OBEC

ŽITAVANY

Z á p i s n i c a č. 22/2013
z dvadsiateho druhého zasadania Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa
13. decembra 2013 na Obecnom úrade
v Žitavanoch

v Žitavanoch, dňa 13. 12. 2013
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Zápisnica

22/2013

z dvadsiateho druhého zasadania Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch, konaného dňa
13. decembra 2013 na Obecnom úrade v Žitavanoch

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
Schválenie programu rokovania
Vystúpenie občanov obce
Úprava rozpočtu obce Žitavany za rok 2013
Návrh na zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
Návrh na schválenie Rozpočtu obce Žitavany na rok 2014, 2015, 2016 a stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Žitavany na roky 2014-2016
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014
8. Návrh na obstaranie fekálnej cisterny PRAGA P V3S
9. Informácia starostu obce
10. Interpelácie
11. 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 9 a zasadnutie je uznášania schopné.

K bodu č. 2.)
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky zápisnice.
Návrhová komisia: predseda – Peter Šabo
členovia – Pavol Chren, Mgr. Janette Kožiaková
Overovatelia zápisnice: Ing. Ľuboš Daniš, Ing. Jozef Barabáš
Za zapisovateľa zápisnice sa určuje: Magdaléna Müllerová

K bodu č. 3.)
V tomto bode bol predložený návrh na schválenie programu rokovania. Bc Ján Barát
predložil návrh, aby sa do programu doplnil bod - návrh na zmenu rokovacieho poriadku.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Schválenie programu rokovania
4. Vystúpenie občanov obce
5. Úprava rozpočtu obce Žitavany za rok 2013
6. Návrh na zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
7. Návrh na schválenie Rozpočtu obce Žitavany na rok 2014, 2015, 2016 a stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Žitavany na roky 2014-2016
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014
8. Návrh na obstaranie fekálnej cisterny PRAGA P V3S
9. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku
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10. Informácia starostu obce
11. Interpelácie
12. Ukončenie obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:
ZA : 9

ZDRŽAL SA : 0

PROTI : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 77/2013 – OZ zo dňa 13. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo:
návrh na schválenie programu rokovania s doplňujúcim bodom rokovania „Návrh na zmenu
rokovacieho poriadku OZ Žitavany“,
schvaľuje:
program rokovania 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva s doplňujúcim bodom.
Prítomnosť/kvórum: 9 / 5
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 9 / 0 / 0

K bodu č. 4.)
Za občanov sa zasadnutia zúčastnil pán Peter Chren a Juraj Sámel. Pán Peter Chren sa
informoval, prečo v návrhu rozpočtu nie je zapracovaná dotácia pre športový klub. Nakoľko
žiadosť o dotáciu bola predložená po termíne (žiadosti podľa VZN č. 5/2012 treba predložiť
do 31. 10. bežného roka) ani jedna organizácia do tohto termínu nepodala žiadosť, tak sa do
návrhu rozpočtu nezapracovala žiadna dotácia.

K bodu č. 5.)
V tomto bode bol predložený návrh na úpravu rozpočtu obce Žitavany na rok 2013. Celkový
rozpočet sa nemení, len položky, u ktorých sa nepredpokladá čerpanie sa znížili,
a v položkách, ktoré bolo prekročené čerpanie sme zvýšili.
Hlasovanie:
ZA : 9

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č.78 /2013-OZ zo dňa 13. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Obce Žitavany na rok 2013,
schvaľuje
rozpočtové opatrenia v rozpočte Obce Žitavany na rok 2013 podľa predloženého návrhu.
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Prítomnosť/kvórum: 9 / 5
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 9 / 0 / 0

K bodu č. 6.)
V tomto bode bol predložený návrh na zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez
programovej štruktúry. Dňa 29. 11.2013 bola schválená novela zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Okrem iného bolo schválené doplnenie § 4
ods. 5, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000, môže
rozhodnúť o neuplatňovaní programu obce. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
ZA : 9

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 79/2013-OZ zo dňa 13. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo

návrh na zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry,
schvaľuje
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.

Prítomnosť/kvórum: 9 / 5
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 9 / 0 / 0

K bodu č. 7.)
V tomto bode bol predložený návrh na schválenie Rozpočtu obce Žitavany na rok 2014, 2015
2016 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Žitavany na roky
2014 – 2016 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014.
Poslanci hľadali možnosti, ako by sa rozpočet upravil, aby sa mohli poskytnúť dotácie aj pre
organizácie a športový klub. Predseda ŠK Pavol Chren prehlásil, že ak nedostane z obce
dotáciu na budúci rok, vzdá sa funkcie predsedu športového klubu.
Starosta obce Juraj Obert požiadal do zápisnice uviesť: „nakoľko neboli splnené podmienky
podľa VZN č. 5/2012, a žiadosti o dotácie neboli podané do 31. 10. 2013, nie je možné ich
akceptovať a teda ani zapracovať do rozpočtu na rok 2014. V prípade, ak budú tieto žiadosti
zapracované do rozpočtu na rok 2014, príde k porušeniu zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách a VZN obce Žitavany č. 5/2012.“
Ing. Ľuboš Daniš predniesol návrh na zriadenie obecného športového klubu. Ak by bol
športový klub obecný, nemusela by sa poskytovať dotácia, ale určite by sa zvýšili náklady na
prevádzku a tým by sa oslabil rozpočet vo výdavkovej časti. Poslanci, ktorí pracujú aj vo
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výbore športového klubu, majú preveriť za akých podmienok by bolo možné zriadenie
obecného športového klubu. Pán Peter Chren, ktorý bol prítomný na zastupiteľstve, ponúkol
finančnú pomoc pre športový klub vo výške 3 000,- €.
V príjmovej časti navrhli rozpočet zvýšiť na položke 212003 Z prenajatých budov, priestorov
a objektov o 500 ,- € – prenájom z priestorov spoločného obecného úradu, a vo výdavkovej
časti na položke 637004 všeobecné služby – úprava ver. priestorov znížiť o 100,- € a na
položke 633016 - reprezentačné – kultúrne služby zvýšiť o 600,- €.
Hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Dubec predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu
a konštatoval, že návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016 je vypracovaný ako vyrovnaný
a doporučil rozpočet schváliť.
Hlasovanie:
ZA : 9

