OBEC

ŽITAVANY

Z á p i s n i c a č. 10/2012
z desiateho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa
2. augusta 2012 v priestoroch bývalej MŠ
v Žitavanoch

v Žitavanoch, dňa 02. 08. 2012
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Z á p i s n i c a 10/2012
z desiateho zasadania Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch konaného dňa
2. augusta 2012 v priestoroch bývalej MŠ Obce Žitavany

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
3. Schválenie programu rokovania

4. Vystúpenie občanov obce
5. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Žitavany v k.ú. Kňažice
(Obecná hala)
6. Návrh na schválenie úveru k odkúpeniu nehnuteľností do vlastníctva Obce Žitavany
(Obecná hala) Prima banka Slovensko, a.s.
7. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Žitavany v k.ú. Kňažice
(Ondriaš, Ondriašová)
8. Návrh na schválenie podmienok uzatvorenia zmluvy o prenájme pozemku (Revital
Stav s.r.o., k.ú. Kňažice)
9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
10. Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch č. 104/2012-OZ zo
dňa 28. 06. 2012 (Čuchta, Čuchtová, predaj par. č. 234/18 a dielu 2, k.ú. Opatovce na
Kamennej ulici)
11. Návrh na prevod majetku obce podľa § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí (Čuchta, Čuchtová, k.ú. Opatovce, Kamenná ulica)
12. Informácia starostu obce
13. Interpelácie
14. Ukončenie obecného zastupiteľstva

K bodu č. 1.)
Starosta obce privítal poslancov a prítomných občanov na zasadnutí OZ. Upozornil, že celé
zasadnutie sa nahráva na diktafón.
Poslanci sú v počte 7 a zasadnutie je uznášaniaschopné. Peter Šabo a Mgr. Katarína
Ondriašová sa ospravedlnili.

K bodu č. 2.)
Voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice, zapisovateľka zápisnice
Návrhová komisia:

predseda – Mgr. Janette Kožiaková
členovia – Bc. Ján Barát, Ing. Jozef Barabáš
Overovatelia zápisnice: Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš
Za zapisovateľa zápisnice sa určuje: Magdaléna Müllerová
Hlasovanie:
ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

K bodu č. 3.)
Starosta obce predniesol na schválenie program rokovania.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
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3. Schválenie programu rokovania

4. Vystúpenie občanov obce
5. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Žitavany v k.ú. Kňažice
6. Návrh na schválenie úveru k odkúpeniu nehnuteľností do vlastníctva Obce Žitavany
7. Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Obce Žitavany v k.ú. Kňažice
8. Návrh na schválenie podmienok uzatvorenia zmluvy o prenájme pozemku
9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
10. Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch č. 104/2012-OZ zo
dňa 28. 06. 2012
11. Návrh na prevod majetku obce podľa § 9a) ods. 8 písm. B) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí
12. Informácia starostu obce
13. Interpelácie
14. Ukončenie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
schvaľuje
program rokovania 10. zasadnutia OZ.

K bodu č. 4.)
Občania, i keď boli prítomní, nikto nevystúpil.

K bodu č. 5.)
V tomto bode bol predložený návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva obce Žitavany
v k.ú. Kňažice. Pozemky pod Obecnou halou nie sú vysporiadané, patria súkromným osobám.
Nakoľko sa plánuje rekonštrukcia Obecnej haly, je potrebné tieto pozemky odkúpiť do
vlastníctva obce. Zastupiteľstva sa zúčastnili majitelia pozemkov p. Karol Kováč, p. Ernest
Chren a p. Štefánia Orolínová a súhlasili s odpredajom.
Hlasovanie:
ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 107/2012-OZ zo dňa 02. 08. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce Žitavany v k.ú. Kňažice (Obecná hala)
schvaľuje
1. odkúpenie pozemkov v k. ú. Kňažice evidovaných Správou katastra Zlaté Moravce ako
pozemky registra C KN parc. č. 743/1 – trvalé trávne porasty o výmere 293 m², parc. č.
743/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m2 a parc. č. 743/4 – trvalé trávne
porasty o výmere 79 m2 do vlastníctva Obce Žitavany za cenu 1,66 €/1 m 2 od vlastníka
zapísaného na LV č. 833, k. ú. Kňažice:
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Kováč Karol, bytom Kňažická 254, 951 97 Žitavany v podiele 1/1
odkúpenie pozemkov v k. ú. Kňažice evidovaných Správou katastra Zlaté Moravce ako
pozemky registra E KN parc. č. 743/1 – trvalé trávne porasty o výmere 326 m², parc. č.
743/3 – trvalé trávne porasty o výmere 6 m² do vlastníctva Obce Žitavany za cenu 1,66
€/1 m2 od vlastníka zapísaného na LV č. 1576, k. ú. Kňažice:
Kováč Karol, bytom Kňažická 254, 951 97 Žitavany v podiele 1/6
2. odkúpenie pozemkov v k. ú. Kňažice evidovaných Správou katastra Zlaté Moravce ako

