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940. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI ŽITAVANY

V

ÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
životné jubileum je vždy dôvodom na slávnostnú chvíľu, oslavu, ktorá je chvíľou
na zamyslenie sa, zastavenie, bilanciu, ale aj na premýšľanie o ďalšej budúcnosti. 940.
výročie prvej písomnej zmienky o našej obci a našom kostole je sviatkom nás všetkých a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, a ktoré odkážeme budúcim generáciám. Generácie, ktoré tu žili budovali svoju existenciu a zveľaďovali obec. Dnes sa usilujeme konať podobne a jediná cesta, ktorá vedie k úspechu
je cesta spolupráce, vzájomnej pomoci, spoločného záujmu a solidarity. Naše problémy a starosti musíme riešiť iba my, sme odkázaní na vlastné sily a schopnosti, na
potenciál našich ľudí, na ich ochotu priložiť ruku k spoločnému dielu.
Z histórie sa učíme a sme povinní učiť to aj naše deti. Žitavany majú pred sebou
budúcnosť a dnes robíme všetko preto, aby naše deti a vnuci zostali žiť tu, a aby Žitavany boli ich domovom.
Juraj Obert, starosta obce Žitavany

Veľkonočné sviatky

P

richádza jar – najkrajšie obdobie roka, sviatky, ktoré oslavujú príchod nového života. Veľká noc je spojená so
symbolikou šibania a polievania dievčat. Som rád, že niektoré zvyky sa v našej obci stále udržiavajú a tradujú.

Želám Vám ich pokojné prežitie v kruhu najbližších. Prajem Vám všetkým, aby ste počas týchto sviatkov, ktoré
sú oslavou života, načerpali veľa nových síl, radosti a optimizmu do všedných dní osobného a pracovného života.
Juraj Obert, starosta obce Žitavany
Separujme kvalitne
Stále sa medzi nami nájdu takí, ktorí
nedostatočne separujú odpad. Výsledkom je stále stúpajúca tendencia narastania vyzbieraného odpadu z kuka nádob. Ak naozaj začneme kvalitne separovať odpad, môžeme zachrániť svoje peňaženky od vyšších výdavkov za
poplatky za komunálny odpad. Ak tak
neurobíme, je viac ako pravdepodobné, že na ďalší rok budeme platiť viac.

Starosta nemôže byť sudcom

priestranstvách. Takýto psy ohrozujú
ľudí a znečisťujú priestranstvá. Voľný
V obci je čoraz viac sporov medzi ob- pohyb psov bez dozoru na verejných
čanmi – susedmi. Dohodnúť sa nedo- priestranstvách je zakázaný.
kážu, súdiť sa nechcú, a čoraz častejšie
žiadajú starostu obce, aby ich spor vy- Hasiči upozorňujú
riešil. Realita je však taká, že pokiaľ sa
nedohodnú, vyriešiť ich spor môže iba Okresné
riaditeľstvo
Hasičskésúd, nie starosta.
ho a záchranného zboru upozorňuje občanov na dodržiavanie zákona č.
Do pozornosti majiteľom psov
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktoPes bez dozoru nepatrí na ulicu. Vy- rým je zakázané: vypaľovanie poraszývame majiteľov psov, aby sa ich tov bylín, kríkov a stromov ;zakladapsy nepohybovali voľne na verejných nie ohňa v priestoroch alebo na mies-

tach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu; spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho súhlasu orgánu požiarnej ochrany; zakladanie nepovolených skládok
odpadov vo voľnej prírode a ich spaľovanie; používanie otvoreného ohňa a
fajčenia na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov ; hromadenie horľavých látok a ľahko zápalných látok na miestach, kde by ich zapálením boli ohrozené objekty alebo
priľahlé porasty. Vznik požiaru je potrebné ohlásiť na číslo Integrovaného
záchranného systému 112.
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OSLAVY 940. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI ŽITAVANY

P

ri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci pripravujeme bohatý kultúrny program, ktorým
chceme zaujať všetky vekové kategórie.
Prečo si vlastne pripomíname toto výročie?
Obec vznikla v roku 1959 zlúčením obcí Kňažice a Opatovce nad Žitavou. Prvá písomná zmienka je z roku 1075, keď
sa pod menom Knesecz spomínajú v zakladajúcej listine benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku. Už v tom čase tu
stál kamenný kostol Blahoslavenej Márie vždy Panny, postavený na mieste pôvodnej kráľovskej drevenej kaplnky, ktorá zabezpečovala cirkevnú správu až pre 50 okolitých obcí. Dedina sa postupne rozrástla cez blízku hranicu opátstva. Jej novšia
časť však už patrila striedavo hrušovskému hradnému panstvu
a Topoľčiankam. Pôvodná časť sa potom označovala ako Horné Kňažice (r. 1407) alebo Opátovské Kňažice (r. 1559) a neskôr jednoducho Opatovce, kým novšia si zachovala pôvodný názov Kňažice. Hoňovce sa spomínajú v roku 1246 (Heneuch), keď obec darovali zemania z Mlynian opátstvu. Turecký
vpád: v roku 1564 Kňažice vyľudnené, v roku 1601 mali Kňažice 40 domov, z toho 6 šľachtických, Opatovce 27 domov, faru a školu, v roku 1618
Kňažice aj Opatovce vypálené a v roku 1664 bolo v Kňažiciach 35 a v Opatovciach 28 zdaniteľných rodín. Od 17. storočia patrili Opatovce aj farnosť Ostrihomskej kapitule.
V roku 1822 bolo v Kňažiciach 491 a v Opatovciach 413 obyvateľov. V roku 1974 mali Žitavany 2262 obyvateľov.
V obci sa narodil J. V. Šimko - kňaz, bernolákovský básnik (1759-1827) a J. Dlhovský - kňaz, národovec (1785-1857).
V polovici 20. storočia bola obec známa ľudovou drevorezbou figurálnych a reliéfnych prác. Barokový kostol z 18. storočia bol prestavaný
v 19. a 20. storočí. Je sídlom farnosti aj pre susednú obec Machulince.
V rokoch 1991 až 2003 sa tu konali medzinárodné majstrovstvá Európy v autokrose.
Od 1.1.1975 sa obec stala súčasťou Zlatých Moraviec, od 7.12.2002 po úspešnom referende sú Žitavany opäť samostatnou obcou.
Obdobie našej existencie by sa dalo charakterizovať ako deväťstoštyridsať rokov zápasu o prežitie, zachovanie vlastnej identity, odovzdanie
toho najlepšieho, čo človek dosiahol. Táto príležitosť nie je na oslavu nejakej ideológie, ale na vzdanie úcty ľuďom, ktorí tu žili pred nami.
Celý rok sa nesie v znamení tohto významného výročia. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na prípravách osláv 940. výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci.
O programe Vás budeme informovať.

