Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa konalo dňa
07.05.2020 o 18.00 hod. v zasadačke kultúrnej miestnosti Obecného úradu v Žiranoch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Správa predsedov komisií a starostu obce
5. Úprava rozpočtu k 07.05.2020
6. Schválenie obecnej kroniky na rok 2019
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2020
8. Schválenie prevádzkového poriadku KD v obci Žirany
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Žirany RH za rok 2019
10 Schválenie záverečného účtu Obce Žirany a RH za rok2019
11.Schválenie NZ v Bytovom dome č. 528 / Balko K. , Duchoňová V., Gerši Ľ. , Martišková
M., Szalontaiová A. /
12.Schválenie kúpnej zmluvy / A. Gálová /
13.Prerokovanie žiadosti odpredaja obecného pozemku / J. Gál /
14.Iné úlohy
- žiadosť o výrub stromu / cintorín / - K. Gálová /
- žiadosť o poskytnutie FP v CVČ Nitra
- prerokovanie odpredaja obecných motorových vozidiel
15.Diskusia
16.Návrh uznesenia
17.Záver rokovania
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch otvoril starosta obce Jozef Zsebi , ktorý
všetkých prítomných poslancov privítal a oboznámil ich s programom rokovania. Zasadnutia
sa zúčastnili nasledovní poslanci: Juraj Andraško, Jozef Bencz, Ján Bezányi, Alexandra
Bezányiová, Rastislav Ochotnický , Miloš Pajer, František Szórád, Zoltán Šonkoľ.
Neprítomní : Zlatica Benczová, ktorá sa ospravedlnila.
Vzhľadom k tomu, že sa rokovania obecného zastupiteľstva zúčastňuje nadpolovičná
väčšina, tento orgán je uznášaniaschopný prijať právoplatné uznesenie.
2. bod : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
--------------------------------------------------------V tomto bode starosta určil overovateľov zápisnice a to : Alexandra Bezányiová
František Szórád
Za zapisovateľku bola určená : Miriam Szóradová, pracovníčka obecného úradu,
ktorú schválili poslanci jednomyseľne.
Poslanci hlasovali:
za: 8 proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
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3. bod : Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
-----------------------------------------------------------------------Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Pripomenul všetkým poslancom, že
uznesenia sú zverejnené na web stránke obce, a preto, ak má niekto pripomienky, môže sa
vyjadriť.
Nakoľko nikto z poslancov nemal pripomienky, tento bod bol ukončený.
4. bod : Správa predsedov komisií a starostu obce
--------------------------------------------------Predseda komisie kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií Zoltán Šonkoľ
v tomto bode informoval poslancov, že zasadnutie komisie sa nekonalo kvôli terajšej
nepriaznivej situácii, spomenul len, že od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
konal pre deti karneval a priebežne pripravovali materiál do Žirianskeho spravodajcu.
Predseda komisie plánovania, výstavby, životného prostredia a verejného poriadku Juraj
Andraško uviedol, že komisia prešetrila :
1. Žiadosť o odpredaj pozemku – J. Gál, Žirany
2. Žiadosť o výrub stromu – K. Gálová, Žirany
Komisia z prešetrených žiadostí vyhotovila záznam / viď. príloha /.
Predsedkyňa komisie pre ochranu verejného záujmu Alexandra Bezányiová
informovala prítomných, že starosta obce včas odovzdal majetkové priznanie. Komisia
prekontrolovala odovzdaný materiál a vyzvala starostu obce, aby majetkové priznanie
podal na aktuálnom tlačive. Starosta po tejto správe odovzdal predsedkyni komisie
majetkové priznanie na aktuálnom tlačive.
V tomto bode predniesol správu aj starosta obce :
V krátkosti zhrnul tohtoročné plánované aktivity aj s finančnými dopadmi na rozpočet obce.
Zdôraznil ale, že investičné plány sa budú musieť korigovať vzhľadom na súčasnú
nepriaznivú situáciu s pandémiou nového vírusu COVID – 19.