pozemky registra E KN parc. č. 741/1 – trvalé trávne porasty o výmere 836 m² a parc. č.
741/2 - trvalé trávne porasty o výmere 2 m² do vlastníctva Obce Žitavany za cenu 1,66
€/m2 od vlastníka zapísaného na LV č. 1736, k. ú. Kňažice:
Orolínová Štefánia rod. Hlavatá, bytom Vodná 128/54, 953 01 Zlaté Moravce v podiele
1/1
3. odkúpenie pozemkov v k. ú. Kňažice evidovaných Správou katastra Zlaté Moravce ako

pozemky registra E KN parc. č. 742/1 – trvalé trávne porasty o výmere 834 m² a parc. č.
742/2 – trvalé trávne porasty o výmere 4 m² do vlastníctva Obce Žitavany za cenu 1,66
€/m2 od vlastníka zapísaného na LV č. 1451, k. ú. Kňažice:
Šabová Anna rod. Šabová, bytom Šafárikova 51/8, 951 97 Žitavany v
podiele 1/1
4. odkúpenie pozemkov v k. ú. Kňažice evidovaných Správou katastra Zlaté Moravce ako

pozemky registra E KN parc. č. 743/2 – trvalé trávne porasty o výmere 866 m² a parc. č.
743/4 – trvalé trávne porasty o výmere 6 m² do vlastníctva Obce Žitavany za cenu 1,66
€/m2 od vlastníka zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Kňažice:
Ing. Solčianská Anna, bytom Moskovská 34, 949 01 Nitra v podiele 1/1
5. odkúpenie pozemkov v k. ú. Kňažice evidovaných Správou katastra Zlaté Moravce ako

pozemky registra E KN parc. č. 744/1 - trvalé trávne porasty o výmere 840 m² a parc. č.
744/2 – trvalé trávne porasty o výmere 5 m², do vlastníctva Obce Žitavany za cenu 1,66
€/m2 od vlastníka zapísaného na LV č. 1465, k. ú. Kňažice:
Mgr. Belovičová Viera rod. Belovičová, bytom Tekovská 2073/43, 953 01 Zlaté Moravce
v podiele 1/1
6. odkúpenie pozemkov v k. ú. Kňažice evidovaných Správou katastra Zlaté Moravce ako

pozemky registra E KN parc. č. 745/1 – trvalé trávne porasty o výmere
1448 m² a parc. č. 745/2 – trvalé trávne porasty o výmere 12 m², do vlastníctva Obce
Žitavany za cenu 1,66 €/m2 od vlastníka zapísaného na LV č. 1385, k. ú. Kňažice:
Chren Michal, bytom Hlboká 300/3, 951 97 Žitavany v podiele ½
7. odkúpenie pozemkov v k. ú. Kňažice evidovaných Správou katastra Zlaté Moravce ako