POSLANCI ROZHODOVALI ZA OBYVATEĽOV OBCE

Č

lánok zachytáva iba najdôležitejšie momenty. Pre záujemcov na internetovej stránke obce Žitavany, http://www.zitavany.sk/obecny-urad/zasadnutia-oz/, nájdete zverejnený celý text uznesenia, zápisnicu a iné prislúchajúce dokumenty k obecnému zastupiteľstvu.
Dňa 12.03.2015 sa konalo 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch v priestoroch Kultúrno-spoločenského zariadenia. Program obsahoval 17 bodov. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Z uznesenia prinášame:
Uznesenie č. 8/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Žitavany zo dňa 12. marca 2015
K bodu 3 Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany.

Uznesenie č. 9/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Žitavany zo dňa 12. marca 2015
K bodu 6 Kontrola plnenia uznesení z 1. zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje, že
uznesenie č. 4/2014-OZ je splnené.

Hlasovanie:

Hlasovanie:

Za:

8

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 1
2

Bc. Ján Barát, Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš,
Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Pavol
Čepček, Roman Ondriaš,
Mgr. Mária Molnárová

Mária Gálová

Za:

9

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0

Bc. Ján Barát, Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš,
Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Pavol
Čepček, Roman Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová, Mária Gálová
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Uznesenie č. 10/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 12. marca 2015
K bodu 6 Kontrola plnenia uznesení z 1. zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje, že
uznesenie č. 5/2014-OZ je splnené.
Hlasovanie:
Za:

9

Bc. Ján Barát, Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš,
Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Pavol
Čepček, Roman Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová, Mária Gálová

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Uznesenie č. 11/2015
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany zo dňa 12.
marca 2015
K bodu 7 Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany (k.ú. Kňažice, parc. č. 323/4, Zdenko Antolík)
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9 ods. 2 písm. a) zákona
č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p.
I. s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Žitavany, a to pozemky v katastrálnom území Kňažice, zobrazené v geometrickom pláne č.
18/2014 vyhotoveného dňa 15.01.2015 vyhotoviteľom geo.flex, s.r.o.,
IČO: 47649356:
- diel č. 1 o výmere 22 m2 odčlenený od parcely č. 323 ostatné plochy
a pričlenený k parcele č. 323/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
do výlučného vlastníctva Zdenka Antolika, rod. Antolik, trvale bytom
Kňažická č. 276/69, 951 97 Žitavany, nar. 07. 03. 1981;
za kúpnu cenu 1,66 €/m2, slovom jedno eur šesťdesiatšesť centov za 1
m 2;
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o pozemok tvoriaci priľahlú plochu ku stavbe rodinného domu s. č. 277 a dlhodobo užívané žiadateľom bez právneho dôvodu. Pozemok z pohľadu obce Žitavany nie je samostatne využiteľný;
II. 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:

9

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0

Bc. Ján Barát, Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš,
Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Pavol
Čepček, Roman Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová, Mária Gálová

Uznesenie č. 12/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 12. marca 2015
K bodu 8 Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany (k.ú. Opatovce, parc. č. 947/1, AUTOMOTO
KLUB ŽITAVANY)
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9 ods. 2 písm. a) zákona
č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p.
I. berie na vedomie
žiadosť AUTOMOTO KLUBU ŽITAVANY v zastúpení predsedom
Dominikom Obertom, so sídlom Opatovecká č. 353, 951 97 Žitavany, IČO: 34005340 o prenájom nehnuteľnosti a to: pozemku v katastrálnom území Opatovce v lokalite „Vŕšky“, parcela č. 947/1 o výmere
78196 m2 zameranej geometrickým plánom č. 61/2014 vyhotoviteľa
MK18, s.r.o., IČO 35946300, ku ktorej je vlastnícke právo zapísané na
LV č. 1555 , za cenu 1,00 €/1 kalendárny rok;
II. schvaľuje
prerokovanie žiadosti po obhliadke na mieste na nasledujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch.
Hlasovanie:
Za:

9

Bc. Ján Barát, Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš,
Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Pavol
Čepček, Roman Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová, Mária Gálová

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Uznesenie č. 13/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 12. marca 2015
K bodu 9 Návrh na zriadenie:
Obecnej rady
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch;
Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánovania,
dopravy, služieb a verejného poriadku Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch;
Komisie kultúry, školstva, a vzdelávania, mládeže, športu a voľno
časových aktivít Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch;
Komisia finančná Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch;
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch;
do funkcie predsedu: Mgr. Edita Grzybová
do funkcie členov: Ing. Milan Barabáš, Mgr. Mária Molnárová
a to s účinnosťou dňom zvolenia
členov Komisie finančnej Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch;
do funkcie predsedu: Mária Gálová
do funkcie členov: Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Mgr. Edita Grzybová
a to s účinnosťou dňom zvolenia
členov Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánovania, dopravy, služieb a verejného poriadku Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch;
do funkcie predsedu: Mgr. Mária Molnárová
do funkcie členov: Bc. Ján Barát, Roman Ondriaš, Karol Kováč
a to s účinnosťou dňom zvolenia
3
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členov Komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a
voľno časových aktivít Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch;
do funkcie predsedu: Pavol Chren
do funkcie členov: Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Pavol Čepček,
Bc. Ján Barát, Mgr. Edita Grzybová, Ing. Milan Barabáš, RNDr. Albín
Kramár, Oľga Homolová, Bc. Marta Kováčová, Ing. Ľuboš Daniš
a to s účinnosťou dňom zvolenia
členov Obecnej rady Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch;
do funkcie predsedu: Ing. Ľuboš Daniš
do funkcie členov: Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová
a to s účinnosťou dňom zvolenia
Hlasovanie:
Za:

9

Bc. Ján Barát, Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš,
Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Pavol
Čepček, Roman Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová, Mária Gálová

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0

Uznesenie č. 16/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 12. marca 2015
K bodu 12 Návrh finančnej odmeny pre redakčnú radu „Naše Žitavany“ za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
finančnú odmenu pre redakčnú radu „Naše Žitavany“ za rok 2014 pre
Mgr. Janette Kožiakovú a Bc. Jána Baráta vo výške 66,- Eur + odvody /
pre jednu osobu
žiada
OcÚ o zabezpečenie vyplatenia schválenej odmeny v zmysle uznesenia
vo výplatnom termíne za mesiac marec 2015
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomní: 0

Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš, Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Pavol Čepček, Roman
Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová, Mária Gálová
Bc. Ján Barát

Uznesenie č. 14/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 12. marca 2015
K bodu 10 Návrh časového plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrh časového plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch
na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 17/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 12. marca 2015
K bodu 13 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014.

Hlasovanie:

Hlasovanie:

Za:

9

Bc. Ján Barát, Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš,
Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Pavol
Čepček, Roman Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová, Mária Gálová

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0

Za:

9

Bc. Ján Barát, Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš,
Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Pavol
Čepček, Roman Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová, Mária Gálová

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0

Uznesenie č. 15/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 12. marca 2015
K bodu 11 Návrh na delegovanie zástupcov obce do orgánov školskej samosprávy
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
delegovanie zástupcu obecného zastupiteľstva, Bc. Jána Baráta do orgánov školskej samosprávy – Materskej školy v Žitavanoch.