-

-

-

uviedol, že sa počas tohto nepriaznivého obdobia zvýšila spotreba vody za mesiac apríl
2020 na viac ako 8000 m3 / pred pandémiou bola spotreba vody cca. 6000 m3 /
mesiac /
na S1 sa uskutočnila výmena čerpadla, náklady činili cca. 2500 Eur / ďalšie čerpadlo je
v záruke /
na prečerpávacej stanici kanalizácie sa plánuje údržba čerpadla a plánuje sa tam osadiť
aj druhé čerpadlo s predĺženým výsuvným ramenom, náklady budú činiť do výšky cca
3000 Eur
na rozšírenie „ Kamerového systému ", obec tento rok nepodá žiadosť na dotáciu
bude podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na nabíjaciu stanicu pre elektromobily
v hodnote 15. 000, 00 Eur
na Environmentálny fond bola podaná žiadosť na pokračovanie kanalizačných prác
v sume 200.000, 00 Eur s 5 % spoluúčasťou obce , obec ale nebola úspešná pri získaní
dotácie
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na ÚP obce ZaD č. 2 podaná žiadosť o dotáciu vo výške 5. 840, 00 Eur / so
spoluúčasťou obce 20 % / bola schválená, tento rok sa bude realizovať
na vybudovanie chodníkov CVČ / dotácia 24. 000, 00 Eur so spoluúčasťou cca.
18 000,00 Eur/ sa čaká na odsúhlasenie s NSK
na MF SR bola podaná žiadosť na rekonštrukciu a vybavenie kuchyne vo výške
15. 000, 00 Eur / spoluúčasť min. 10 % /, bude sa realizovať podľa finančných
možností obce
v rámci MAS výzvy do konca februára bola podaná žiadosť v mene obecného
zastupiteľstva v sume cca. 2. 300, 00 Eur / spoluúčasť 2 % / na konvektomat
INTERREG SK – HU - spoločný projekt s mestom Dorog bol úspešný, t. j. schválená
dotácia činí 47. 116,84 Eur / spoluúčasť obce do výšky 6.000 Eur / ale kvôli súčasnej
situácii sa termín realizácie posúva o 1 rok , začiatkom augusta 2021
po ukončení kanalizačných prác sa t. č. realizuje oprava Dubkútskej ulice
od 9.5.2020 bude opätovne otvorený zberný dvor za dodržiavania prísnych
hygienických a bezpečnostných podmienok
od 1.5.2020 bývala zamestnankyňa H. Szórádová odišla do dôchodku
5. bod : Úprava rozpočtu k 07.05.2020
------------------------------------V tomto bode bola prerokovaná úprava rozpočtu k 07.05.2020 / viď. príloha /

Za predloženú úpravu rozpočtu k 07.05.2020 z jednej funkčnej klasifikácie na druhú funkčnú
klasifikáciu hlasovali všetci prítomní poslanci počtom 8.
Poslanci hlasovali :
za : 8 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0

6.bod : Schválenie obecnej kroniky na rok 2019
--------------------------------------------------Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj kronikárka obce Júlia Benczová , ktorá
oboznámila poslancov s písomným materiálom obecnej kroniky za rok 2019, ktorú písala po
jednotlivých kalendárnych mesiacoch a v dvoch jazykoch. V tomto materiály sú zaznamenané
udalosti, ktoré sa udiali za uvedené obdobie.
Obecnú kroniku za rok 2019 aj s pripomienkami schválili prítomní poslanci počtom 8.
Poslanci hlasovali :
za : 8 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
7. bod : Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
----------------------------------------------------------------------------V tomto bode hlavná kontrolórka predložila poslancom obecného zastupiteľstva „ Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020. “
Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch schvaľuje „ Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na II. polrok 2020.
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za : 8 hlasov, proti : 0, zdržal sa hlas. : 0
8. bod : Schválenie prevádzkového poriadku KD v obci Žirany
------------------------------------------------------------------V tomto bode poslanec Juraj Andraško predložil „ Prevádzkový poriadok KD v obci
Žirany. “ Obec Žirany zriadila a prevádzkuje všeobecne prospešné zariadenie pod názvom
„ Kultúrny dom.“ Účelom a hlavnou náplňou činnosti zariadenia je zaisťovať kultúrny
a spoločenský život obce a jeho občanov. Zariadenie môže byť pri splnení uložených
podmienok a za účelom plnenia úloh obce pri výkone samosprávy poskytované bezplatne
/ výpožička / alebo za stanovenú odplatu / nájomné / občanom a ďalším fyzickým
a právnickým osobám.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento prevádzkový poriadok KD s cieľom vymedzenia
obsahu náplne činnosti zariadenia a podmienok jeho užívania za dodržania zásad ochrany
obecného majetku.
Za „ Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v obci Žirany “ hlasovali prítomní poslanci
počtom 8.