pozemky registra E KN parc. č. 745/1 – trvalé trávne porasty o výmere
1448 m² a parc. č. 745/2 – trvalé trávne porasty o výmere 12 m², do vlastníctva Obce
Žitavany za cenu 1,66 €/m2 od vlastníka zapísaného na LV č. 1385, k. ú. Kňažice:
Chren Ernest, bytom Vodná 121/40, 951 97 Žitavany v podiele ½
Ukladá
zástupcovi starostu obce
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
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K bodu č. 6.)
Starosta obce predložil návrh na schválenie úveru, ktorý je potrebný na odkúpenie pozemkov
pod Obecnou halou.
Hlasovanie:
ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č.108/2012-OZ zo dňa 02. 08. 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na schválenie úveru k odkúpeniu nehnuteľností do vlastníctva Obce Žitavany (Obecná
hala) Prima banka Slovensko, a.s.
schvaľuje
Prijatie úveru na financovanie odkúpenia nehnuteľností podľa uznesenia č. 108/2012 – OZ
do vlastníctva Obce Žitavany do výšky 12 000 ,– € poskytnutého Prima bankou Slovensko, a.
s., doba splatnosti úveru je 3 roky, úroková sadzba 12 mesačný euribor + 2,5% p.a., t.j.
k dnešnému dňu spolu 3,5% p.a.. Čerpanie úveru bude na základe kúpno-predajnej zmluvy.

K bodu č. 7.)
V tomto bode bol predložený návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva obce Žitavany
od manželov Petra Ondriaša a manželky Ivany. Nehnuteľnosť sa nachádza na ulici
Topoľčianska, v priestoroch kde bude výstavba 2 x 6 BJ. Pán Peter Ondriaš sa zastupiteľstva
zúčastnil a potvrdil predaj do vlastníctva obce, i napriek tomu, že mal ponuky na odpredaj
za vyššiu cenu. Podotkol, že ak by mala obec finančné prostriedky a dala by sa dohodnutá
cena vyplatiť aj v kratšej dobe, uvítal by aj takúto možnosť, nakoľko je cena dohodnutá
v štyroch splátkach.
Hlasovanie:
ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 109/2012-OZ zo dňa 02. 08. 2012,
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce Žitavany v k. ú. Kňažice (Ondriaš,
Ondriašová)
s ch v a ľ u j e
1. odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Kňažice evidovaných Správou katastra
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Zlaté Moravce na liste vlastníctva č. 760, a to: pozemok parc. č. 17/12 registra C KN –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m², dom súp. číslo 848 na pozemku parc. č.
17/12 vo vlastníctve Ondriaš Peter a Ivana Ondriašová, bytom 9. mája 536/18, 951 97
Žitavany v podiele 1/1,
2. odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Kňažice evidovaných Správou katastra
Zlaté Moravce na liste vlastníctva č. 1349, a to: pozemok parc. č. 17/13 registra C KN
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m², pozemok parc. č. 17/14 registra C KN
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m², rodinný dom súp. číslo 727 na
pozemkoch parc. č. 17/13 a 17/14 vo vlastníctve Ondriaš Peter a Ivana Ondriašová,
bytom 9. mája 536/18, Žitavany v podiele 1/1,
3. odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Kňažice evidovaných Správou katastra

Zlaté Moravce na liste vlastníctva č. 2142, a to: pozemok parc. č. 16/102 registra C
KN – zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m², pozemok parc. č. 17/102 registra
C KN – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m², vo vlastníctve Ondriaš Peter,
bytom 9. mája 536/18, Žitavany v podiele 1/1,
- do majetku Obce Žitavany za cenu 12 000,- €, ktorá bude uhradená predávajúcim formou
4 splátok vždy do 31. 03. príslušného kalendárneho roka, pričom prvá splátka je splatná do
31. 03. 2013. V prípade voľných finančných prostriedkov v rozpočte obce Žitavany, obec
môže pristúpiť k predčasnému splateniu úveru.
ukladá
a) zástupcovi starostu obce
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
b) OcÚ účtovníčka
zabezpečiť finančné krytie na kúpu predmetných nehnuteľností v rozpočte obce Žitavany
podľa schvaľovacej časti uznesenia