Uznesenie č. 18/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 12. marca 2015
K bodu 14 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na I. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2015.

Hlasovanie:

Hlasovanie:

Za:

8

Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomní: 0

4

Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš, Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Pavol Čepček, Roman
Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová, Mária Gálová
Bc. Ján Barát

Za:

9

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0

Bc. Ján Barát, Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš,
Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Pavol
Čepček, Roman Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová, Mária Gálová
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Uznesenie č. 19/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 12. marca 2015
K bodu 15 Návrh na schválenie „Rozpočtu obce Žitavany na rok
2015,2016,2017“ a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Žitavany na roky 2015 – 2017 – s úpravami položiek podľa predloženého návrhu
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
schvaľuje
rozpočet obce Žitavany na rok 2015;
berie na vedomie
a) návrh rozpočtu obce Žitavany na roky 2016 a 2017;
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce Žitavany k návrhu viacročného
rozpočtu obce Žitavany na roky 2015 - 2017
Hlasovanie:
Za:

9

Bc. Ján Barát, Pavel Chren, Ing. Ľuboš Daniš,
Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Pavol
Čepček, Roman Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová, Mária Gálová

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
O najbližšom termíne zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu,
webovej stránky obce a na facebooku.

ČIERNE REKLAMNÉ STAVBY UŽ NEBUDE
MOŽNÉ ZLEGALIZOVAŤ
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ných priestorov.
Podľa odseku 1 písm. a) až d) § 43 stavebného zákona sa pevným
spojením so zemou rozumie:
a) spojenie pevným základom
b) ukotvenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi
alebo o inú stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia.
To znamená, že nejde iba o reklamné stavby osadené výlučne v
zemi, ale i o reklamné stavby ukotvené na inú stavbu (napr. na fasádu
objektu, na strechu objektu a pod.).
Reklamné stavby sa na účely stavebného zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na
a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia
ako 3 m2
b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť
od 3 m2 do 20 m2 a
c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia
ako 20 m2 ,
pričom najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na
zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie, ktorú stavebník predkladá stavebnému úradu.
Pre úplnosť treba poznamenať, že z hľadiska všeobecného členenia stavieb v rámci stavebného zákona zaradila novela reklamné stavby
medzi tzv. inžinierske stavby stavebného zákona /§ 43a ods. 3 písm. r)/.
Podľa novely stavebného zákona sa reklamné stavby povoľujú v
troch úrovniach, a to v závislosti na ich členení podľa ich najväčšej informačnej plochy, to znamená, že na:
1) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia
ako 3 m2 , je potrebné ohlásenie stavebnému úradu /§ 55 ods. 2 písm.h)
stavebného zákona/, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak,
2) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť
od 3 m2 do 20 m2 , je potrebné stavebné povolenie, ale tieto sa nekolaudujú /§ 76 ods. 4stavebného zákona/,
3) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia
ako 20 m2 , je potrebné stavebné povolenie a následne aj kolaudačné
rozhodnutie /§ 76 ods. 1 stavebného zákona/.
Formuláre žiadostí si môžete vyzdvihnúť v budove Obecného úradu
Žitavany alebo ich môžete získať prostredníctvom internetu na stránke
www.zitavany.sk OBECNÝ ÚRAD – Poradíme Vám, ako vybaviť – Odbor stavebného úradu.
Správne poplatky /Položka 60 a 60a Zákon č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších zmien/ :

N

ovelou zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (ďalej iba stavebný zákon) zákonom č. 293/2014Z. z., účinným od 2.1.2015, ktorá sprísňuje zákonnú reguláciu povoľovania reklamnej stavby – nová definícia
pôvodne reklamného, propagačného alebo informačného zariadenia a
ruší možnosť dodatočného povolenia.
V zmysle novely stavebného zákona je definícia reklamnej stavby /§
43 ods.2 stavebného zákona/ nasledovná:
„Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou
podľa odseku 1 písm. a) až d) § 43 stavebného zákona alebo upevnená
strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej
osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verej-

 30,00 € ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je
menšia ako 3 m2
 60,00 € ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha
má veľkosť od 3 m2 do 20 m2
 150,00 € ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je
väčšia ako 20 m2
Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti v pokladni OcÚ
Žitavany alebo poštovou poukážkou, prípadne prevodom na účet
232084290/0900 SLSP Zlaté Moravce, variabilný symbol: číslo spisu.
Od poplatku je oslobodené iba označenie prevádzky vyplývajúce
5
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zo zákona o živnostenskom podnikaní pri reklamných stavbách, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.
Pozornosť je potrebné zamerať i na prechodné
ustanovenia stavebného zákona, a to najmä na:
- ods. 2) § 142d stavebného zákona, cit.: Informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa predpisov do 1.januára 2015 sa považujú za reklamné stavby podľa tohto zákona
v znení účinnom od 2. januára 2015. Vlastník
takéhoto zariadenia je povinný ho označiť ako
reklamnú stavbu podľa § 86 ods. 4 do 31. júla
2015. /Vlastník reklamnej stavby je povinný
zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej
stavby jej označenie menom a priezviskom,
obchodným menom, názvom, ochrannou
známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby./
- ods. 3) § 142d stavebného zákona, cit.: Vlastník informačného, reklamného a propagačného zariadenia podľa predpisov platných do
1.januára 2015, postaveného bez povolenia
alebo v rozpore s ním do 1. januára 2015, je
povinný do 31.júla 2015 požiadať o dodatočné
povolenie stavby príslušný stavebný úrad. Stavebný úrad rozhodne o dodatočnom povolení reklamnej stavby, ak vlastník reklamnej stavby preukáže, že jej dodatočné povolenie nie
je v rozpore s verejným záujmom chráneným
týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je
vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo že je vlastníkom stavby spojenej s nepovolenou stavbou, alebo že má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139
ods. 1 písm.a) až c)] a vlastník zastavaného
pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má
k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§
139 ods. 1 písm.a) až c)], s dodatočným povolením súhlasí. Na konanie o dodatočnom povolení reklamnej stavby sa použije § 88a ods.
1,2 a 4 až 7. Ak stavebný úrad dodatočne nepovolí reklamnú stavbu alebo vlastník informačného, reklamného a propagačného zaria-
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denia nepožiada o dodatočné povolenie stavby podľa prvej vety, takúto reklamnú stavbu
možno odstrániť podľa ustanovení o odstránení reklamnej stavby podľa tohto zákona v
znení účinnom od 2.januára 2015.

nením hnuteľnej veci súhlasí, takúto reklamnú
stavbu možno odstrániť podľa ustanovení o
odstránení reklamnej stavby podľa tohto zákona /stavebného zákona/ v znení účinnom od
2. januára 2015.