Poslanci hlasovali :
za : 8 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
9. bod : Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Žirany RH za rok 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode hlavná kontrolórka Iveta Bendová prečítala stanovisko k záverečnému účtu
Obce Žirany za rok 2019. Obecnému zastupiteľstvu odporúča schváliť celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Poslanec Juraj Andraško navrhuje v budúcnosti v stanovisku uvádzať v tabuľke analýzy
hospodárenia aj skutočnosť čerpania rozpočtu a tiež údaje uviesť v % .
Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu Obce Žirany za rok 2019 vzali poslanci na
vedomie.
10. Schválenie záverečného účtu Obce Žirany a RH za rok 2019
------------------------------------------------------------------------V tomto bode bol prerokovaný záverečný účet Obce Žirany a RH za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením bez tvorby rezervného
fondu .
Záverečný účet a rozbor hospodárenia za rok 2019 bol bez výhrad schválený prítomnými
poslancami počtom 8.
Poslanci hlasovali :
za : 8 hlasov, proti : 0, zdržal sa hlas. : 0

-511. bod : Schválenie NZ v Bytovom dome č. 528 / Balko K. , Duchoňová V., Gerši Ľ.,
Martišková M., Szalontaiová A.
--------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta pripomenul pracovnú poradu Obecného zastupiteľstva v Žiranoch,
ktorá sa konala dňa 24.02.2020 za účelom vyhodnotenia žiadostí a dokumentov o pridelenie
nájomného bytu / viď . príloha /.
Ďalej uviedol, že tzv. problémovým nájomníkom bola predĺžená Nájomná zmluva od
1.1.2020 na 6 mesiacov, t. j. do 30.06.2020 a to pre : Ľ. Geršiho, M. Martiškovú, A.
Szalontaiovú, V. Duchoňovú. Menovaní požiadali o ďalšie predĺženie nájomných zmlúv,
preto vyzval poslancov, aby sa k uvedenému vyjadrili.
Poslanci navrhli, aby nájomníkom bola predĺžená Nájomná zmluva od 1.7.2020 na 6
mesiacov, t. j. do 31.12.2020 a to pre : V. Duchoňovú, Ľ. Geršiho, M. Martiškovú, A.
Szalontaiovú.
Za predložený návrh hlasovali poslanci počtom 8.
Poslanci hlasovali:
za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0

12. bod : Schválenie kúpnej zmluvy / A. Gálová /
------------------------------------------------V tomto bode bola opätovne prerokovaná Žiadosť o odkúpenie pozemku A. Gálovej , trvale
bytom Žirany.
Menovaná žiada o kúpu pozemku, ktorá je vo vlastníctve obce. Jedná sa o časť parcely
registra „ E “ č. 2447 o výmere 43 m2 a parcely registra „ E“ č. 2448/1 o výmere 38 m2 ,
zapísané na LV č. 2726, spolu o výmere 81 m2 . Táto časť pozemku je oplotená spolu
s ostatnými parcelami a jej rodičia ich takto užívali nerušene a dobromyseľne. Z uvedených
dôvodov má záujem o odkúpenie predmetného pozemku a to novovytvorenej parcely č.
2375/3 o výmere 81 m2.
Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 09.12.2019 uznesením č.
16/07/19 schválili zámer priameho odpredaja nehnuteľného majetku obce pre : A. Gálová,
trvale bytom Žirany a to pozemku parcely č. 2375/3 o výmere 81 m2 zastavaná plocha
a nádvorie, ktorá je súčasťou pozemkov parcely registra „ E “ č. 2447 o výmere 43 m2
a parcely registra „ E “ č. 2448/1 o výmere 38 m2 k. ú. Žirany, obec Žirany , okres Nitra
zapísaných v LV Obce Žirany č. 2726 a oddelených podľa GP vyhotoviteľa Ing. Viery
Púchovskej , IČO : 34840371, Mariánska 12, 949 001 Nitra , číslo plánu 4/2017 zo dňa
13.2.2017 , ktorý úradne overil Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor, dňa 24.02.2017 pod
číslom 295/2017 do jej výlučného vlastníctva a to za 5 Eur /m2, nakoľko ide o prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obce v znení
neskorších predpisov.