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 80/2013-OZ zo dňa 13. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo

návrh rozpočtu obce Žitavany na roky 2014 až 2016,
schvaľuje
rozpočet obce Žitavany na rok 2014,
.
b e r i e n a v e d o m i e:
- návrh rozpočtu obce Žitavany na roky 2015 a 2016,
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Žitavany na roky 2014
–2016 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014

Prítomnosť/kvórum: 9 / 5
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 9 / 0 / 0

K bodu č. 8.)
V tomto bode bol predložený návrh na obstaranie fekálnej cisterny PRAGA P V3S, ktorú
ponúkol na odpredaj pán Štefan Prochovník. Poslanci konštatovali, že auto je staršie
a náklady na prevádzku a údržbu by vyžadovali väčšie výdavky.
Hlasovanie:
ZA: 0

PROTI: 6

ZDRŽAL SA: 3

Zdržali sa Mgr. Katarína Ondriašová, Pavol Chren a Ing. Ľuboš Daniš
Uznesenie nebolo prijaté.
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K bodu č. 9.
V tomto bode bol predložený návrh na zmenu rokovacieho poriadku. Návrh predniesol Bc.
Ján Barát. Odôvodnil to tým, aby sa poslanci včas oboznámili s jednotlivými bodmi
zasadnutí, preto by bolo potrebné spolu s pozvánkou zasielať aj materiály k jednotlivým
bodom písomne alebo elektronicky (po dohode s poslancom OZ) aspoň 3 dni pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva. Pracovníčka obecného úradu konštatovala, že materiály v takej
podobe, ako sa predkladajú na zastupiteľstve, nie je možné spracovať tak, aby sa mohli
zasielať 3 dni pred zasadnutím OZ. Všetci poslanci súhlasili, aby sa im materiály zasielali
elektronicky len Ing. Jozef Barabáš chce zasielať materiály v písomnej forme.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
Zdržal sa Ing. Jozef Barabáš.

ZDRŽAL SA: 1

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 81/2013- OZ zo dňa 13. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo:
návrh na zmenu rokovacieho poriadku,
schvaľuje:
- zmenu rokovacieho poriadku podľa predloženého návrhu.

Prítomnosť/kvórum: 9 / 5
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 8 / 0 / 1

K bodu č. 10.)
Informácia starostu obce:
- Ing. Ernest Herda predložil žiadosť o zámenu pozemkov – Ing. Daniš pripraví materiál na
porovnanie výmery na zámenu pozemkov
- v januári sa bude podávať žiadosť na ŠFRB na úver a dotáciu na 2 x 9 BJ
- skládka komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach – jej funkčnosť je asi tri mesiace, bude
problém kde sa bude vyvážať ak skončí svoju činnosť. Zvýšia sa náklady na prepravu.
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K bodu 11.)
Interpelácie
Bc. Barát – upozornil na zničený chodník na ulici Kňažická (pri Mazankových), bolo by
potrebné
opraviť – starosta odpovedá: v rozpočte na rok 2014 nie je možné naplánovať
žiadne opravy
- ako pokračuje kanalizácia – starosta odpovedá: bolo vyhlásené verejné obstarávanie,
ktoré bolo potrebné predložiť do 25. 10. 2013. Bolo prihlásených 18 žiadostí. Komisia má
100 dní na vyhodnotenie. Koncom decembra začiatkom januára by mohli byť známe
výsledky.
Peter Šabo – na ulici Opatoveckej by bolo potrebné namontovať zrkadlo, starosta odpovedá:
bude sa montovať v 51. týždni
Mgr. Katarína Ondriašová – ako správne recyklovať plastové výrobky – starosta
odpovedá: zberajú sa len PET flaše
Pavol Chren – upozornil, že na športovom klube je mimo prevádzky kotol na vykurovanie –
starosta odpovedá: bude sa opravovať v priebehu 51. týždňa
Mgr. Edita Grzybová – na obecnom úrade sú zrekonštruované WC – starosta odpovedá:
zrekonštruovala nám firma REVITAL STAV, Zlaté Moravce sponzorsky.

K bodu 12.)
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Magdaléna Müllerová v.r.
zapisovateľ

Juraj Obert v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ľuboš Daniš v.r.

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

Ing. Jozef Barabáš v.r.

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