- ods. 4) § 142d stavebného zákona, cit.: Vlastník hnuteľnej veci, ktorá od 2. januára 2015
spĺňa podmienky reklamnej stavby /napr. reklama na betónovej platni alebo položená na
terén a zaťažená betónovými kvádrami a pod./
podľa § 43 ods. 2 /stavebného zákona/, je povinný do 31.júla 2015 ohlásiť umiestnenie takejto reklamnej stavby stavebnému úradu v
mieste umiestnenia hnuteľnej veci a k ohláseniu priložiť podklady s náležitosťami žiadosti
o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Ak vlastník hnuteľnej veci ohlásením
preukáže, že umiestnenie hnuteľnej veci nie
je v rozpore s verejným záujmom chráneným
týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je
vlastníkom pozemku alebo stavby, na ktorom
je umiestnená hnuteľná vec, alebo že má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139
ods. 1 písm.a) až c)] a vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1
písm.a) až c)], s umiestnením hnuteľnej veci
súhlasí, stavebný úrad oznámi vlastníkovi hnuteľnej veci, že k umiestneniu hnuteľnej veci ako
reklamnej stavby nemá námietky a táto hnuteľná vec sa považuje za povolenú reklamnú stavbu podľa tohto zákona v znení účinnom od 2.
januára 2015. Ak vlastník hnuteľnej veci neohlási umiestnenie hnuteľnej veci v lehote podľa
prvej vety alebo nepreukáže, že umiestnenie
hnuteľnej veci nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je vlastníkom pozemku
alebo stavby, na ktorom je umiestnená hnuteľná vec, alebo že má k tomuto pozemku alebo
stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm.a) až c)]
a vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba,
ktorá má k tomuto pozemku alebo stavbe iné
právo [§ 139 ods. 1 písm.a) až c)], s umiest-

Sankcie za nelegálne reklamné stavby
Priestupku sa podľa ods. 5 § 105 /pri fyzickej osobe – občanovi/ alebo správneho deliktu podľa ods. 4 § 106 /pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie/
novely stavebného zákona dopustí a potresce
ten, kto uskutočňuje alebo užíva:
a) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, ktorú treba
ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore
s ním, pokutou vo výške 150 €,
b) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2,
bez stavebného povolenia alebo v rozpore s
ním, pokutou vo výške 250 €,
c) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo
bez kolaudačného rozhodnutia, alebo v rozpore s ním, pokutou vo výške 450 €,
d) reklamnú stavbu bez označenia (§ 86 ods.
4, § 142d ods. stav. zákona) a v lehote určenej
stavebným úradom alebo inšpekciou nezabezpečí označenie reklamnej stavby, pokutou vo
výške 50 €.
Pokutu podľa vyššie uvedeného možno uložiť
aj opakovane, a to do doby odstránenia nedostatkov.
Veríme, že k takýmto krokom obec nebude nútená pristúpiť a všetci, ktorých sa táto novela
zákona dotýka, budú postupovať v zmysle zákona a svoje reklamné stavby si zlegalizujú.

MIESTNE DANE A POPLATKY

O

d 1. 1. 2015 je v platnosti nové VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a poplatkoch, ktoré schválili poslanci Obecného zastupiteľstva na svojom 1. zasadnutí dňa 11. 12. 2014. Upozorňujeme občanov na
najvýraznejšie zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu.
Sadzby dane zo stavieb a pozemkov zostávajú v naďalej v platnosti. Neprihliada sa na zmeny, ktoré nastanú v priebehu roka 2015 (napr. kúpa, predaj), okrem nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou alebo dedením. Novela zákona (Zákon č. 268/2014 Z. z., ktorý novelizoval zákon o miestnych daniach) ustanovila, že ak sa nadobudne nehnuteľnosť dedením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká dedičovi prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti. V tomto prípade je
daňovník povinný podať dňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Daň za psa poslanci znížili na sumu 5 eur ročne.
Najvýraznejšie zmeny, ktoré vyplývajú z novely zákona a sú zakotvené v platnom VZN, sa dotýkajú poskytnutia úľav za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Sadzba poplatku za osobu a rok zostala nezmenená vo výške 17,01 eur. Zákon však rozšíril okruh osôb, ktorým sa úľavy
6
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poskytujú.
Obec zníži poplatok:
1. o 30 % študentom stredných a vysokých škôl, študujúcim mimo územia obce a fyzickým osobám, pracujúcim mimo územia obce;
2. o 50 % fyzickým osobám v hmotnej núdzi, fyzickým osobám starším ako 62 rokov, držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickým osobám za obdobie prechodného pobytu v inej obci pri ponechaní si trvalého pobytu v obci Žitavany.
Poplatok je možné odpustiť v prípadoch, ak sa občan viac ako 90 dní nezdržiava na území obce, najmä pri dlhodobom pobyte v zahraničí, pri
výkone služby v armáde, pobyte v nápravnovýchovnom ústave, alebo pobyte v zariadeniach sociálnej služby.
Občania môžu požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku na základe žiadosti, alebo splnením si oznamovacej povinnosti. Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade.

REFERENDUM O RODINE JE NEPLATNÉ

R

eferendum sa konalo 7. februára 2015. Po sčítaní všetkých okrskov bola účasť 21,41 %. Referendum nebolo platné. Na prvú otázku odpovedalo kladne 94,50% voličov, záporne 4,13% a neplatných hlasov bolo 1,36%. Na druhú otázku odpovedalo kladne 92,43%, záporne 5,54% a neplatných hlasov bolo 2,01%. Na tretiu otázku odpovedalo
kladne 90,32%, negatívne 7,34% a neplatných hlasov bolo 2,33%.
Referendum by bolo platné, ak by sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov. Zároveň musela aspoň jedna z troch otázok mať aspoň jednu z dvoch odpovedí nad 50%.
Ako dopadlo referendum v našej obci?
Počet okrskov

2

Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií

2

Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v %
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie

100
1 624

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

573

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

573

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

570

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
Účasť v %

3
35,28

zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Referendum_na_Slovensku_v_roku_2015
http://www.volbysr.sk/sk/tab04.html

VODIČOV SPOMALILI OBECNÉ
MERAČE RÝCHLOSTI

K

eďže dopravné značenie, ktoré informuje vodičov o vjazde do
obce, vo väčšine prípadov nemá efekt zníženia rýchlosti na najviac povolených 50 km/hod, rozhodli sme sa do našej obce nainštalovať
pri oboch vstupoch do obce digitálne merače - zatiaľ na skúšobnú dobu.

Aj keď prešla ešte krátka chvíľa, môžeme už teraz konštatovať, že väčšinu prechádzajúcich áut spomalila. Nákup meračov rýchlosti podporili aj poslanci obecného zastupiteľstva na svojom 2. zasadnutí. Veríme,
že psychologický efekt umiestnených radarov prinesie viditeľné zlepšenie správania sa účastníkov cestnej premávky a do budúcnosti bude
prínosom pred vznikom dopravných
nehôd a tým spôsobených škôd na
zdraví a majetku.

AKO SME NAKLADALI S ODPADOM V ROKU 2014?