Starosta vyzval poslancov , aby hlasovali za odpredaj obecného pozemku a Kúpnu zmluvu
odpredaj nehnuteľného majetku obce pre :
A. Gálová, trvale bytom Žirany a to pozemku parcely č. 2375/3 o výmere 81 m2 zastavaná
plocha a nádvorie , ktorá je súčasťou pozemkov parcely registra „ E “ č. 2447 o výmere 43
m2 a parcely registra „ E “ č. 2448/1 o výmere 38 m2 k. ú. Žirany , obec Žirany , okres Nitra
zapísaných v LV Obce Žirany č. 2726 a oddelených podľa GP vyhotoviteľa Ing. Viery
Púchovskej , IČO : 34840371, Mariánska 12,

-6949 001 Nitra , číslo plánu 4/2017 zo dňa 13.2.2017 , ktorý úradne overil Okresný úrad Nitra,
katastrálny odbor, dňa 24.02.2017 pod číslom 295/2017 do jej výlučného vlastníctva a to za 5
Eur /m2, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona č.
138/1991 o majetku obce v znení neskorších predpisov. Náklady spojené s prevodom
majetku bude hradiť kupujúci.
Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci počtom 8.
Poslanci hlasovali:
za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
13. bod : Prerokovanie žiadosti odpredaja obecného pozemku / J. Gál /
-------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta pripomenul poslancom , že na predchádzajúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa poslanci zhodli na tom, aby J. Gálovi, Žirany a M. Pirošovej,
Žirany bola zaslaná písomná odpoveď v znení, že obecné zastupiteľstvo trvá na svojom
uznesení č. 17/07/19 zo dňa 9.12.2019, že odpredá predmetné parcely a to parcely č. 733/1
a 733/2 , keď budú splnené podmienky v zmysle vyhotoveného GP obcou Žirany zo dňa
29.11.2007 overený Správou katastra Nitra dňa 8.1.2008
a tiež zoznam dotknutých
vlastníkov parciel, ktorí súhlasili s vysporiadaním miestnej komunikácie a to bezodplatne,
a tiež, aby sa k uvedenému vyjadrili do 30 dní od obdržania listu.
M. Pirošová reagovala na zaslané oznámenie prostredníctvom svojej splnomocnenej osoby,
že vzhľadom na súčasnú nepriaznivú situáciu s pandémiou nového vírusu COVID -19 je plne
pracovne vyťažená, nakoľko pracuje ako lekárka a z tohto dôvodu sú prioritné iné problémy
a životné situácie než je riešenie vyššie uvedeného odpredaja pozemku.
J. Gál, Žirany reagoval na list zo dňa 13.2.2020 emailom, kde vyjadril svoje súhlasné
stanovisko s dvomi prílohami. Súhlasí s navrhovaným riešením. Zároveň priložil GP / príloha
č. 1 /, ktorým by sa odčlenila časť jeho parcely a táto by sa previedla do vlastníctva obce, to
však za predpokladu, že bude splnená podmienka uvedená v našom liste, že obec odpredá do
jeho vlastníctva parcelu tak, ako mu ju špecifikoval v predchádzajúcom liste zo dňa
10.2.2020. V prílohe č. 2 zasiela ešte raz vyobrazenie parcely, ktorá je vo vlastníctve obce
a o kúpu ktorej má záujem, v prípade potreby zabezpečí vyhotovenie GP.
Predseda komisie výstavby , plánovania, životného prostredia a na ochranu verejného
poriadku Juraj Andraško informoval poslancov o miestnej obhliadke územia, o ktoré prejavili
záujem o odkúpenie J. Gálom a M. Pirošovou. Členovia komisie a aj hostia sa na mieste
oboznámili so stavom nehnuteľnosti. Komisia navrhuje predmetné nehnuteľnosti odpredať
v zmysle platných právnych predpisov len v prípade, ak bude prednostne vyriešená prístupová
obecná komunikácia pred rodinnými domami a pozemkami, kde dotknutí vlastníci týchto
nehnuteľností / vrátane žiadateľov / formou čestného vyhlásenia vyjadria svoj súhlas
k bezplatnému odstúpeniu tých častí, kde v skutočnosti vedie obecná komunikácia. Tiež bude
vyriešená problematika miestneho potoka / určením trvalej starostlivosti o predmetný potok
žiadateľmi o odkúpenie alebo vecným bremenom /, tieto skutočnosti budú zakreslené aj
v návrhu GP.
