OBEC

ŽITAVANY

Z á p i s n i c a č. 5/2019
z piateho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa 30. mája 2019
v Kultúrno – spoločenskom zariadení, Opatovecká ul.
v Žitavanoch

v Žitavanoch dňa 31. 05. 2019

Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany,
konaného dňa 30. 05. 2019 o 17:00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

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

Ďalší prítomní:

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

Verejnosť:

Miroslav Frajka, Ivan Frajka, Ján Farkaš, Roman Mravík, Zdenka
Šabová, František Šabo, Miroslav Kováč, Milan Kukučka, Aleš
Budinsky, Peter Ondriaš, Miroslav Hubočani st., Milan Firický, Peter
Šabo, Alexander Šabo st., Ing. Michaela Antoliková, Anton Tencer

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

predseda: Pavol Čepček
členovia: Ing. Milan Barabáš. Miroslav Chren
Pavel Chren, Roman Ondriaš
Henrieta Herdová

3. Schválenie programu rokovania
4. Zloženie sľubu náhradného poslanca obecného zastupiteľstva

materiál č. 36/2019

5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch
materiál č. 37/2019
6. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Žitavany, k. ú. Kňažice,
Opatovce (Roman Mravík)
materiál č. 8/2019
7. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Obce Žitavany, k. ú. Opatovce
(Peter Hosťovecký a Marta Hosťovecká)
materiál č. 39/2019
8. Návrh Záverečného účtu Obce Žitavany za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra
materiál č. 40/2019
9. Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2/2019
materiál č. 41/2019
10. Návrh na voľbu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
materiál č. 42/2019
11. Návrh na menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Žitavany

materiál č. 43/2019
12. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce Žitavany na máj – december 2019
materiál č. 44/2019
13. Návrh na schválenie audítora na rok 2019 – LUMA AUDIT, s. r. o., Ing. Anna
Pohánková, Levice
materiál č. 45/2019
14. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe úhrady za
opatrovateľskú službu
materiál č. 46/2019
15. Návrh na schválenie VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpad
materiál č. 47/2019
16. Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany (zámena
pozemkov AGROK, spol. s r. o.)
materiál č.48/2019
17. Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany (Zmluva o
nájme – AGROK, spol. s r. o.)
materiál č. 49/2019
18. Návrh na schválenie žiadosti zo dňa 22.03.2019 – Peter Ondriaš
materiál č. 50/2019
19. Návrh na riešenie dopravnej situácie a bezpečnosti v obci Žitavany
materiál č. 51/2019
20. Návrh na schválenie žiadosti zo dňa 22.05.2019 o opravu ventilov (Karol Kováč)
materiál č. 52/2019
21. Návrh na schválenie žiadostí zo dňa 10.05.2019 a 13.05.2019 o vysporiadanie pozemkov
na uliciach Viničná, Lužná, Drahy
materiál č. 53/2019
22. Vystúpenie občanov
23. Informácia starostu obce
24. Interpelácie poslancov
25. 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. OZ je nahrávané na diktafón. Rokovanie OZ si
nahráva Pavol Čepček, Karol Kováč, Peter Ondriaš,
K bodu 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
Určenie návrhovej komisie:
Určenie overovateľov zápisnice:
Určenie zapisovateľky:

predseda: Pavol Čepček
členovia: Ing. Milan Barabáš, Miroslav Chren
Pavel Chren, Roman Ondriaš
Henrieta Herdová

K bodu 3. Schválenie programu rokovania
Mgr. Edita Grzybová predložila program rokovania a dala hlasovať za navrhnutý program.
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
program rokovania 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.
Hlasovanie:
Za:

8

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 4. Zloženie sľubu náhradného poslanca obecného zastupiteľstva
Starostka obce Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu. Uviedla, že poslankyňa
Mgr. Mária Molnárová sa dňa 23. 05 2019 vzdala mandátu. Náhradným poslancom podľa
výsledku volieb je Štefan Borkovič. Následne p. Borkovič zložil sľub poslanca.
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
k o n š t a t u j e, ž e :
náhradný poslanec Štefan Borkovič zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Štefan Borkovič, Roman
Ondriaš, Peter Chren, Miroslav Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu a skonštatovala, že všetky uznesenia zo
dňa 26. 03. 2019 boli splnené.
Uznesenie č. 40/2019
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. 28/2019, 29/2019, 30/2019, 32/2019 zo dňa
26.03.2019;
k o n š t a t u j e, ž e
uznesenie č. 28/2019, 29/2019, 30/2019, 32/2019 zo dňa 26.03.2019 je splnené.
Hlasovanie:
Za:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Štefan Borkovič, Roman
Ondriaš, Peter Chren, Miroslav Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu č. 6 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Žitavany, k. ú.
Kňažice, Opatovce (Roman Mravík)
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu. Uviedla, že zámer na
nakladanie z nehnuteľnosťou bol odsúhlasený na predošlom zastupiteľstve dňa 26. 03. 2019.
Poslanci nemali žiadne námietky. Starostka dala hlasovať za uvedený bod.
Uznesenie č. 41/2019
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 parc. č. 234/37 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2,
odčlenená od pozemku parc. č. 234/2 reg. „C“ KN zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4287 m2, zapísanej na LV č. 1,
k. ú. Kňažice, a to parc. č. 1063/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m2,
odčlenená od pozemku parc. č. 1063 reg. „E“ KN ostatná plocha o výmere 2671 m2,
zapísanej na LV č.1

schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer zámeny nehnuteľností:
-

zobrazených v geometrickom pláne č. 171/2019, vyhotovenom dňa 29.11.2018
vyhotoviteľom Martin Švec – Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93