Z

nie to až neuveriteľne, ale
za minulý rok Žitavančania vyprodukovali 674,462
ton odpadu. Najväčšiu položku tvorí komunálny odpad, číslo hovorí samo za seba: 610,84
ton. Ak toto číslo podelíme
počtom obyvateľov Žitavian,
každý z nás je zodpovedný za
311,97 kilogramov odpadu.
Prečo je to tak? Často krát sa v nádobe na komunálny odpad nájde papier, sklo, plastové fľaše, ošatenie a iné komodity.
Nie je jednoduché vytvárať na obciach zberné dvory. Každým rokom
sa v našej obci snažíme zabezpečiť zber novej komodity. Čo separujeme a kedy?
Komunálny odpad – vyvážaný jedenkrát za 7 dní, spravidla vždy v pondelok
Odpady z papiera – interval odvozu papiera je štyrikrát do roka (o termíne sú občania informovaný prostredníctvom rozhlasu, úradných
tabúľ, internetovej stránky)
Odpady z plastov – pre obyvateľov IBV jedenkrát do mesiaca, vždy posledný pondelok v mesiaci; pri bytových domoch sú na zber PET fliaš
rozmiestnené zberné koše
Odpady zo skla – možnosť odovzdávať počas celého roka na zbernom
dvore na OcÚ do veľkoobjemového kontajneru
Textil - možnosť odovzdávať počas celého roka na zbernom dvore na
OcÚ do zberných nádob, ktoré sú na tento účel určené
Elektroodpad z domácností - možnosť odovzdávať počas celého roka na
zbernom dvore na OcÚ
Odpady z kovu; biologicky rozložiteľný komunálny odpad; drobný stavebný odpad; objemový odpad; odpad s obsahom škodlivín - vývoz zabezpečuje obec jeden-krát ročne do veľkoobjemových kontajnerov. O
termíne vývozu budete informovaní.
Hlavným úspechom separovaného zberu je Váš záujem a aktívny
prístup. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí chránia svoje životné prostredie a podieľajú sa na separovanom zbere.
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Samospráva obce, spoločenské organizácie
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Poskytovanie právnych služieb pre občanov

O

bec Žitavany v spolupráci s advokátskou kanceláriou Mgr. Eugena Cimmermanna, Ľ. Podjavorinskej
23, 953 01 Zlaté Moravce pripravila pre občanov s trvalým pobytom v Obci Žitavany možnosť bezplatného právneho poradenstva v základných otázkach týkajúcich sa bežných oblastí práva - občianske právo, rodinné právo. Poradenské služby boli po prvý krát poskytované 19.03.2015. Občania prejavili záujem a prišli
sa poradiť.
Najbližšie môžete využiť právne poradenstvo 9. apríla 2015, t.j. vo štvrtok: v čase od 14.30 hod. do 15.30
hod. v zasadačke obecného úradu.

PREDSEDOVIA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ SA STRETLI SO STAROSTOM

V

stredu 25. februára 2015 sa v Kultúrno – spoločenskom zariadení konalo stretnutie starostu obce s predsedami spoločenských organizácií pôsobiacich v obci. Stretnutie zvolal starosta obce, Juraj Obert, za účelom vzájomného informovania sa o aktivitách na rok 2015. Predsedovia
mohli predstaviť svoje pripravované podujatia, prípadne dohodnúť sa na vzájomnej spolupráci pri ich organizovaní.
V obci pôsobí 15 spoločenských organizácií a tri politické strany. Starosta obce požiadal predsedov organizácií na spoluprácu pri organizovaní
osláv 940. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci – najvýznamnejšieho podujatia v tomto roku. Zároveň ich požiadal o príspevky do novín,
aby informovali občanov o svojej činnosti. Príspevky tých, ktorí využili túto možnosť Vám prinášame:

ČERVENÝ KRÍŽ HODNOTIL SVOJU PRÁCU

Z

hromaždenie členov Miestneho Spolku Slovenského Červeného Kríža v Žitavanoch
sa konalo 16.02.2015 v KSZ za účasti do 100 členov a hostí. Predsedníčka H. Herdová všetkých privítala, dala odsúhlasiť program a návrhovú komisiu. Podpredsedníčka zhodnotila činnosť výboru v r. 2014. Minútou ticha sme si uctili pamiatku zosnulých.
Hospodársku revíznu správu a návrh rozpočtu predniesla E. Furdová. Ďalším bodom programu bolo predstavenie plánu práce na rok 2015 a privítanie nových členov. MUDr. Štefan Valkovič, podpredseda územnej rady SČK v Nitre zablahoželal jubilantom k ich okrúhlym narodeninám. Príjemné sviatočné chvíle spríjemnil FS Požitavan svojim programom s ľudovými piesňami. V diskusii vystúpili: náš obvodný lekár MUDr. Štefan Valkovič za SÚS SČK, starosta obce Juraj Obert, zdravotná sestra Slávka Ľukoťková a ďalší.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí podporujú činnosť MS SČK v Žitavanoch, OcÚ, starostovi obce Jurajovi Obertovi, poslancom OZ, predsedovi ZO SZZ p. Štefanovi Orolínovi, ZŠ J.V. Šimka, Materská škola, FS Požitavan a oslávencom za obrovskú podporu. Vďaka
Vám všetkým, spolu s členmi výboru MS SČK môžeme realizovať odber krvi 2 x ročne s účasťou 100 darcov ročne. Zodpovednou prácou všetkých
členiek výboru, ktoré pripravili fašiangové pohostenie, sme veselo ukončili schôdzu a fašiangové obdobie.
Ku sviatkom Veľkej noci Vám prajeme veľa zdravia, lásky, šťastia, Božej a ľudskej pomoci.
Na záver dôležitá informácia:
Spoločný odber krvi sa bude konať 18. mája 2015 v KSZ. Tešíme sa na stretnutie a veríme, že spoločnými silami opäť podporíme dobrú vec.
podpr. A. Valková

