OBEC

ŽITAVANY

Z á p i s n i c a č. 9/2012
z deviateho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa
28. júna 2012 v priestoroch bývalej MŠ
v Žitavanoch

v Žitavanoch, dňa 28. 06. 2012
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Z á p i s n i c a 9/2012
z deviateho zasadania Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch konaného dňa
28. júna 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 schválenie zámeru „Rekonštrukcia ubytovne“
6. Návrh na schválenie zámeru „Výstavby nájomných bytov 2 x 9 BJ + TV“.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012
8. Správa nezávislého audítora za rok 2011.
9. Žiadosti občanov a organizácií.
10. Informácia o činnosti starostu obce za predchádzajúce obdobie od 26. 04. 2012
do 27. 06. 2012.
11. Interpelácie poslancov.
12. 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. Mgr. Janette Kožiaková a Mgr.
Katarína Ondriašová sa ospravedlnili.

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

predseda – Pavol Chren
členovia – Bc. Ján Barát, Ing. Ľuboš Daniš
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Barabáš, Peter Šabo
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
3. Schválenie programu rokovania

4. Vystúpenie občanov obce
5. Návrh na schválenie zámeru „Rekonštrukcia ubytovne“
6. Návrh na schválenie zámeru „Výstavby nájomných bytov 2 x 9 BJ + TV“.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012
8. Správa nezávislého audítora za rok 2011.
9. Žiadosti občanov a organizácií.
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10. Informácia o činnosti starostu obce za predchádzajúce obdobie od 26. 04. 2012
do 27. 06. 2012.
11. Interpelácie poslancov.
12. Ukončenie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
schvaľuje
program rokovania 9. zasadnutia OZ.

K bodu č. 4.)
V tomto bode vystúpili občania obce.
Za výbor športového klubu vystúpil p. Milan Kukučka. Prišiel podporiť rekonštrukciu
ubytovne, nakoľko nie je plne využívaná a náklady na prevádzku sú vysoké. Taktiež podporil
výstavbu nájomných bytov za Jednotou.
Hlasovanie:
ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 97/2012-OZ zo dňa 28. 06. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
správu p. Milana Kukučku
b e r i e na v e d o m i e
jeho podporu pri realizácii rekonštrukcie ubytovne a tiež výstavby nájomných bytov za
Jednotou.

K bodu č. 5.)
V tomto bode bol predložený návrh na schválenie zámeru rekonštrukcie ubytovne. Ing. Peter
Candrák, projektant, oboznámil prítomných s projektom. Ubytovňa na športovom klube by
po rekonštrukcii mala štyri bytové jednotky, dva byty dvojizbové a dva byty jednoizbové.
Bytová jednotka bude od ostatných priestorov odhlučnená a vchod bude mať osobitne.
Mária Magušinová, konateľka firmy Agrostav HSV, spol. s.r.o. Zlaté Moravce sa zúčastnila
za investora. Oboznámila poslancov o financovaní rekonštukcie.
Hlasovanie:
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 1
Hlasovania sa zdržal Ing. Milan Barabáš..
Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 98/2012-OZ zo dňa 28. 06. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na schválenie zámeru „Rekonštrukcie ubytovne“
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schvaľuje
zámer firmy Agrostav HSV spol. s.r.o. Zlaté Moravce realizovať rekonštrukciu ubytovne na
bytové jednotky 4 BJ, ktoré budú neskôr odkúpené obcou Žitavany z úveru od Štátneho fondu
rozvoja a bývanie (ŠFRB) a z dotácie z MVDaRR SR.

K bodu č. 6.)
V tomto bode bol predložený návrh na schválenie zámeru Výstavby nájomných bytov 2 x 9
BJ + TV. Z firmy Revital Stav s.r.o. Zlaté Moravce sa zúčastnili konatelia Ing. Vladimír
Raček a Ing. Jozef Pavol. Predstavili projekt a oboznámili poslancov o financovaní výstavby.
Projekt by financovali z vlastných zdrojov a po kolaudácii bytov by boli odkúpené obcou
z úveru zo ŠFRB a z dotácie z MVDaRR SR. Jedna bytová jednotka by mala 6 dvojizbových
bytov a 3 jednoizbové byty. Ing. Milan Barabáš predniesol návrh o odkúpenie pozemku,
ktorý bol predaný p.Luspajovi, nakoľko by sa rozšírila plocha a v budúcnosti by sa tam mohla
postaviť ďalšia bytová jednotka.
Hlasovanie:
ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č.99/2012-OZ zo dňa 28. 06. 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na schválenie zámeru „výstavby nájomných bytov 2 x 9 BJ + TV“.
schvaľuje
zámer firmy Revital Stav s.r.o. Zlaté Moravce realizovať výstavbu nájomných bytov 2 x 9 BJ
+ TV „za Jednotou“, ktoré budú neskôr odkúpené obcou Žitavany z úveru od Štátneho fondu
rozvoja bývania (ŠFRB) a z dotácie z MVDaRR SR.
Začiatok prác na rok 2013 a refundácia po skolaudovaní 12/2013.