Topoľčianky, IČO: 35102071, overenom Okresným úradom Zlaté Moravce,
katastrálnym odborom dňa 18.12.2019 pod číslom 785/2018, k. ú. Opatovce, a to parc.
č. 234/37 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, odčlenená od pozemku parc. č.
234/2 reg. „C“ KN zastavané plochy a nádvoria o výmere 4287 m2, zapísanej na LV
č. 1,
- zobrazených v geometrickom pláne č. 170/2019, vyhotovenom dňa 29.11.2018
vyhotoviteľom Martin Švec – Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93
Topoľčianky, IČO: 35102071, overenom Okresným úradom Zlaté Moravce,
katastrálnym odborom dňa 18.12.2018 pod číslom 784/2018, k. ú. Kňažice, a to parc.
č. 1063/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m2, odčlenená od pozemku parc.
č. 1063 reg. „E“ KN ostatná plocha o výmere 2671 m2, zapísanej na LV č. 1
do vlastníctva Romana Mravíka, rod. Mravík, nar. 10.12.1974, trvale bytom Príčina 595/26,
951 97 Žitavany,
za časť pozemku:
 v katastrálnom území Kňažice, zapísaný na LV č. 1510 vo vlastníctve Romana
Mravíka, rod. Mravík, a to parc. č. 755/1 trvalý trávny porast o výmere 884 m2
v podiele ¼ do vlastníctva Obce Žitavany
za podmienok, že náklady súvisiace s vypracovaním zámennej zmluvy a zápisom do katastra
nehnuteľností bude v plnom rozsahu znášať kupujúci, bez finančného vyrovnania
zamieňaných nehnuteľností,
ako prípad hodný osobitného zreteľa z nasledovného dôvodu:
žiadateľ zámenou získa do svojho vlastníctva pozemok tvoriaci priľahlú plochu k rodinnému
domu súp. č. 595, ktorého je vlastníkom a ktorý užíva. Zámenou obec získa časť pozemku, na
ktorom sa nachádza športový štadión;
ž i a d a 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, Štefan Borkovič, Roman
Ondriaš, Peter Chren, Miroslav Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 7. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Obce Žitavany, k. ú.
Opatovce (Peter Hosťovecký a Marta Hosťovecká)
Mgr. Edita Grzybová, starostka obce predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu.
Uviedla, že zámer na nakladanie z nehnuteľnosťou bol odsúhlasený na predošlom
zastupiteľstve dňa 26. 03. 2019. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 42/2019

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 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
predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Opatovce, zapísanej na LV č. 1 vo vlastníctve
Obce Žitavany, zobrazenej v geometrickom pláne č. 17/2019, vyhotovenom dňa 09.02.2019
vyhotoviteľom geo.flex, s. r. o., Kamenná č. 850/15, 951 97 Žitavany, IČO: 47649356,
overeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa 14.02.2019 pod
číslom 82/2019, 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 (novovzniknutá parcela 234/38),
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;
ž i a d a 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:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

9

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

K bodu 8 – Návrh Záverečného účtu Obce Žitavany za rok 2018 a stanovisko hlavného
kontrolóra
Mgr. Edita Grzybová, starostka obce predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu
a odovzdala slovo kontrolórovi obce Ing. Jaroslavovi Dubcovi.
Ing. Jaroslav Dubec uviedol, že stanoviskom boli poslanci oboznámení, nemali žiadne
výhrady. Všetky zákonné veci boli splnené a odporučil obecnému zastupiteľstvu prijať
záverečný účet bez výhrad.
Starostka obce uviedla, že záverečný účet bol prekonzultovaný na zasadnutí finančnej
komisie. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Predsedníčka finančnej komisie Ing. Regina Kissová, tiež odporučila návrh Záverečného
účtu obce Žitavany za rok 2018 schváliť.
Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh „Záverečného účtu obce Žitavany za rok 2018“,
berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Žitavany za rok 2018,
schvaľuje:
a) záverečný účet Obce Žitavany za rok 2018 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad,
b) použitie časti prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
58.067,01 EUR.
Hlasovanie:
Za:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Štefan Borkovič, Roman
Ondriaš, Peter Chren, Miroslav Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 9 – Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2/2019
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu a odovzdala slovo
predsedníčke finančnej komisie Ing. Regine Kissovej.
Ing. Regina Kissová odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie Rozpočtového
opatrenia č. 2/2019 schváliť, tak ako bolo predložené. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019,
schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č. 2/2019 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

K bodu č. 10 - Návrh na voľbu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
Mgr. Edita Grzybová, predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu. Po vzdaní sa mandátu
Mgr. Molnárovej zaniklo aj jej členstvo v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov. Starostka obce podotkla, že Mgr. Molnárová bola v komisii
za stranu KDH, ďalší člen by tiež mal mať zastúpenie politickej strany.
Ing. Milan Barabáš navrhol poslanca Romana Ondriaša a on návrh prijal.
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh na voľbu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
volí:
za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
-

Romana Ondriaša

a to s účinnosťou dňom zvolenia.