Obnova automotokrosového areálu

V

ážení občania Žitavian. Dovoľujeme si vám s potešením oznámiť, že združenie Slovenský automotoklub Zlaté Moravce-Žitavany po dlhých 11 rokoch opäť obnovil svoju činnosť. Dňa 28.2.2015 sa konala členská schôdza, na ktorej bol zvolený nový výkonný výbor, prihlásení noví členovia a zmenený názov združenia na AUTOMOTO KLUB ŽITAVANY. Členskej schôdze sa zúčastnilo približne 70 ľudí, z tohto 45 sa aj stalo členmi nášho združenia. Ako ste už
viacerí postrehli alebo počuli, naše združenie sa snaží o obnovenie areálu automotokrosu v lokalite Vŕšky, v ktorom sa
od roku 1975 do roku 2004 uskutočnilo mnoho motokrosových a autokrosových podujatí, ktoré vyvrcholili usporiadaním majstrovstiev Európy v rokoch 1994 až 2003. Do našej obce si v tomto období našli cestu pretekári a fanúšikovia
z celej Európy od Portugalska cez Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko,
Českú republiku, Maďarsko až po Ukrajinu, Litvu, Lotyšsko a Rusko. Naša obec bola organizovaním autokrosu známa
v celej motoristickej Európe a samozrejme na Slovensku.
Pevne veríme, že postupnými krokmi sa nášmu združeniu podarí aspoň sčasti vrátiť náš areál a našu obec do povedomia mnohých týchto ľudí,
ktorí na tieto krásne časy stále spomínajú. Do tejto doby naše združenie pomohlo obci Žitavany s čistením areálu od náletových drevín, kríkov a
mnohých čiernych skládok. Bolo uskutočnených niekoľko spoločných brigád s početnou účasťou našich členov, ktorým patrí úprimné poďakovanie. Našou snahou je obnovenie automotokrosového areálu v danej lokalite, v ktorom sa budú môcť organizovať motoristické podujatia, ale aj iné
športové alebo kultúrne akcie. Areál môže byť postupne využívaný pre širokú verejnosť nielen pre nadšencov motorizmu, ale aj pre rôzne druhy
športov ako je napr. horská cyklistika, bežecké lyžovanie, psie záprahy a iné.
8
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V tejto dobe prebiehajú rokovania s obecným zastupiteľstvom obce Žitavany o prenájme pozemku v danej lokalite. Dňa 19.3.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti poslancov obecného zastupiteľstva, starostu obce Žitavany, vlastníka vedľajšieho súkromného pozemku, výkonného
výboru klubu a niektorých ďalších členov klubu, ktoré sa uskutočnilo priamo v automotokrosovom areáli. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Urbárskeho združenia Opatovce, Poľovníckeho združenia Suličín Žitavany a
Rímskokatolíckej cirkvi - Žilinskej diecézy. Na stretnutí bol zástupcami klubu predstavený zámer realizácie obnovy automotokrosovej trate, jej umiestnenie a plánované terénne a iné úpravy. Zástupcovia Urbárskeho združenia Opatovce, Poľovníckeho združenia Suličín Žitavany a Rímskokatolíckej cirkvi - Žilinskej diecézy sa k pripravovanému návrhu vyjadrili kladne
bez akýchkoľvek pripomienok a s návrhom obnovy areálu súhlasia. Vlastník
vedľajšieho pozemku sa vyjadril, že proti motošportu síce výhrady nemá, ale s navrhovaným zámerom obnovy areálu nesúhlasí a je zásadne proti tomuto návrhu. Poslanci obecného zastupiteľstva skonštatovali, že automotokros má v našej dedine svoju tradíciu a jeho obnovenie by bolo prínosom nielen pre ňu, ale aj pre celý región. Záväzné rozhodnutie však nebolo vydané, nakoľko sa jednalo o pracovné stretnutie. Ďalšie rokovanie a
schvaľovanie návrhu prenájmu je naplánované na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pevne veríme, že nájdeme také riešenie, ktoré bude
vyhovovať každej zainteresovanej strane a že naša snaha o obnovu automotokrosového areálu v Žitavanoch nájde podporu.
S pozdravom
Výkonný výbor AUTOMOTO KLUBU ŽITAVANY

ŽITAVANY HĽADAJÚ TALENTY

V

našej obci žije veľa talentovaných, šikovných ľudí, ktorí sa angažujú v zaujímavých aktivitách alebo ich sami vytvárajú. Mnohí o
nich nevieme. Naším cieľom je zviditeľniť takýchto ľudí rôznych vekových kategórií a tiež ukázať zaujímavé aktivity a vystúpenia, spestriť život v našej obci.
Ak vo svojom okolí poznáte niekoho, kto je nadaný umelec, skvelý tanečník, spevák, hrá na hudobnom nástroji, vie recitovať, maľovať, zahrať
divadlo, je dobrý zabávač, má vycvičené zviera, dajte nám o ňom vedieť,
alebo nech sa osobne prihlási do súťaže s názvom:
Žitavany hľadajú talent.
Do súťaže sa môžu prihlásiť nielen jednotlivci, ale aj skupiny a zbory.
Výber talentov bude v júni, prezentácie talentov v septembri - októbri 2015.
Takže deti, mladí aj starší ľudia (súťaž nie je obmedzená vekom), všetci ktorí vynikáte talentom v oblasti umenia, vedy, remeselnej zručnosti
alebo športu, a zároveň sa chcete zabaviť, môžete sa prihlásiť do 31. mája
2015 na týchto kontaktoch:
• Facebook: Žitavany hľadajú talenty
• deti v ZŠ: u Mgr. Janette  Kožiakovej
• mládež, teenageri: u Bc. Marty Kováčovej
• dospelí:  u pani Oľgy Homolovej
Príď ukázať svoj talent, neváhaj a prihlás sa! Tešíme sa na Vás!
Organizátori: Občianske združenia, Základná škola, Spoločenské organizácie.

Rodinný byciklový výlet

O

bčianske združenie BENÁT pozýva všetkých záujemcov na rodinný bicyklový výlet na Hrušov, ktorý sa uskutoční dňa 8. mája
2015. Zraz záujemcov je o 9:30 hod. pred obchodom u Šimka.
Občerstvenie a na opekanie si treba vziať individuálne. V prípade nepriaznivého počasia sa výlet prekladá.

Veľkonočný stolnotenisový turnaj

O

bčianske združenie BENÁT a Stolnotenisový klub Športového
klubu Žitavany Vám oznamuje, že dňa 4. apríla 2015 v sobotu sa
uskutoční v hale Obecného úradu pri Športovom klube Žitavany „XI.

ročník Veľkonočného stolnotenisového turnaja“. Turnaj sa uskutoční v
nasledujúcich kategóriách:
- najmladšie žiačky (2004 a ml.),
- mladšie žiačky (2003, 2002),
- staršie žiačky (2001, 2000),
- najmladší žiaci (2004 a ml.),
- mladší žiaci (2003, 2002),
- starší žiaci (2001, 2000),
- juniorky a ženy,
- juniori (1999, 1998,1997),
- muži neregistrovaní,
- muži registrovaní - hráči.
Začiatok turnaja pre žiakov, juniorky, juniorov, ženy a mužov nehrajúcich súťaž je o 8:00 hodine. Muži hráči majú začiatok o 12:00 hodine.
Štartovné pre mužov hráčov je 4,- €, ostatní 2,- €.
Ak sa do kategórie prihlásia menej ako štyria hráči, organizátor rozhodne o prípadnom zlúčení kategórií.
O občerstvenie je postarané.
Organizátori Vás srdečne pozývajú. Príďte si zašportovať a porovnať
svoju stolnotenisovú zručnosť s ostatnými.
Prihlásiť sa môžete priamo na turnaji, na mobilnom telefónnom čísle
0905565117, alebo na e-mail: albinkramar@gmail.com.