K bodu č. 7.)
Hlavný kontrolór obce Ing. Karol Kiss predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2012.
Hlasovanie:
ZA : 6
PROTI : 0
Hlasovania sa zdržal Ing. Milan Barabáš.

ZDRŽAL SA : 1

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 100/2012-OZ zo dňa 28. 06. 2012,

Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
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prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 podľa predloženého návrhu.

K bodu č. 8.)
Starosta obce predložil správu nezávislého audítora za rok 2011. Výsledky auditu dostali
poslanci v materiály. Starosta obce otvoril diskusiu. Mgr. Edita Grzybová oznámila
poslancom, že na základe výsledkov mzdového auditu, starosta obce rozviazal pracovný
pomer s pani Leou Chrenovou a to okamžitým skončením pracovného pomeru. Na poznámku
Mgr. Grzybovej reagoval starosta obce a oznámil poslancom, že táto informácia sa zakladá na
pravde, ale rozviazanie pracovného pomeru nebolo len na základe výsledkov auditu ale aj na
základe ďalších zistených nedostatkov týkajúcich sa výberu daní, ktoré sú dôležitým
príjmom obce, čo obci ukladá aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie:
ZA : 4
PROTI : 1
ZDRŽAL SA : 2
Proti bola Mgr. Edita Grzybová, zdržali sa hlasovania Bc. Ján Barát a Ing. Milan Barabáš.
Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 101/2012-OZ zo dňa 28. 06.
2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
správu nezávislého audítora za rok 2011 k účtovnej závierke a k overovaniu mzdovej agendy
b e r i e na v e d o m i e
správu nezávislého audítora za rok 2011 k účtovnej závierke a k overovaniu mzdovej agendy
a nedostatky zistené pri overovaní účtovnej závierky za rok 2011.

K bodu č. 9.)
1) Starosta obce predložil žiadosť Jána Mravíka, ul. Mládeže 7, 953 01 Zlaté Moravce na
odkúpenie pozemku na ulici Šimkovej.
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 102/2012-OZ zo dňa 28. 06. 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
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prerokovalo
návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Žitavany, a to
- novovytvoreného dielu 4 o výmere 43 m² odčleneného geometrickým plánom č. 205/2010
vyhotoviteľa Martin Švec, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35102071, úradne
overený Správou katastra Zlaté Moravce dňa 18. 05. 2012 pod číslom 279/2012 od pozemku
parcela reg. C-KN parcelné č. 325 – vodná plocha o výmere 837 m² v katastrálnom území
Kňažice, obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1 a pričleneného k pozemku parcela reg. C-KN
parcelné č. 312 – zastavaná plocha o výmere 1349 m².

s ch v a ľ u j e
-

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Žitavany, a to
novovytvoreného dielu 4 o výmere 43 m² odčleneného geometrickým plánom č. 205/2010
vyhotoviteľa Martin Švec, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35102071, úradne
overený Správou katastra Zlaté Moravce dňa 18. 05. 2012 pod číslom 279/2012 od pozemku
parcela reg. C-KN parcelné č. 325 – vodná plocha o výmere 837 m² v katastrálnom území
Kňažice, obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1 a pričleneného k pozemku parcela reg. C-KN
parcelné č. 312 – zastavaná plocha o výmere 1349 m²

do výlučného vlastníctva
Jána Mravíka, ul. Mládeže 7, 953 01 Zlaté Moravce
za kúpnu cenu vo výške 1,66 EUR/m²
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza medzi miestnou
komunikáciou – cestou na Šimkovej ulici a nehnuteľnosťou patriacou žiadateľovi, pre ktorého
predstavuje jedinú prístupovú cestu.
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 nehnuteľnosti podľa
schvaľovacej časti uznesenia.

určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 8. 2012.