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 11 – Návrh na menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce
Žitavany
Starostka obce Mgr. Edita Grzybová, predložila dôvodovú správu. Uviedla, že p. Firický je
spôsobilý vykonávať túto funkciu, má všetky potrebné školenia a certifikáty na vykonávanie
tejto funkcie. Otvorila diskusiu k danému bodu. Poslanci nemali žiadne námietky.
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh na menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Žitavany,
schvaľuje:
menovanie Milana Firického, trvale bytom Žitavany, Topoľčianska 860/41, do funkcie
veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Žitavany.
Hlasovanie:
Za:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Štefan Borkovič, Roman
Ondriaš, Peter Chren, Miroslav Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 12 – Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce Žitavany na máj – december
2019
Mgr. Edita Grzybová, predložila dôvodovú správu. Odovzdala slovo kontrolórovi obce Ing.
Jaroslavovi Dubcovi.
Ing. Jaroslav Dubec – uviedol, že plán práce bol zverejnený, neboli k nemu predložené
pripomienky.
Poslanci ani teraz nepredložili k plánu práce hlavného kontrolóra žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
p r e r o k o v a l o:
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 5 – 12/2019,
s c h v a ľ u j e:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 5 – 12/2019.
Hlasovanie:
Za:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren,
Karol Kováč, Štefan Borkovič, Roman Ondriaš, Peter
Chren, Pavol Čepček, Miroslav Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 13 – Návrh na schválenie audítora na rok 2019 – LUMA AUDIT, s. r. o., Ing.
Anna Pohánková, Levice
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu. Poslanci nemali žiadne výhrady ani
pripomienky k danému bodu.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
p r e r o k o v a l o:
návrh na schválenie audítora na rok 2019,
s c h v a ľ u j e:
-

na rok 2019 audítora LUMA AUDIT, s. r. o., audítorskú spoločnosť Levice, č. licencie
260, v zastúpení Ing. Anna Pohánková, na overenie účtovnej závierky za rok
2018, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 a výročnej správy za rok 2018.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Štefan Borkovič, Roman
Ondriaš, Peter Chren, Miroslav Chren

K bodu 14 – Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe
úhrady za opatrovateľskú službu
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu. Odovzdala slovo predsedovi sociálnej
komisie.
Pavol Čepček uviedol, že sa problematikou zaoberali na zasadnutí komisie. Zdôraznil, že
konajú v záujme obce. Obvolal viacero obcí s približným počtom obyvateľov a zistil, že
najčastejšie odkážu ľudí na úrad práce a rodiny, kde dostanú príspevok. Následne pustil
záznam z mobilu, z relácie, kde bolo uvedené, že ministerstvo schválilo príspevok vo výške
minimálnej mzdy a zvýši sa príspevok na asistenciu pri opatrovaní. Uviedol, že nechce
opatrovateľky odstrihnúť od peňazí, ale chce ,aby ich čerpali zo štátu a nie z obecného
rozpočtu. Sociálna komisia odporúča chváliť navrhnuté VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej
službe a ďalej odporúča, aby dotknutí ľudia požiadali o spomínaný príspevok a starostka im
bola nápomocná.
Aleš Budinsky – sa zaujímal, ako sociálna komisia prišla k sume 2,-€/hod.
Pavol Čepček - k sume dospeli na základe prieskumu v iných obciach. Od roku 2009 sa
suma neupravovala.
Aleš Budinsky sa zaujímal, ako je možné, že na úradnej tabuli je uvedená iná suma a na
internetovej stránke iná.
Ing. Regina Kissová – uviedla, že to sú iba návrhy.
Mgr. Edita Grzybová uviedla, že návrhov môže byť viac a schváli sa len jeden. Upozornila,
že na pripomienkovanie VZN bol priestor.
Peter Chren predniesol pripomienku Miroslava Kováča.
Aleš Budinský – prečítal z doposiaľ platného VZN, že príjemca soc. služby platí len časť
poplatku, pokiaľ mu nepostačuje príjem.
Peter Chren doplnil p. Budinského a tiež uviedol zo zákona - ak má klient nižší príjem, platí
za neho rodina.
Karol Kováč zodpovedné sú všetky deti, aj tie, ktoré nebývajú v spoločnej domácnosti.
Uviedol, že je možno v horšej situácii ako p. Budinský a neprosí obec, aby živila jeho rodinu.
Okrem iného zo mzdy na opatrovaných sa platia aj odvody do štátu a nie malé. Podotkol, že
zo štátu treba čerpať peniaze a nie ich štátu dávať. Je diskriminačné, že podporujeme len 8
dôchodcov, kde sú ostatní dôchodcovia, sociálne znevýhodnené osoby, mentálne postihnutí
a tak ďalej. Uviedol, že máme opatrovateľov, ktorí majú popri opatrovaní aj iný príjem. Obec
má vytvoriť podmienky a nie to zaplatiť.
Pavol Čepček zisťoval, aké sú možnosti, ale všade dostal odpoveď, že si to rieši rodina
a obec má byť nápomocná. Doteraz to bolo približne 76.000,- €, bude sa zvyšovať minimálna
mzda a bude to viac ako 100.000,- € obec na to nemá peniaze, padá nám dom smútku, celá
dedina je v katastrofálnom stave. Uviedol, že bola odoslaná výzva na príspevok, pokiaľ
financie dostaneme použijú sa na opatrovaných pokiaľ nie, tak budú sa musieť obrátiť na úrad
práce.
Miroslav Kováč – sa pýtal ako je možné, že na stránke obce bolo iné VZN ako v úradných
tabuliach, tým pádom nevedel, ktoré má pripomienkovať. Starostka je predkladateľka nesie za
to zodpovednosť. Je za zvýšenie poplatku, ale nie je zrejmé o akú sumu sa jedná.