Starosta obce opätovne predložil poslancom vyhotovený GP zo dňa 29.11.2007 overený
Správou katastra Nitra dňa 8.1.2008 a tiež zoznam dotknutých vlastníkov parciel, ktorí
súhlasili s vysporiadaním miestnej komunikácie a to bezodplatne. Až po vysporiadaní
miestnej komunikácie a spoločnom stretnutí všetkých aktuálnych vlastníkov pozemkov, Obec
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predpisov.
Poslanci sa zhodli na tom, aby žiadateľ bol písomne informovaný o tom, že platí pôvodný GP,
ktorý bol overený 8.1.2008 Správou katastra Nitra, s tým, že na zameranie miestnej
komunikácie aktuálni vlastníci pozemkov pod miestnou komunikáciou budú spoločne vyzvaní
a pozvaní na stretnutie za účelom bezplatného prevodu nehnuteľností , nachádzajúcich sa pod
miestnou komunikáciou do vlastníctva Obce Žirany. Následne Obec Žirany bude postupovať
podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
14. bod : Iné úlohy
-----------a/ Žiadosť o výrub stromu / cintorín / K. Gálová /
-------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil žiadosť K. Gálovej, Žirany o výrub stromu na miestnom
cintoríne, ktorý sa nachádza na ľavej strane bočného vchodu od horného parku. Strom je už
v zlom stave a bojí sa , že môže padnúť a poškodiť hrob jej manžela.
Predseda komisie plánovania, výstavby, životného prostredia a verejného poriadku Juraj
Andraško informoval poslancov, že danú žiadosť komisia prešetrila a vykonala tvaromiestnu
obhliadku.
Členovia komisie sa stotožnili so záverom, že predmetný strom – breza je v dobrom
kondičnom stave, má hrubý kmeň, veľkú korunu, je zdravý, nie je poškodený. Je situovaný
pri ohrade cintorína, na východ, vzdialený cca. 7 m od predmetného hrobu ako aj od
ostatných hrobov. Nakoľko v obci väčšinou prevláda vietor od severozápadu, predmetné
hroby sú mimo dosahu stromu a aj v prípade možného odlomenia konárov nemôže spôsobiť
poškodenie hrobov nachádzajúcich sa v okruhu stromu. Z uvedených dôvodov žiadosti
o výrub stromu nie je vyhovené. Predseda komisie predložil aj písomnú odpoveď žiadateľke
o výrub, ktorú jej treba odoslať.
Za uvedený návrh hlasovali poslanci počtom 8
Poslanci hlasovali:
za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
b/ Žiadosť o poskytnutie FP v CVČ Nitra
-----------------------------------------------V tomto bode starosta predložil žiadosť Mesta Nitra o poskytnutie finančných prostriedkov
na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Nitra.
Mesto Nitra je zriaďovateľom CVČ Štefánikova 63, Nitra , CVČ pri ZŠ kniežaťa Pribinu,
Andreja Šulgana, Nitra a CVČ pri ZŠ Škultétyho 1, Nitra, ktoré zabezpečuje záujmovú
a rekreačnú činnosť s celoročnou prevádzkou pre deti , mládež a iné osoby do veku 30 rokov.
V súvislosti so zmenou legislatívy týkajúcej sa financovania záujmového vzdelávania
v centrách voľného času zákonom NR SR č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s účinnosťou od 1.1.2013 žiada o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa na rok 2020,
ktoré majú trvalý pobyt v našej obci a navštevujú záujmové vzdelávanie v jednom
z uvedených centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra. Od uvedeného

-8dátumu Mesto Nitra nezískava z podielových daní finančné prostriedky pre deti prijaté v CVČ
Domino Nitra z našej obce a teda nebude môcť financovať záujmové vzdelávanie detí, ktoré
nemajú trvalý pobyt v meste Nitra, ale sú už v zmysle platnej legislatívy prijaté.
Starosta informoval, že obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/15/17 schválilo, aby po
predložení žiadosti Mesta Nitra, Obec Žirany poskytla finančné prostriedky na dieťa, ktoré
navštevuje záujmové vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra a to 10,00 Eur /
osobu /rok.
Po viacerých pripomienkach sa poslanci OZ zhodli na tom, aby Obec Žirany na rok 2020
poskytla finančné prostriedky na dieťa, ktoré navštevuje záujmové vzdelávanie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra 10,00 Eur / osobu / rok.
Za uvedený návrh hlasovali poslanci počtom 8.