K bodu č. 8.)
Starosta obce predložil návrh na schválenie podmienok uzatvorenia zmluvy
o prenájme pozemku pre firmu Revital Stav, s.r.o., ktorá bude robiť výstavbu 2 x 9 BJ za
Jednotou.
Hlasovanie:
ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 110/2012-OZ zo dňa 02. 08.
2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
Návrh na schválenie podmienok uzatvorenia zmluvy o prenájme pozemku (Revital Stav s.r.o.,
k. ú. Kňažice) podľa § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
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s ch v a ľ u j e
podľa § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Žitavany
1. Nájomnú zmluvu č. 01P/2012 medzi prenajímateľom - Obec Žitavany a nájomcom –
REVITAL STAV s.r.o., ktorej predmetom je prenájom pozemkov parcelné číslo 121,
122, 123/1, 124/1, 124/2, 125, 126/2, 129, 134/3, 134/4, 135/1, 135/2, 135/4, 135/5,
135/6, druh pozemkov: záhrady, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 3 245
m², zapísané v katastri nehnuteľností SR, správa katastra Zlaté Moravce, katastrálne
územie Kňažice, na liste vlastníctve č. 1.Predmet nájmu bude nájomca užívať
výhradne za účelom výstavby bytových domov 2 x 9 b. j..
2. Cena nájmu za prenájom pozemkov je 1,– euro za celú dobu nájmu, ktorá začína
plynúť od podpisu zmluvy a končí dňom kolaudácie.
ukladá
a) OcÚ
zabezpečiť podpísanie predmetnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

K bodu č. 9.)
V tomto bode bol predložený návrh Všeobecného záväzného nariadenia o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy. Príspevok bol navrhnutý v sume 8 EUR na mesiac za jedno dieťa.
Poslanec Pavel Chren sa hlasovania nezúčastnil, nakoľko sa ospravedlnil a odišiel zo
zasadnutia.
Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Predseda návrhovej komisie predniesol nariadenie č. 2/2012-OZ zo dňa 02. 08. 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch

prerokovalo
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žitavany číslo 2/2012 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.
ukladá
a) Obecnému úradu Žitavany
-vyvesenie vydaného Všeobecného záväzného nariadenia obce Žitavany číslo 2/2012 o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy na úradnej tabuli OcÚ
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-zverejnenie spôsobom v obci obvyklým

K bodu č. 10.)
Starosta obce predložil návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch č. 104/2012-OZ zo dňa 28. 06. 2012 (Čuchta, Čuchtová, predaj par. č. 234/18
a dielu 2, k.ú. Opatovce na Kamennej ulici), nakoľko sa opravoval geometrický plán.
Hlasovanie:
ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 111/2012-OZ zo dňa 02. 08. 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch č. 104/2012 – OZ zo dňa
28. 06. 2012 (Čuchta, Čuchtová, predaj par. č. 234/18 a dielu 2, k. ú. Opatovce na Kamennej
ulici)
s ch v a ľ u j e
Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch č. 104/2012 – OZ zo dňa
28. 06. 2012 (Čuchta, Čuchtová, predaj par. č. 234/18 a dielu 2, k. ú. Opatovce na Kamennej
ulici)