Peter Chren – uviedol, že pripomienku, ktorú podal p. Kováč na komisii preberali a suma,
ktorú uviedol v tabuľke sa presne zhoduje s jeho návrhom.
Miroslav Chren – uviedol, že chrániť verejné financie v obci je to najlepšie čo môže
poslanec urobiť, ale zároveň zdvihnúť sumu zo 75,- € na 315,- € mesačne je veľa.
Poslanci schválili výšku poplatku za opatrovanie 2,-€/hod.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu;
s c h v a ľ u j e:
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Žitavany č. 1/2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe
úhrady za opatrovateľskú službu;
ž i a d a OcÚ:
o zverejnenie schváleného znenia VZN Obce Žitavany č. 1/2019 spôsobom v obci obvyklým.
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Štefan Borkovič, Roman
Ondriaš, Peter Chren,

1

Miroslav Chren

K bodu 15 -Návrh na schválenie VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
Starostka obce Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu a otvorila diskusiu
k danému bodu
Karol Kováč ako predseda komisie životného prostredia sa vyjadril, že pred niektorými
nehnuteľnosťami sú dve – tri smetné nádoby, poprípade namiesto 110 alebo 120 litrovej
nádoby majú občania 240 litrovú nádobu. Pokiaľ občania produkujú odpadu viac, tak si budú
musieť priplatiť. Že na jednu štvorčlennú rodinu pripadá jedna 120 litrová smetná nádoba tu
bolo už predtým, len to nikto nekontroloval. To že obec dopláca za vývoz smetí je
protizákonné. Chceme dať možnosť občanom, ktorí z nejakého dôvodu produkujú viac
odpadu, aby si priplatili a bude im vyvezený. Obec má zabezpečiť vývoz a nie ho doplácať.
K sume 50,- € prišli prepočtom štvorčlennej rodiny, ktorá zaplatí 88,- €, prerátali to na šesť
a pol mesiaca, čo zostáva do konca roka a po zaokrúhlení vyšla suma 50,- €. Zdôraznil, že táto

suma platí iba na rok 2019. Pred koncom roka prerátajú koľko sa bude za vývoz doplácať
a k tomu prispôsobia poplatok na budúci kalendárny rok. Obec nemôže porušovať zákon a
doplácať za vývoz komunálneho odpadu, ktorí produkujú občania.
Starostka obce uviedla, že dôvod zavedenia nálepiek je ten, že separujeme len 14%
z celkového odpadu. Zvýšila sa nám suma za 1 tonu odpadu z 5,-€ na 12,-€ a tým, že málo
separujeme hrozí, že budúci kalendárny rok budeme platiť 24,- € za tonu. Občania si musia
uvedomiť, že za separovaný odpad obec neplatí.
Ing. Jaroslav Dubec oponoval, že na jednej strane chceme ľudí donútiť separovať a na
druhej strane im dávame možnosť, aby si priplatili za ďalšiu smetnú nádobu.
Peter Chren uviedol, že za posledných 10 rokov obec doplatila za vývoz odpadu 131.000,-.
Komunálny odpad si vytvárame sami, tak prečo ho má platiť obec. Skontroloval vážne lístky,
nakoľko poslanci mali podozrenie, či tam nedochádza k navýšeniu množstva, ale sú
v poriadku. Ďalej uvažovali o vývoze raz za 14 dní, napokon sa zhodli na vývoze raz za 7 dní
nakoľko platíme za tonu a nie počet vývozov. Uviedol, že občania, napriek tomu, že ešte nie
je platné VZN pristúpili k „nálepkovému“ systému zodpovedne. Poďakoval poslancovi
Čepčekovi, že mal odvahu začať riešiť túto problematiku. Pokiaľ chceme minimalizovať
množstvo komunálneho odpadu, musíme vytvárať podmienky na separovanie odpadu.
Navrhoval službu pre občanov, ktorí majú plienky (deti, seniori), aby sa im tento odpad
zvážal obecný traktor. Poukázal na ďalší problém – trávu, ktorá do smetnej nádoby nepatrí.
Štefan Borkovič doplnil, že aj on kontroloval hmotnosť odpadu a od zavedenia nálepiek
zaznamenal pokles. Ale pokiaľ nebudeme separovať, zdvihnú nám poplatok za skládku
a dostaneme sa na začiatok.
Pavol Čepček – sa verejne ospravedlnil Zlatým Moravciam a primátorovi, lebo na
predchádzajúcom zastupiteľstve povedal, že treba vážiť smetiarske autá. Mal podozrenie či
nám „smetiari“ neprihadzujú. Nebolo to myslené zle, len chcel kontrolovať čo sa vyváža.
Zdôraznil, nie je chyba v Zlatých Moravciach a v smetiaroch, ale v našich ľuďoch.
Ing. Milan Barabáš – uviedol, že dnes sa vyvážali plasty, prešiel po dedine, viacerí občania
nemali vôbec pred domom vrecia zo separovaným odpadom. Apeloval na občanov, aby
upozornili suseda, ktorý neseparuje, aby tak robil, nakoľko doplácame na to všetci.
Ing. Jaroslav Dubec reagoval na poslanca Petra Chrena, keď sa pýtal čo robil kontrolór
v minulom období ohľadom poplatku za smeti. S p. Hasprovou už dva roky dozadu
prepočítavali množstvá odpadu, už vtedy navrhoval, aby sa poplatok zvýšil.
Roman Ondiaš uviedol, že v obci je malá osveta hladom separovania.
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi;

