu smútku a od starostky
dostal odpoveď, že verejné obstarávanie bude v septembri.
Štefan Borkovič sa zaujímal o situáciu ohľadom chodníka – Hlboká. Územné konanie
prebehlo 5.8.2019 je spravené aj rozhodnutie. Je potrebné ešte ale urobiť zameranie – Ing.
Ľuboš Daniš, kvôli nájomným zmluvám s ľuďmi cez pozemky ktorých chodník pôjde. Presný
termín začiatku výstavby však nie je zrejmý, musí prebehnúť stavebné konanie.
Štefan Borkovič sa pýtal na odvodnenie „Lúčok“ – kedy sa začne. Starostka ho informovala
že dnes 15.8.2019 odišla objednávka.
Pavol Čepček chcel vedieť kedy sa uskutoční odkanalizovanie verejných budov.
Poznamenal, že sa to malo stihnúť do začiatku školského roka a že v pláne to je zahrnuté už
celé dva roky.
Štefan Borkovič chcel vedieť kedy bude hotový prechod pre chodcov pri Kňažickom
cintoríe. Odpoveď zatiaľ nemáme, budeme urgovať.
Štefan Borkovič chcel vedieť v akej situácií je výstavba chodníka na hlavnom dedinskom
ťahu od Hornej krčmy po Vystrkov. Poznamenal že je potrebné chodník zakresliť a projekt
následne zabudovať do rozpočtu. Verejné obstarávanie zatiaľ ale neprebehlo.
Karol Kováč sa zaujímal o búranie domu na Topoľčianskej ulici. Navrhoval spolu so
Štefanom Borkovičom aby sa začalo čím skôr s prácami hoci aj individuálne. Jaroslav Dubec
nesúhlasil kvôli bezpečnosti pri práci navrhoval autorizovanú firmu.
Karol Kováč sa pýtal starostky že ako preukážeme zelený odpad, ktorý skončí
v kompostéroch. Dostal odpoveď, že to bude rozdiel v množstve zníženého zmesového
komunálneho odpadu. Zaujímalo ho ešte ako preukázať odpad odovzdaný do zberných
surovín. Odpoveďou bolo že od budúceho roka bude povinnosťou zberných dvorov
informovať obce ohľadom odobratých množstiev odpadu.

Karol Kováč sa informoval kedy začne výrub „Lúčok“. Starostka informovala že Ing. Ján
Valach na tom pracuje.
Karol Kováč požiadal obecný úrad o vykosenie priestorov okolo zberných kontajnerov na
ulici Fraňa Kráľa. Informoval o nastavenej fotopasci z dôvodu tvoriaceho sa neporiadku
okolo týchto kontajnerov. Žiadal o zvýšenie frekvencie ich vývozov a o pridanie ďalších.
Starostka bude riešiť so zodpovednou osobou – p. Miškolci. Naposledy sa pán Miškolci
vyjadril že na objem vyseparovaného odpadu v obci máme kontajnerov dosť.
Roman Ondriaš poznamenal že v rámci osvetlenia multifunkčného ihriska je potrebné
osvetliť aj priestor v okolí neďalekej lavičky cez Žitavu, kde je večer stále tma.
Ing. Milan Barabáš navrhol kvôli presvetleniu tohto úseku orezanie kríkov a ostatnej zelene.
Navrhol aj požiadať o ďalší stĺp verejného osvetlenia na tomto mieste.
Roman Ondriaš žiadal starostku obce o vyriešenie problému s odvodnením ulici Príčina, kde
po dažďoch stojí veľa vody pred viacero domami. Takisto žiada vyriešiť problém so
zarasteným pozemkom na ulici Príčina, ktorý patrí pánovi Urbanovičovi.
Štefan Borkovič dal podnet na vybudovanie jarkov na uliciach Fraňa Kráľa a Príčina, kde je
po daždi nepriazniva situácia – stojí voda.
Peter Chren oznámil že do 12.9.2019 musí obec Žitavany podať elektronickú žiadosť
o dotáciu zo SFZ na rekonštrukciu tribúny, sociálnych zariadení, WC a skladovacích
miestností športových potrieb v Športovej hale na Športovej ulici, ktoré sú majetkom obci
Žitavany (výška dotácie je max. 50 000€ s našou spoluúčasťou 25%) s čím obecné
zastupiteľstvo súhlasilo. Ďalej informoval že projekt je hotový a rozhodne komisia
Nitrianskeho futbalového zväzu.
Peter Ondriaš povedal že má výhrady voči realizácii stavby – osvetlenie ulica Viničná.
Takéto správne konanie vraj ešte nezažil. Pýtal sa starostky, že kto bude platiť pokutu kvôli
neudelenému stavebnému povoleniu. Starostka odpovedala že keď dostaneme pokutu tak ju
zaplatí. Ďalej namietal že bez stavebného povolenia nemalo byť verejné obstarávanie. Svetlá
však svietia aj napriek tomu že nemáme stavebné ani kolaudačné rozhodnutie. Zvolávateľom
je p. Bielik starosta obce Machulince, ktorý však neprišiel. Prípad rieši zamestnanec
stavebného úradu pán Balko. Peter Ondriaš ďalej povedal, že takéto správne konanie ešte
nezažil a bol veľmi rozčúlený kvôli tomu že, zvolávateľ neprišiel, nezverejnil informácie na
úradnej tabuly ani na internete. Poznamenal že pán Balko nerozumie, keď ho upozorní na
predpojatosť stavebného úradu a nevie ako má správny orgán konať. Povedal že pán Balko je
ako zamestnanec v konflikte so zamestnávateľom pokiaľ by mu uložil pokutu (podľa hodnoty
diela – 9150€).

Peter Ondriaš priniesol vzor stavebného povolenia na multifunkčné ihrisko z mesta Trnava.
Žiadal starostku o nahliadnutie do dokumentov ako má vyzerať vyhláška a ako sa má robiť
verejné obstarávanie. Vravel že keď sa robí multifunkčné ihrisko bez stavebného povolenia
tak ho nemožno skolaudovať a následne užívať. Pýtal sa či sa bude dodatočne výstavba
legalizovať. Kritizoval obecný úrad, že nabáda občanov aby obchádzali zákony a poznamenal,
že ak sa vyrieši situácia hore s jeho domom a s autokrosom tak ho na zastupiteľstve už
v živote neuvidíme, lebo je to preňho zabitý čas. Zmienil sa ešte že úrad zamestnáva
nekvalitných ľudí, ktorí nerozumejú problémom a nepoznajú zákony.
Štefan Borkovič povedal Petrovi Ondriašovi že jeho dom je na Machulinskej parcele a žiadal
ho aby riešil s nimi aby sa nevyhrážal a že súd prehral.
Peter Ondriaš povedal že táto situácia nie je vyriešená a bude sa ešte ďalej riešiť na
najvyššom súde a že sa nikomu nevyhráža.
Starostka obce Žitavany Mgr. Edita Grzybová povedala že pánovi Ondriašovi odpovie
v zákonnej lehote
Karol Kováč namietal a povedal že viacerým poslancom už dochádza trpezlivosť, veľa vecí
tlačíme pred sebou, ktoré treba riešiť. Osvetlenie, ihrisko, dom smútku...

K bodu 7. Ukončenie obecného zastupiteľstva
Mgr. Edita Grzybová poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17:50 hod.

Zapísal:
Marcel Rekšák

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

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

Overovatelia:
Ľubica Adamcová

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

Miroslav Chren

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