2) Ďalšiu žiadosť na odkúpenie pozemku postúpil p. Ľubomír Petrovič, kamenná ul. 464/8.
Hlasovanie:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Predseda návrhovej komisie predniesol uznesenie č. 103/2012-OZ zo dňa 28. 06. 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch

prerokovalo
návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Žitavany, a to
- novovytvoreného pozemku parcela č. 234/19 – zastavaná plocha o výmere 17 m² odčleneného
geometrickým plánom č. 56/2012 vyhotoviteľa Martin Švec, Dlhovského 92, 951 93
Topoľčianky, IČO: 35102071, overeného Správou katastra Zlaté Moravce dňa 08. 06. 2012
pod číslom 333/2012 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.
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s ch v a ľ u j e
-

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Žitavany, a to
novovytvoreného pozemku parcela č. 234/19 – zastavaná plocha o výmere 17 m² odčleneného
geometrickým plánom č. 56/2012 vyhotoviteľa Martin Švec, Dlhovského 92, 951 93
Topoľčianky, IČO: 35102071, overeného Správou katastra Zlaté Moravce dňa 08. 06. 2012
pod číslom 333/2012 od pozemku parcela reg. C-KN parcelné č. 234/1 – zastavaná plocha
o výmere 2ha 0084 m² v katastrálnom území Opatovce, obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1

do výlučného vlastníctva
Ľubomíra Petroviča, Kamenná ul. 464/8, 951 97 Žitavany
za kúpnu cenu vo výške 1,66 EUR/m²
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza medzi miestnou
komunikáciou – cestou na Kamennú ulicu a nehnuteľnosťou patriacou žiadateľovi, pre ktorého
predstavuje jedinú prístupovú cestu.
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 31. 08. 2012

3)Odkúpenie pozemku požiadal aj p. Dušan Čuchta s manželkou, ulica Kamenná č. 457/5.
Hlasovanie:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 104/2012-OZ zo dňa 28. 06. 2012

.

Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch

prerokovalo
návrh na 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 dielu 2 o výmere 11 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 a pričleneného k pozemku parcela reg. C-KN
parcelné č. 180/1 – zastavaná plocha o výmere 92 m²

s ch v a ľ u j e
-

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
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-

-

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 dielu 2 o výmere 11 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 a pričleneného k pozemku parcela reg. C-KN
parcelné č. 180/1 – zastavaná plocha o výmere 92 m²

do výlučného vlastníctva
Dušana Čuchtu a Simony Čuchtovej, Kamenná ul. 457/5, 951 97 Žitavany
za kúpnu cenu vo výške 1,66 EUR/m²
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza medzi miestnou
komunikáciou – cestou na Kamennú ulicu a nehnuteľnosťou patriacou žiadateľovi, pre ktorého
predstavuje jedinú prístupovú cestu.
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 31. 08. 2012

4) Poslednú žiadosť na odkúpenie pozemku podal p. Ignác Gajdoš, ulica Šimkova č. 416
Hlasovanie:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 105/2012-OZ zo dňa 28. 06. 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Žitavany, a to
- novovytvoreného dielu 1 o výmere 148 m² odčleneného geometrickým plánom č. 63/2011
vyhotoviteľa Martin Holý, Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37324683, overeného
Správou katastra Zlaté Moravce dňa 14. 09. 2011 pod číslom 399/2011 od pozemku parcela
reg. C-KN parcelné č. 325 – vodná plocha o výmere 837 m² v katastrálnom území Kňažice,
obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1 a pričleneného k pozemku parcela reg. C-KN parcelné
č. 299/4 – zastavaná plocha o výmere 381 m²
- novovytvoreného dielu 12 o výmere 6 m² odčleneného geometrickým plánom č. 63/2011
vyhotoviteľa Martin Holý, Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37324683, overeného
Správou katastra Zlaté Moravce dňa 14. 09. 2011 pod číslom 399/2011 od pozemku parcela
reg. C-KN parcelné č. 320 – zastavaná plocha o výmere 255 m² v katastrálnom území
Kňažice, obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1 a pričleneného k pozemku parcela reg. C-KN
parcelné č. 299/4 – zastavaná plocha o výmere 381 m²
- novovytvoreného dielu 4 o výmere 4 m² odčleneného geometrickým plánom č. 63/2011
vyhotoviteľa Martin Holý, Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37324683, overeného
Správou katastra Zlaté Moravce dňa 14. 09. 2011 pod číslom 399/2011 od pozemku parcela
reg. C-KN parcelné č. 325 – vodná plocha o výmere 837 m² v katastrálnom území Kňažice,
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obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1 a pričleneného k pozemku parcela reg. C-KN parcelné
č. 299/1 – zastavaná plocha o výmere 134 m²
s ch v a ľ u j e
-