schvaľuje:
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Žitavany č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi;
ž i a d a OcÚ:
o zverejnenie schváleného znenia VZN Obce Žitavany č. 2/2019 spôsobom v obci obvyklým.
Hlasovanie:
Za:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Štefan Borkovič, Roman
Ondriaš, Peter Chren, Miroslav Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 16 – Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce
Žitavany (zámena pozemkov AGROK, spol. s r. o.)
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu k uvedenému bodu.
Karol Kováč uviedol, že z návrhom prišla spoločnosť AGROK. Jedná sa o zámenu parciel.
Na našom ihrisku má spoločnosť AGROK, s.r.o. parcelu, ktorú navrhujú vymeniť za parcelu
mimo ihriska. Komisia odporúča túto zámenu.
Uznesenie č. 51/2019

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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany, k. ú. Kňažice,
a to:
- Pozemok parc. č. 507 reg. „E“ KN orná pôda o výmere 940 m2,
- Pozemok parc. č. 968/18 reg. „E“ KN trvalý trávny porast o výmere 529 m2;
schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer zámeny nehnuteľností:
 v katastrálnom území Kňažice, zapísaných na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Žitavany,
a to:
- pozemok parc. č. 507 reg. „E“ KN orná pôda o výmere 940 m2, podiel 1/1,
- pozemok parc. č. 968/18 reg. „E“ KN trvalý trávny porast o výmere 529 m2, podiel
1/1,

do vlastníctva spoločnosti AGROK, spol. s r. o., Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky,
IČO 35698357
za pozemok:
 v katastrálnom území Kňažice, vo vlastníctve spoločnosti AGROK, spol. s r. o.,
Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, IČO 35698357:
- pozemok parc. č. 751/1 reg. „E“ KN trvalý trávny porast o výmere 592 m2, podiel 1/1,
zapísaný na LV č. 1881,
- pozemok parc. č. 749/1 reg. „E“ KN trvalý trávny porast o výmere 774 m2, podiel 1/1,
zapísaný na LV č. 1881,
- pozemok parc. č. 743/1 reg. „E“ KN trvalý trávny porast o výmere 326 m2, podiel 1/6,
zapísaný na LV č. 1576
do vlastníctva Obce Žitavany;
zmluvné strany sa dohodli na neposkytnutí finančného vyrovnania za zamieňané pozemky;
ako prípad hodný osobitného zreteľa z nasledovného dôvodu:
zámenou obec získa časť pozemku, na ktorom sa nachádza športový štadión;
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, Štefan Borkovič, Roman
Ondriaš, Peter Chren, Miroslav Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 17 – Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce
Žitavany (Zmluva o nájme – AGROK, spol. s r. o.)
Starostka obce Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu. Uviedla, že zmluvu mali
poslanci predloženú na zasadnutí komisii a odovzdala slovo predsedovi komisie Karolovi
Kováčovi.
Karol Kováč uviedol, že AGROK, doručil na OcÚ zoznam parciel. Suma 80,-€/ha je
adekvátna. Návrh zmluvy je na 5 rokov.
Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
návrh na zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Žitavany, k. ú. Kňažice,
Opatovce pre spoločnosť AGROK, spol. s r. o.,

schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer prenajať nehnuteľnosti v katastrálnom území Kňažice, Opatovce vo vlastníctve Obce
Žitavany, a to:

LV

Užívaná
parcela Výmera výmera
E-KN
m2
m2

Podiel

Výmera
podielu Nájomné
m2
v Eur

Druh
pozemku

KÚ

1

507

940

940,00

1/1

940,00

7,52 orná pôda

Kňažice

1

741/1

533

161,44

1/1

161,44

1,29 TTP

Kňažice

1

741/2

2

2,00

1/1

2,00

0,02 TTP

Kňažice

1

742/1

440

163,28

1/1

163,28

1,31 TTP

Kňažice

1

742/2

4

4,00

1/1

4,00

0,03 TTP

Kňažice

1

743/2

588

145,88

1/1

145,88

1,17 TTP

Kňažice

1

743/4

6

5,84

1/1

6,00

0,05 TTP

Kňažice

1

744/1

571

134,68

1/1

134,68

1,08 TTP

Kňažice

1

744/2

5

5,00

1/1

5,00

0,04 TTP

Kňažice

1

745/1

1252

235,20

1/1

235,20

1,88 TTP

Kňažice

1

745/2

12

11,20

1/1

12,00

0,1 TTP

Kňažice

1

968/18

529

390,64

1/1

529,00

4,23 TTP

Kňažice

1

971/10

820

816,88

1/1

820,00

6,56 orná pôda

Kňažice

1

983

10019

5003,04

1/1

5003,04

1

1061

4627

2187,68

1/1

2187,68

1

1076

2241

2156,24

1/1

2241,00

17,93 TTP

Kňažice

1

1267

5176

4890,88

1/1

5176,00

41,41 TTP

Kňažice

1

1369

454

421,52

1/1

454,00

3,63 TTP

Kňažice

1

1385

4270

4190,20

1/1

4270,00

34,16 orná pôda

Kňažice

1

1772

5648

5061,12

1/1

5648,00

45,18 zast. plocha

Kňažice

1

1783/1

3028

2983,12

1/1

3028,00

24,22 zast. plocha

Kňažice

40,02 TTP

Kňažice

17,5 ostatné plochy Kňažice

35,3 orná pôda

Kňažice

29,66

0,24 TTP

Kňažice

1/6

1,00

0,01 TTP

Kňažice

1120,92

1/1

1120,92

8,97 TTP

Opatovce

788,72

1/1

788,72

6,31 TTP

Opatovce

14649 12893,16

1/1

14649,00

802,68

1/1

803,00

6,42 ostatné plochy Opatovce

60

0,00

1/1

60,00

0,48 ostatné plochy Opatovce

2933

0,00

1/1

2933,00

23,46 ostatné plochy Opatovce

1

1784/11

4412

4263,24

1/1

4412,00

1576

743/1

326

177,96

1/6

1576

743/3

6

6,00

1

503

5456

1

569/2

4094

1555

241/1

1555

251

803

1555

354/101

1555

382

Spolu

73904

55963,50

117,19 orná pôda

Opatovce

447,71

nájomcovi AGROK, spol. s r. o., Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, IČO 35698357,
doba nájmu: na dobu určitú 5 rokov
výmera prenajatej pôdy: 55 963,50 m2,
cena nájmu: 447,71 Eur ročne
ako prípad hodný osobitného zreteľa z nasledovného dôvodu:
jedná sa o pozemky, ktoré spoločnosť AGROK, spol. s r. o. dlhodobo užíva a hospodári na
nich;
ž i a d a 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, Štefan Borkovič, Roman
Ondriaš, Peter Chren, Miroslav Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 18 – Návrh na schválenie žiadosti zo dňa 22.03.2019 – Peter Ondriaš
Mgr. Edita Grzybová starostka obce predložila návrhovú správu.
Karol Kováč uviedol, že žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí komisie. Na zasadnutí sa
zúčastnil aj starosta obce Machulince, ktorý navrhol, aby nebol obmedzený prístup
k urbárskym pozemkom a pozemkom v katastrálnom území obce Machulince. Upozornil, aby

sa cesta nestala výlučným vlastníctvom p. Ondriaša. Ondriaš uviedol, že cestu opraví na
vlastné náklady, s tým, že bude prístupná každému.
Roman Ondriaš navrhol spomínanú cestu odvodniť.
Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
žiadosť Petra Ondriaša zo dňa 22.03.2019,
schvaľuje:
žiadosť Petra Ondriaša o opravu cesty a uzavretie dohody podľa vypracovaného
geometrického plánu
Hlasovanie:
Za:
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Ľubica Adamcová, Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček,
Pavel Chren, Karol Kováč, Štefan Borkovič, Roman
Ondriaš, Peter Chren, Miroslav Chren

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 19 – Návrh na riešenie dopravnej situácie a bezpečnosti v obci Žitavany
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu a odovzdala slovo p. Čepčekovi
Pavol Čepček navrhol maximálnu rýchlosť v obci 40 km/h na ulici Kňažickej a Opatoveckej.
Na križovatke od Machuliniec (na vystrkove) navrhuje umiestniť značku STOP. Ďalší
problém je parkovanie v obci, navrhol dať zákaz parkovania na určitých miestach.
Starostka obce uviedla, že žiadosť bola odoslaná na krajské riaditeľstvo.
Štefan Borkovič uviedol, že v obci je na celom Slovensku 50km/h. Treba apelovať na
kontrolu zo strany polície.
Peter Ondriaš navrhol žiadať od polícii stacionárny radar.

K bodu 20 – Návrh na schválenie žiadosti zo dňa 22.05.2019 o opravu ventilov (Karol
Kováč)
Mgr, Edita Grzybová predložila žiadosť od p. Kováča.
Karol Kováč uviedol, že bol v Zápaslovenských vodárňach, oznámili mu, že je to majetok
obce. Túto žiadosť podal, z dôvodu, aby bolo uznesenie a následná kontrola uznesenia. Aby
sa nestalo, že to zas skončí v „šuflíku“

Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
žiadosť o opravu ventilov Karola Kováča
ž i a d a OcÚ :
predložiť výzvu investorovi o opravu ventilov v zmysle zmluvy
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 21 – Návrh na schválenie žiadostí zo dňa 10.05.2019 a 13.05.2019
o vysporiadanie pozemkov na uliciach Viničná, Lužná, Drahy
Mgr. Edita Grzybová predložila dôvodovú správu. Odovzdala slovo Karolovi Kováčovi.
Karol Kováč uviedol, že žiadajú o vysporiadanie pozemkov a dodržanie šírky ulíc 15 m.
V minulosti už bol pokus o zámenu pozemkov s cirkvou na ulici Viničná, ale len na cestu
a nie na stavebné pozemky na druhej strane. Ulica Drahy a Lužná nie sú vysporiadané vôbec.
Štefan Borkovič zo zákona nie je obec povinná vysporiadalať pozemky pre súkromné osoby.
Obec môže požiadať o garanty.
Edita Grzybová uviedla, že obec musí najskôr vypracovať štúdiu, na základe ktorej budeme
žiadať o zámenu pozemkov.
Štefan Borkovič namietal, prečo tlačia na žiadosť o vysporiadanie, keď nemáme na to teraz
peniaze.
Karol Kováč oponoval, pokiaľ nezačnú, nikdy sa to riešiť nebude.
Uznesenie 55/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo:
žiadostí občanov zo dňa 10.05.2019 a 13.05.2019 o vysporiadanie pozemkov na uliciach
Viničná, Lužná, Drahy