PROJEKT: ŠŤASTNÉ DETI V MATERSKEJ ŠKOLE

D

ôležitou súčasťou práce školy je spolupráca a partnerstvo s rodinou. Zdravie je to hlavné, čo človek má a musí si ho chrániť. Veľmi dôležité je duševné zdravie, ktoré je hlavne u dieťaťa ľahko zraniteľné. Jeho odlúčenie od matky pri nástupe do predškolského zariadenia
je ťažké pre rodičov aj pre dieťa. Uľahčiť tento vstup v zmysle „Dohovoru o právach dieťaťa“, článok 3 a predísť stresovým situáciám je zámerom nášho projektu. Stretávanie detí a ich rodičov, ktorí majú nastúpiť
do predškolského zariadenia prinesie radosť, šťastie a úsmev na tvári deťom aj mamičkám.
Dať dieťaťu aj rodičovi možnosť vidieť prácu učiteľky, poznávať školu a jej vnútorný život, poznávať kolektív školy ako aj rodičov, ktorých
detí nastúpia do MŠ. Prítomnosť dieťaťa v MŠ mu umožní postupne poznávať a nebáť sa veľkých priestorov za podpory rodiča. Postupné oboznamovanie sa s ostanými priestormi školy, ako aj s jej personálom.
Prvoradým cieľom je:
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 postupná adaptácia dieťaťa na predškolské zariadenie v prítomnosti matky
 spoznávať nových kamarátov a život v kolektíve
 zlepšenie formálnej a neformálnej komunikácie škola – rodič
 poznávanie sa rodičov a detí navzájom
 rodičia majú možnosť pozorovať svoje dieťa vo vzťahu k iným deťom
 naučia sa pomôcť svojmu dieťaťu i komunite školy
Stretnutie bude 30.03.2015 o 9,45 hod. v MŠ. Tešíme sa na Vás.
												 Daniela Petrovičová, riad. MŠ

ŽIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“

V NAŠEJ ŠKOLE TO STÁLE ŽIJE

T

áto známa pieseň,
hudba a smiech sa
často ozývali z našej materskej školy vo fašiangovom období. U nás sa totiž deti nielen hrajú, kreslia, učia, ale aj spoznávajú
tradície nášho slovenského ľudu prostredníctvom
rôznych kultúrnych podujatí.
V mesiaci február sa
uskutočnil tradičný detský karneval. Deti aj učiteľky sa premenili na víly,
princezné, včielky, bojovníkov, či známych hrdinov
z rozprávok. Veselé šantenie masiek plné tanca hier
prebiehalo v skvelej atmosfére takmer celé predpoludnie a skončilo malým pohostením a odmenou pre deti.
Ďalším kultúrnym podujatím bolo ,,Pochovávanie basy“. Najskôr
sme deti pútavým rozprávaním priviedli do čias, kedy naši predkovia
symbolicky ukončili veselé zábavy pred pôstnym obdobím. Potom sme
sa spoločne preobliekli za ,,maškary“. Pred samotným obradom sme si
zatancovali a zaspievali obľúbené ľudové piesne. Basu ako symbol hudby a veselosti sme „oplakali“ a uložili odpočívať. Deti sa takýmto spôsobom učia chápať pocity radosti a smútku, ktoré neodmysliteľne sprevádzajú človeka počas života.
V mesiaci marec venujeme pozornosť knihám. Počas týždňa s témou ,,Z rozprávky do rozprávky“ sme vytvorili výstavu detských obľúbených kníh. Najlepším spôsobom ako priblížiť deťom svet rozprávok je
divadielko. Bábky a maňušky ožili v podaní pani učiteľky, a tak deti s rozžiarenými očami sledovali príbeh Troch prasiatok, O medovníkovom
domčeku, O hlúpej žene, či o Drevenom zámočku a zvieratkách. Deti
sa tiež dokázali premeniť na zvieratká a dramaticky stvárniť krátku rozprávku.
Takto veselo a aktívne plynie každý deň v našej materskej škole. Blíži sa Veľká noc, ďalšie tradičné obdobie nášho ľudu a my sme pripravené na aktivity, ktoré zaujmú deti.
Rodičia nám, učiteľkám, zverili svoje deti, aby sa mohli bez obáv venovať svojej práci a povinnostiam. Myslíme, že sú v dobrých rukách,
lebo svoju prácu učiteľky si každá z nás plní zodpovedne a s láskou.
Naša práca je aj naším poslaním, takže u nás v materskej škole žijeme
ako veľká rodina.
Iveta Dávidová
Učiteľka Materskej školy
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V

uplynulých mesiacoch sa žiaci našej školy pod vedením svojich pedagógov zapojili do vedomostných i umeleckých súťaží. Museli však najprv bojovať
o postup v školských
kolách, v obvodných
i okresných kolách
získali pre školu cenné umiestnenia.
V okresnom kole
súťaže Európa v škole boli ocenení títo žiaci: písomná časť (literárne
práce) - Žofia Melišková (3. ročník) - pripravovala Mgr. Kožiaková;
umelecká časť (výtvarné práce) - Linda Ahneová (2. ročník) - Mgr. Soboňová, Adam Štuller (3. ročník) - Mgr. Gajdošová, Hana Baťová (3.
roč.) - Mgr. Gajdošová, Simona Čuchtová (8. roč.) - Mgr. Ondriašová.
V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín sa Šimon Gajdoš (9.
roč.) umiestnil na 3. mieste - Mgr. Csákayová.
Okresné kolá vedomostných súťaží nám priniesli tieto výsledky:
Matematická olympiáda - Šimon Gajdoš (9. roč.) - 1. miesto, postup do
krajského kola - Mgr. Horváthová.
Pytagoriáda - Ivana Cibirová (3. roč.) -2.- 3. miesto - PaedDr. Ďuriačová.
Geografická olympiáda - Laura Pečínková (5. roč.) - úspešná riešiteľka
- Mgr. Balková.
Olympiáda v ANJ - Juraj Herda (9. roč.) - 7. miesto - Ing. Korimová.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.
Aktivity našej školy sú každoročne bohaté, no náročné na prípravu
a organizáciu. Vo februári sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Do prvého
ročníka bolo zapísaných 31 budúcich prvákov. So zimou sme sa rozlúčili obľúbeným karnevalom. Všetci žiaci boli odmenení cenami z fondu
Rodičovskej rady. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí pomohli deťom pripraviť naozaj nádherné masky.
Naše aktivity budú pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. V apríli sa uskutoční dlhoočakávaná Noc v knižnici. Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra organizujeme exkurziu Devín - Modra, v
máji už tradične Míľu pre mamu a akadémiu ku Dňu matiek. Dňa 20. 5.
2015 sa uskutočnia Atletické hry Mikroregiónu TRIBEČSKO, ktoré sa
každoročne konajú v areáli našej školy. Organizáciu týchto atletických
hier sme zverili Mgr. Borisovi Horniakovi a pani riaditeľke PaedDr. Gabriele Ďuriačovej. Pozvali sme aj žiakov a pedagógov partnerskej školy v
ČR zo ZŠ Morkovice - Slížany. Držte našim žiakom palce, aby dobre obstáli v tejto medzinárodnej konkurencii. S výsledkami športového zápolenia Vás oboznámime v najbližšom čísle týchto novín.
Mgr. Csákayová
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Milí rodičia, priatelia našej ZŠ, žiaci,
žiačky, dievčatá a chlapci!
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Míľa pre mamu

Srdečne vás aj tento rok pozývame na skvelú akciu
KĽÚČE OD PEVNOSTI
Súťaž je určená pre veľkých aj malých, pre mladých aj menej mladých,
jednoducho pre všetkých, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje zdravie a zábavu.
Súťažia 3 až 5-členné družstvá, v ktorých musí byť aspoň jeden dospelý (max. 2).
Úlohou družstiev je absolvovať trať dlhú cca 1 – 1,5 km.
Na trati absolvujú súťažiaci množstvo zaujímavých disciplín.
Víťazí družstvo, ktoré získa najviac kľúčov - 1 kľúč za každú splnenú disciplínu. Všetci členovia víťazného tímu sa dostávajú do finále, kde lúštia
heslo.
Ak sa im to podarí, získajú veľmi zaujímavú cenu. Samozrejme ocenené bude každé družstvo, ktoré sa súťaže zúčastní.