-

-

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Žitavany, a to
novovytvoreného dielu 1 o výmere 148 m² odčleneného geometrickým plánom č. 63/2011
vyhotoviteľa Martin Holý, Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37324683, overeného
Správou katastra Zlaté Moravce dňa 14. 09. 2011 pod číslom 399/2011 od pozemku parcela
reg. C-KN parcelné č. 325 – vodná plocha o výmere 837 m² v katastrálnom území Kňažice,
obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1 a pričleneného k pozemku parcela reg. C-KN parcelné
č. 299/4 – zastavaná plocha o výmere 381 m²
novovytvoreného dielu 12 o výmere 6 m² odčleneného geometrickým plánom č. 63/2011
vyhotoviteľa Martin Holý, Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37324683, overeného
Správou katastra Zlaté Moravce dňa 14. 09. 2011 pod číslom 399/2011 od pozemku parcela
reg. C-KN parcelné č. 320 – zastavaná plocha o výmere 255 m² v katastrálnom území
Kňažice, obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1 a pričleneného k pozemku parcela reg. C-KN
parcelné č. 299/4 – zastavaná plocha o výmere 381 m²
novovytvoreného dielu 4 o výmere 4 m² odčleneného geometrickým plánom č. 63/2011
vyhotoviteľa Martin Holý, Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37324683, overeného
Správou katastra Zlaté Moravce dňa 14. 09. 2011 pod číslom 399/2011 od pozemku parcela
reg. C-KN parcelné č. 325 – vodná plocha o výmere 837 m² v katastrálnom území Kňažice,
obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1 a pričleneného k pozemku parcela reg. C-KN parcelné
č. 299/1 – zastavaná plocha o výmere 134 m²

do výlučného vlastníctva
Ignáca Gajdoša, Šimkova ul. 416, 951 97 Žitavany
za kúpnu cenu vo výške 1,66 EUR/m²
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza medzi miestnou
komunikáciou – cestou na Šimkovu ulicu a nehnuteľnosťou patriacou žiadateľovi, pre ktorého
predstavuje jedinú prístupovú cestu.
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 31. 08. 2012

K bodu č. 10.)
2012

V tomto bode starosta informoval o činnosti za predchádzajúce obdobie od 26. 4.
do 27. 6. 2012.