ž i a d a OcÚ:
o vypracovanie štúdie k vysporiadaniu pozemkov na uliciach Viničná, Lužná, Drahy.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
K bodu 22. Vystúpenie občanov
Starostka obce odovzdala slovo občanom.
Zdenka Šabová sa informovala, kedy sa bude riešiť na ulici Viničnej kanalizácia.
Starostka obce – uviedla, že v blízkej dobe sa s kanalizáciou neráta.
Pavel Chren u viedol, že sa určite z kanalizáciou ráta, ale keď sa urobí celá ulica.
Karol Kováč uviedol, že sa nebude robiť nikdy, treba pustiť všetko cez čapák a potom sa to
asi bude riešiť. Položil otázku priamo starostke, čo urobila v tejto veci za dva mesiace.
Starostka obce – uviedla, že vo vodárňach majú iné starosti a nič tam nevybavíme.
Štefan Borkovič uviedol, že nie je správne všetko zvaliť na starostku. Poslanci jej musia
pomáhať.
Miroslav Hubočáni st. vytkol kontrolórovi obce, že nepredložil žiadny plán práce. Ďalej sa
zaujímal ako bolo spropagované stavanie mája v obci.
Starostka uviedla, že stavanie mája sa nepropagovalo, lebo sa nič nerobilo.
Ing. Jaroslav Dubec uviedol, že plán práce bol vyvesený 14 dní na úradnej tabuli.
Peter Ondriaš uviedol, že sa nikdy nikam nepohnú, lebo nemajú určený plán čo konkrétne
chcú urobiť. Karol Kováč presadzuje iba svoje záujmy. Navrhol urobiť verejné zhromaždenie
občanov, aby občania povedali čo chcú, nie poslanci. Ďalej navrhol, aby „bod – vystúpenie
občanov“, bol štvrtý.
Miroslav Kováč – uviedol, že starostka je v úrade 6 mesiacov, 2 poslanci odišli, pýta sa
z akého dôvodu? Ďalej uviedol, že prejednávané VZN o odpadoch sa rieši odzadu, najskôr sa
zaviedli nálepky a potom sa to schvaľuje. Podal pripomienku k VZN a poslanci sa tým
nezaoberali. Treba robiť aj sociálnu politiku. Ďalej vytkol, že je nemožné, aby boli rozličné
VZN v úradnej tabuli a na stránke obce. Vytkol starostke neschopnosť riadenia úradu aj
poslancom.
Farkaš – uviedol, že VZN o odpadoch schválili teraz a smeti mu neviezli už predtým. Ďalej
uviedol, že boli sľúbené kompostéry a nie sú.
Ivan Frajka – sa zaujímal z akého dôvodu nebola prejednávaná žiadosť Martina Šabu
ohľadom posilňovne.
Karol Kováč – uviedol, že musí preveriť, či mu bola žiadosť doručená. Nemá o nej
vedomosť.

Milan Kukučka – poslal žiadosť na OcÚ, a starostka to aj riešila slovným dohovorom, ale
výsledok je ešte horší. Nemenovaná pani, mu stále robí zle. Ďalej poukázal na problém pred
jeho domom, autá sa otáčajú, až pod jeho oknami. Žiadal riešiť túto situáciu.
Pavel Chren – uviedol, že p. Kukučka má pravdu, treba situáciu riešiť.
Štefan Borkovič – navrhol, tento alebo budúci rok riešiť celý úsek pred Jednotou a poštou.
Pavol Čepček – uviedol, keď sa tu robí zle je, keď sa nerobí zle je. Nikoho nezaujímajú
problémy tejto dediny, iba vtedy, keď sa týkajú bytostne konkrétnej osoby.
Ing. Michaela Antoliková, žiadala o prechod pre chodcov pred poštou.
Pavel Chren uviedol, že on je poslanec 13 rokov. Iné obce sa vyvíjali napr. 50 rokov. Naša
obec sa vyvíja 17 rokov. Všetko robili od nuly, vyčítať poslancom, čo robili je alibizmus.
Robili to čo v danej chvíli považovali za správne. Ak si niekto myslí, že to dokáže lepšie,
nech sa páči. Každý len kritizuje, nikto nepodporí, nepomôže, už majú toho všetci poslanci
plné zuby. Toto nie sú konštruktívne zastupiteľstvá. Ľudia si nevážia prácu poslancov.
Ing. Michaela Antoliková – sa zaujímala, či majú všetci občania zaplatené smeti.
Starostka uviedla, že týmto VZN sa neriešili platby za komunálny odpad, ale množstvo
odpadu.
Miroslav Frajka – sa zaujímal, kedy bude multifunkčné ihrisko.
Roman Mravík – vyjadril návrh k poplatku za opatrovanie, aby občania darovali 2% obci
a z toho sa vyplácali opatrovateľky
Starostka uviedla, že obec nemôže byť nezisková organizácia.
Pavol Čepček reagoval na opatrovateľky. Uviedol, že obec proste na to nemá, štát sľubuje,
že peniaze na to dá, tak prečo to nevyužiť. Nebude toto už viac riešiť, lebo sa to odráža na
jeho rodine aj práci. Uviedol, že nemá záujem nikomu ubližovať, ale aj ľudia na druhej strane
nech hľadajú iné možné spôsoby.
Miroslav Kováč – sa zaujímal či je problém v obecnej budove zverejniť fotografie poslancov
aj na internete?
K bodu 23. Informácia starostu obce
-