K bodu č. 11.)
V tomto bode je predložený návrh na prevod majetku obce podľa § 9a) ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (Čuchta, Čuchtová, k.ú. Opatovce, ulica Kamenná)
Hlasovanie
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 112/2012-OZ zo dňa 02. 08. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
Návrh na prevod majetku obce podľa § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí (Čuchta, Čuchtová, k. ú. Opatovce, Kamenná ulica)
- novovytvoreného pozemku parcela č. 234/18 – zastavaná plocha o výmere 23 m²
odčleneného geometrickým plánom č. 41/2012 vyhotoviteľa Martin Holý, Moravecká
8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37324683, overeného Správou katastra Zlaté Moravce
dňa 25. 05. 2012 pod číslom 299/2012 od pozemku parcela reg. C-KN parcelné č.
234/1 – zastavaná plocha o výmere 2 ha 0084 m² v katastrálnom území Opatovce,
obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1
- novovytvoreného pozemku parcela č. 234/20 - zastavaná ploch o výmere 12 m²
odčleneného geometrickým plánom č. 41/2012 vyhotoviteľa Martin Holý, Moravecká
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8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37324683, overeného Správou katastra Zlaté Moravce
dňa 25. 05. 2012 pod číslom 299/2012 od pozemku parcela reg. C-KN parcelné č.
234/1 – zastavaná plocha o výmere 2 ha 0084 m² v katastrálnom území Opatovce,
obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1.
s ch v a ľ u j e
Podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Žitavany, a to
- novovytvoreného pozemku parcela č. 234/18 – zastavaná plocha o výmere 23 m²
odčleneného geometrickým plánom č. 41/2012 vyhotoviteľa Martin Holý, Moravecká
8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37324683, overeného Správou katastra Zlaté Moravce
dňa 25. 05. 2012 pod číslom 299/2012 od pozemku parcela reg. C-KN parcelné č.
234/1 – zastavaná plocha o výmere 2 ha 0084 m² v katastrálnom území Opatovce,
obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1
novovytvoreného pozemku parcela č. 234/20 - zastavaná ploch o výmere 12 m²
odčleneného geometrickým plánom č. 41/2012 vyhotoviteľa Martin Holý, Moravecká
8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37324683, overeného Správou katastra Zlaté Moravce
dňa 25. 05. 2012 pod číslom 299/2012 od pozemku parcela reg. C-KN parcelné č.
234/1 – zastavaná plocha o výmere 2 ha 0084 m² v katastrálnom území Opatovce,
obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1
do výlučného vlastníctva
Dušana Čuchtu a Simony Čuchtovej, Kamenná ul. 457/5, 951 97 Žitavany
za kúpnu cenu vo výške 1,66 EUR/m²
Predmetné pozemky sú zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Z uvedených dôvodov nemajú pozemky z pohľadu obce iné praktické zhodnotenie.
Kupujúci uhradí náklady spojené s vypracovaním kúpno – predajnej zmluvy a s vkladom do
katastra nehnuteľností podľa schvaľovacej časti uznesenia.
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30. 09. 2012

K bodu č. 12.)
Informácia starostu obce:
- Informoval obecné zastupiteľstvo o odvolaní zástupcu starostu obce Mgr. Editu Grzybovú. - Zastupovaním starostu obce poveril Ing. Ľuboša Daniša.
- Oboznámil prítomných o odovzdaní staveniska na Topoľčianskej ulici firme Agrostav HSV,
s.r.o. Zlaté Moravce na výstavbu 2 x 6 BJ
- na internetovej stránke sú k dispozícii návrhy Všeobecných záväzných nariadení na
pripomienkovanie
Hlasovanie
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA: 2

Hlasovania sa zdržali: Mgr. Grzybová a Ing. Milan Barabáš
Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 113/2012-OZ zo dňa 02. 08. 2012
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Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
b e r i e na v e d o m i e
informáciu o „Odvolaní zástupcu starostu obce“
informáciu o „Poverení na zastupovanie starostu obce“
01. 08. prebehlo odovzdanie staveniska firme Agrostav HSV, s.r.o., Zlaté Moravce
na internetovej stránke sú k dispozícii návrhy VZN:
VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých objekt môže byť
postihnutý povodňou
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žitavany
- zástupcu starostu Ing. Ľuboša Daniša ako člena Obecnej rady

K bodu č. 13.)
Interpelácie
- Bc. Ján Barát – na ulici Športová nefunguje rozhlas – vedelo sa o chybe, už je odstránená
- aké by boli náklady na prevádzku obecnej polície – bude sa informovať
- Ing. Milan Barabáš – na ulici Saradská je odtrhnutá smerová tabuľa ulice
- Firma Magma Kameň má umiestnenú smerovú tabuľu firmy, nakoľko
neplatia daň z nehnuteľnosti, mala by byť odstránená – majiteľ bude oslovený a vyzvaný na
odstránenie.
- Ing. Jozef Barabáš - informoval sa o Všeobecne záväznom nariadení o dotáciách, ktoré je
pripravené na schválenie,
- upozornil na rozmnožovanie materiálu na zastupiteľstvo, mohlo by sa
tlačiť obojstranne, aby sa ušetril papier
- Mgr Grzybová - upozornila, že v čase úmrtia občana by sa mala hrať smútočná hudba pri
vysielaní rozhlasom
- Mgr. Kožiaková - upozornila, že na ulici Puškinova je prepadnutá cesta

K bodu č. 14.)
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil obecné zastupiteľstvo.

Magdaléna Müllerová v.r.
zapisovateľ

Juraj Obert v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Pavel Chren v.r.

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

Ing. Ľuboš Daniš v.r. ...............................................................
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