Oznámil, že prebehlo výberové konanie na riaditeľku MŠ. Nakoľko bola podaná len
jedna žiadosť do výberového konania, opätovne bola schválená p. Daniela Petrovičová.
Od 1. 7. 2012 je zmena cestovného poriadku. Na základe žiadostí občanov, starosta
prejednával s Veolie Transport, Zlaté Moravce spoj, ktorý bol zrušený, a občania ho
využívali na cestovanie do práce. Po jednaní tento spoj zaradili do cestovného poriadku na
skúšobné obdobie v čase prázdnin.
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Zo ŠFRB sme dostali Návrh zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB
na výstavbu 2 x 6 BJ na Topoľčianskej ulici.
Pozval prítomných na Súťažnú prehliadku speváckych súborov a skupín Jednoty
dôchodcov, ktorá bude 30. 6. 2012 o 14:00 hod. v areáli športového klubu.
Zároveň pozval poslancov na Žitaviansky kotlík a pálenie vatry pri príležitosti SNP,
ktoré sa budú konať 25. 8. 2012 o 12:00 hod.
Oznámil nahlásenú návštevu z Morkovíc, ktorá nás príde pozvať na oslavy obce
Morkovice.
Peter Ondriaš predáva rodinný dom na ulici Topoľčianska, o ktorý majú záujem
rómski občania. Nakoľko v tých priestoroch bude výstavba bytových domov, poslanci sa
zhodli na kúpe tohto rodinného domu za kúpnu cenu 12 000,- EUR, ktorá bude uhradená v 4
splátkach. Prvá splátka bude vyplatená v roku 2013 pri podpise zmluvy. Všetci poslanci boli
jednohlasne za kúpu rodinného domu.
V obci prebieha rekonštrukcia elektrického vedenia a následne aj rozhlasu, nakoľko
ulice Šafárikova, Šimkova, Lužná a časť Kňažickej od dolného
pohostinstva po
Topoľčiansku ulicu neboli zahrnuté do rekonštukcie elektrického vedenia, starosta navrhol,
aby sa oprava verejného rozhlasu na týchto uliciach realizovala v rámci rekonštrukcie na
náklady obce a potom bude v celej obci rozhlas zrekonštruovaný. Náklady budú hradené
z rozpočtu obce v roku 2013.
Všetci poslanci rekonštrukciu jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predseda návrhovej komisie predniesol znenie uznesenia č. 106/2012-OZ zo dňa 28. 06. 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
b e r i e na v e d o m i e
- informáciu o výberovom konaní na riaditeľku Materskej školy Žitavany, Šimkova 40
- informáciu o zmene cestovného poriadku Veolie Transport Zlaté Moravce,
autobusový spoj Zlaté Moravce – Obyce a späť platná od 01. 07. 2012
- informáciu o doručení návrhu zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru
zo ŠFRB na výstavbu 2 x 6 BJ Topoľčianska ulica.
- pozvanie na Súťažnú prehliadku speváckych súborov a skupín Jednoty dôchodcov,
termín: 30. 06. 2012 so začiatkom o 14:00 hod.
- pozvanie na Žitaviansky kotlík a pálenie vatry pri príležitosti SNP, termín: 25. 8.
2012 so začiatkom o 12:00 hod.
- čakáme návštevu z Morkovíc na pozvanie pri príležitosti osláv obce Morkovice
schvaľuje
- odkúpenie rodinného domu na Topoľčianskej ulici od Petra Ondriaša za kúpnu cenu
12 000,- EUR, ktorá bude uhradená v 4 splátkach
- rekonštrukcia rozhlasu (ul. Šafárikova, Šimkova, Lužná a časť od dolného
pohostinstva po Topoľčiansku ul.) na náklady obce v rámci realizovanej a práve
prebiehajúcej rekonštrukcie
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K bodu č. 11.)
Interpelácie poslancov.
Ing. Milan Barabáš – rozhlas, ktorý bol pri dome p.Dubcovej, bol preložený na ulicu
Saradskú, reproduktor otočený aj na ulicu Hlbokú, kde nie je rozhlas počuť – žiada preložiť
na pôvodné miesto.
Starosta: po dokončení rekonštrukcie rozhlasu bude robená kontrola počutia na každej ulici
Ing. Jozef Barabáš – kedy sa začne robiť kanalizácia
Starosta: stavebné povolenie je platné, čaká sa len na začiatok prác
Ing. Milan Barabáš – kedy bude rekonštrukcia vodovodu na ul. Fraňa Kráľa
Starosta: naplánovaná je na rok 2013
Ing. Jozef Barabáš – pri fare, kde sa robilo parkovisko z dlažby, na druhej strane cesty je
neupravená plocha, ak by sa tam mohla dať asfaltová drť,
- informoval sa o umiestnení zrkadla na ulicu Saradskú
Starosta: zrkadlo je kúpené, len ho treba namontovať,
ak by sa v obci niečo opravovalo , kde by sa použila asfaltová drť, mohlo by sa to upraviť
Bc. Ján Barát – v noci nesvietilo verejné osvetlenie
Starosta – bola to chyba elektrikárov, ktorí robia rekonštrukciu – chybu odstránili
Peter Šabo – bude sa dopĺňať rozhlas na chýbajúcich stĺpoch
Starosta – áno podľa potreby
Ing. Jozef Barabáš – na ulici 9. mája ľudia spaľujú PVC odpad
Starosta: vie sa o tom, aj kto to spaľuje, treba ich vyzvať a upozorniť na porušovanie zákona
Ing. Milan Barabáš – za bytovkou na ulici Kamenná je navozená zemina,
- cez mostík k bytovke by bolo potrebné urobiť zábradlie
- varenie guláša a oslavy SNP – robiť zvlášť každú akciu
Starosta: zemina bola navozená na podnet pána Poliaka, ktorý prisľúbil ju rozhrabať
Pracovníci obecného úradu sú plne vyťažení kosením, ak by bol záujem zo strany poslancov,
môžu to urobiť
akcia varenie gulášu a oslavy SNP sa zatiaľ neplánujú robiť oddelene
Pavel Chren – kedy bude osvetlenie na ulici Vodnej smerom k Topoľčianskej, ktoré mal
urobiť p. Minár –fa ŠIPS
- môže sa robiť zábava športového klubu
Starosta: osvetlenie bude v krátkom čase urobené, na športovom klube boli zakázané len
diskotéky

K bodu č. 12.)
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil obecné zastupiteľstvo.

Magdaléna Müllerová v.r.
zapisovateľ

Juraj Obert v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Barabáš v.r.

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

Peter Šabo v.r.

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