multifunkčné ihrisko, verejné obstarávanie bolo zaslané na úrad vlády
vo štvrtok 06. júna 2019 - pracovné stretnutie s p. Musilom ohľadom priechodu pre
chodcov
obec dostala dotáciu na územný plán vo výške 17.000,-€
MDD v utorok v rámci športového dňa v Základnej škole ráno od 8:00
Juniáles 20. 6. 2019, hrá skupina Ontário
stretnutie so šéfredaktorkou novín ohľadom tvorby novín
spomienková sv. omša 30. 06. 2019 o 8:00 hod. za padlého vojaka Libicha

K bodu 24. Interpelácie poslancov
Štefan Borkovič jeho záujem je urobiť v obci chodníky. Požiadal poslancov o spoluprácu.
Pavel Chren uviedol, že obec nemá stále vysporiadané chodníky.
Karol Kováč uviedol, že týždeň pred ďalším zastupiteľstvom zvolá komisiu, kde prejednajú
plány p. Borkoviča. Uvítal, že je medzi nimi ďalší poslanec, ktorý má záujem o prácu.

Následne sa ospravedlnil starostke, že v predchádzajúcom bode reagoval neprimerane. Ale
žiadal, aby rozrobené veci dotiahla do konca. Ďalej sa zaujímal, ako postúpilo rokovanie
ohľadom Lúčok s p. Kováčovou.
Starostka uviedla, že p. Kováčová nemá problém dať pozemok do nájmu obce.
Karol Kováč žiadal, nájom ošetriť písomne. Ďalej navrhol, aby sa verejné zhromaždenie
občanov konalo koncom roka. Uviedol, že územný plán Zlatých Moraviec je
v pripomienkovaní, on sa ho zúčastní.
Starostka uviedla, že aj ona sa zúčastní na prerokovaní územného plánu mesta ZM.
Pavol Čepček navrhol priestor pred Základnou školou vyštrkovať.
Peter Chren uviedol, že na poslednom zasadnutí komisie poverili starostku, že zistí cenovú
ponuku na podklad pod multifunkčné ihrisko s tým, že dnes bude vedieť sumu.
Starostka urobila prvý krok a požiadala o odloženie projektu.
Peter Chren poďakoval za pozvanie na MDD, ale v utorok ráno o 8:00 hod. mu to
nevyhovuje. Všetkým poslancom rozposlal mail ohľadom kultúrnej akcie a položil otázku, kto
bude organizovať akciu 17.08. 2019?
Predseda kultúrnej komisie Pavel Chren uviedol, že on bude na oslave a nemá čas sa
momentálne tomu venovať.
Peter Chren ďalej uviedol, že doteraz nemáme žiadnych účinkujúcich, on niekoho zohnal, ale
žiada súhlas od ostatných poslancov. Zároveň sa spýtal, kto sa do príprav zapojí.
Starostka obce uviedla, pokiaľ bude treba pomôže, ale nevezme si to na zodpovednosť.
Pavel Chren uviedol, pokiaľ sa Peter Chren odhodlá zohnať účinkujúcich a organizácie,
poslanci budú nápomocní.
Peter Chren predložil zoznam účinkujúcich na akciu 17. 08. 2019. Uviedol sumu približne
2000,-€, vymenoval ďalšie plánované akcie.
Ing. Regina Kissová – pripomenula, že schválené financie všetky akcie nepokryjú.
Henrieta Herdová – upozornila poslancov, že výdavky pôjdu na občerstvenie pre
účinkujúcich aj občanov, tombolu, ozvučenie.
Pavol Čepček – požiadal, aby sa plánovaná akcia na 17. 08. 2019 nevolala „ Takto si tu
žijeme“.
Ing. Milan Barabáš, Roman Ondriaš, Miroslav Chren, podporili návrh účinkujúcich Petra
Chrena.
Henrieta Herdová uviedla, že je nutné rozdeliť konkrétne úlohy, kto čo zabezpečí.
Karol Kováč – oznámil, že on sa aktívne nezúčastní.
Starostka – uviedla, že toto je na dlhú diskusiu, bude zvolaná kultúrna komisia. Informovala
poslancov a prítomných občanov, že rekonštrukcia priestorov na štadióne (bočné miestnosti
pod pódiom) je ukončená.

K bodu 25. Ukončenie obecného zastupiteľstva
Mgr. Edita Grzybová poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 21:20 hod.
Zvukový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva je zverejnený na obecnej stránke
www.zitavany.sk

Zapísala:
Henrieta Herdová
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....................................................
Mgr. Edita Grzybová
starostka obce

Overovatelia:
Pavel Chren

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

Roman Ondriaš

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