Tešíme sa na vás 16. mája 2015 (v sobotu)
o 9.00 hod.
v areáli našej školy.

V krásny deň 9. mája 2015, keď budeme viac ako inokedy
myslieť na naše mamičky, mamy, staré mamy a babičky,
Vás pozývame na najkrajšiu a najväčšiu oslavu DŇA MATIEK
na Slovensku,
ktorá sa u nás - v ZŠ J.V.Šimka v Žitavanoch
začína o 15.00 hod.
prechádzkou MÍĽA pre MAMU :-)
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
Po nej bude nasledovať bohatý kultúrny program VAŠÍCH detí.

Tešíme sa na vás ...
V tento deň bude možné zakúpiť si magnetku v cene 1 EURO,
čím prispejete na charitatívnu verejnú zbierku
„Ďakujem, že si mama“

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

P

ondelok 2. februára 2015 bol plný detskej radosti, zvedavých očiek
a drobných krôčikov – postarali sa oň noví, najmladší občania našej
obce. Starosta obce, Juraj Obert, si ich pozval aj s rodičmi, aby ich slávnostne privítal do rodiny Žitavančanov. Starosta obce osobne poblahoželal rodičom k narodeniu ich detí a požiadal ich o podpis do pamätnej
knihy k menám svojich ratolestí.
Mali sme tú česť spoznať :
Miriam Kozolková, Erik Furda, Rastislav Šiška, Alexandra Müllerová,
Michal Černý, Kristína Podolská, Anabela Pechová, Filip Just, Emília
Antolíková, Tobias Godál, Ľuboš Furda, Carmen Mravík, Timea Tonková, Hana Kolompárová.
Želáme Vám veľa zdravia, pohody a lásky v kruhu Vašej rodiny a blízkych.

OKRÚHLYCH 90 ROKOV OSLÁVILA 13. MARCA
PANI PAULÍNA PÁNIKOVÁ

K

významnému životnému jubileu prišiel oslávenkyni zablahoželať,
odovzdať kyticu kvetov a darčekový kôš v mene všetkých spoluobčanov starosta Juraj Obert.

Návšteva z obecného úradu bola príležitosťou zaspomínať si na neľahký život. No a ako to už vo vyššom veku býva, nohy už nechcú poslúchať
tak ako za mlada. Z celého srdca Vám prajeme, aby ste sa ešte dlho tešila z prítomnosti svojich najbližších, obklopená zdravím, láskou a spokojnosťou.

Milé jubilantky!
Na 70 strane otvárate života knihu,
blahoželania prijmite v túto chvíľu.
Aj my Vám k sviatku chceme priať,
aby ste zdravie, šťastie vždy mohli mať.
Vo Vašich srdciach nech tlie lásky plamienok,
to Vám úprimne praje Váš výbor SČK miestny spolok.
17.04. 2015 Albína Benčeková 70 rokov
01.05.2015 Barbora Gábrišová 70 rokov
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Demografické údaje našej obce
za rok 2014

D

K

ušan Valko * 22.12.1946 † 21.02.2015
Keď jeho duša všetkých hriechov zbavená,
vtedy vedel, čo to vlastne znamená.
Tak šepli mu „Zbohom buď“,
nech ľahká Ti je Tvoja NOVÁ PÚŤ.
Už žiadne slovo, ba ani žiaden hlas,
nenahradí TOHO, čo vzal nám čas.
Hodiny času bijú do ticha,
že ho už nič nebolí je naša útecha.
Život sa zastavil, ešte za tmavej noci,
navždy nám zostane živý v srdci.

31.12.2014 bol počet obyvateľov v našej obci Žitavany 1 958:

z toho dospelý:						
z toho deti:							
priemerný vek všetkých obyvateľov:
priemerný vek mužov:					
priemerný vek žien:					

1636
314
41,41
40,59
43,06

Ďakujeme evanjelickej farárke, Mgr. Lichvarčíkovej, rodine a známym za
prejavy sústrasti, kvetinové dary a rozlúčku na jeho poslednej ceste.
Odpočívaj v pokoji
						
						

Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
Prihlásených: 12 občanov, z toho 9 mužov a 3 ženy
Narodených: 15 detí, z toho 8 chlapcov a 7 dievčat
Zomrelých: 21 občanov _ z toho 7 mužov 14 žien

smútiaca manželka
a dvaja synovia s rodinami

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ V NOVÝCH DRESOCH

N

aši mladí futbalisti sa môžu tešiť z nových dresov, ktoré im pomohol sponzorsky vybaviť starosta
obce.

Dresy sú v žitavianskych farbách a veľké poďakovanie patrí konateľovi firmy Agrok, spol. s r.o., pánovi
Emilovi Bodorovi.
Veríme, že chalani budú mať radosť a že ich to bude motivovať aj do ďalších tréningov.
Želáme veľa športových úspechov.

ROZPIS ZÁPASOV V SEZÓNE 2014/2015

V

šetkých futbalových priaznivcov pozývame na majstrovské zápasy.
Príďte podporiť naše futbalové družstvo Žitavany.

XIX. kolo
XX. kolo
XXI. kolo
XXII. kolo
XXIII. kolo
XXIV. kolo
XXV. kolo
XXVI. kolo
XXVII. kolo
XXVIII. kolo
XXIX. kolo
XXX. kolo

29. 03. 2015
05.04.2015
12.04.2015
19.04.2015
26.04.2015
03.05.2015
10.05.2015
17.05.2015
24.05.2015
31.05.2015
07.06.2015
14.06.2015

15:00 hod.
15:30 hod.
15:30 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

Golianovo – Žitavany
Žitavany – Ivánka pri Nitre
Kolíňany - Žitavany
Žitavany - Báb
Výčapy – Opatovce - Žitavany
Žitavany – Nitrianské Hrnčiarovce
Žitavany – Nevidzany
Janíkovce – Žitavany
Žitavany – Slažany
Selice – Žitavany
Žitavany – Lužianky
Machulince - Žitavany

Zdroj: http://www.obfz.sk/

naše
žitavany
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