Poslanci hlasovali:
za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
c/ Prerokovanie odpredaja obecných motorových vozidiel
------------------------------------------------------------------V tomto bode bolo prerokované riešenie využívania motorového vozidla Peugeot 307 SW
a Peugeot Partner. Starosta uviedol, že obidve autá majú platné STK a EK ešte 1 rok. Stav
motorového vozidla Peugeot Partner je horší, keby sa pokazil , tak sa môže využívať
motorové vozidlo Peugeot 307 SW.
Po viacerých pripomienkach poslanci navrhli, aby zatiaľ obidve motorové vozidlá boli
ponechané vo vlastníctve obce.
15. bod : Diskusia
-----------Starosta predložil žiadosť ZK Corgoň Nitra o poskytnutie finančných prostriedkov na
dieťa navštevujúce športový klub ZK Corgoň Nitra registrované MV SR dňa 24.7.2014 ,
ktoré je prevádzkovateľom Školského športového strediska zriadeného na ZŠ Benkova.
Týmto žiadajú o poskytnutie FP na dieťa na rok 2020 , ktorý má trvalý pobyt na území
našej obce a navštevuje ŠŠS na ZŠ Benkova ul. Nitra , ktorého prevádzkovateľom je
Zápasnícky klub Corgoň Nitra. Náklady na jedno dieťa sú vo výške 280 Eur. V prípade
nevyhovenia žiadosti o FP na úhradu členského príspevku bude ZK Corgoň Nitra nútený
požadovať plnú výšku ročného členského poplatku od rodičov. V žiadosti je uvedený aj
zoznam 6 športovcov s trvalým pobytom v našej obci.
Starosta upozornil poslancov, že sa jedná o súkromný klub ktorých je v Nitre a v okolí
neúrekom. Sem patria športové kluby , kultúrno- záujmové kluby, jazykové školy. Preto
odporučil poslancom , aby pri hlasovaní brali na vedomie aj tieto skutočnosti a nielen to, že sa
jedná o zdravie a spoločensko – športové vyžitie našich občanov, detí.
Po viacerých pripomienkach sa poslanci OZ zhodli na tom, aby Obec Žirany na rok 2020
poskytla finančné prostriedky na dieťa, ktoré navštevuje športový klub ZK Corgoň Nitra,
a to 10 Eur / osobu / rok.
Za uvedený návrh hlasovali poslanci počtom 6, hlasovania sa zdržali poslanci Jozef Bencz
a Rastislav Ochotnický.
Poslanci hlasovali:
za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 2
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pokračovania ku kameňolomu. Žiadosť bola podaná v mene občanov našej obce, ktorí žiadajú
a prosia o riešenie situácie, ktorá výrazne ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, chodcov,
cyklistov na ceste smerom od kostola ku kameňolomu. V poobedňajších , večerných
a nočných hodinách sa tento úsek cesty stal obľúbeným miestom na adrenalínové preteky áut.
Spomaľovače pri dopravnom značení za otočiskom / parkovisko / majú len minimálny
účinok. Autá sa neraz rozbehnú už pri kostole, robia nadmerný hluk a povolenú rýchlosť 40
km /hod. prekračujú o desiatky kilometrov /h / tiež rýchla akcelerácia, prudké brzdenie,
pretáčanie kolies a podobne ako na závodnom okruhu. Jazdcov rýchlosť neprinútili znížiť ani
chodci, je zrejmé, že títo „ pretekári“ jazdia po ceste za jediným účelom, a tým je
adrenalínová jazda. Úsek cesty pod lesom sa stáva smetiskom, pretože vodiči áut tam zastavia
a vyhadzujú odpadky, čo nie je najlepšia vizitka pre našu obec. Takýmto spôsobom
nezodpovedné správanie vodičov ohrozuje aj turistov a cyklistov.
Občania vyzývajú obecné zastupiteľstvo na riešenie daného problému, a navrhujú riešenia
/ viď. prílohu, list zo dňa 6.5.2020 / a týmto žiadajú o prerokovanie uvedenej situácie.
Starosta navrhol uskutočniť zasadnutie komisie a predvolať aktérov a to dňa 18.5.2020
o 18 : 00 hodine . Všetci prítomní poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
V tomto bode tiež informoval poslancov o situácii v ZŠ Žirany.
V apríli sa uskutočnil zápis detí do ZŠ a čísla jasne ukazujú, že od septembra 2020 bude
potrebné zlúčiť aj na slovenskom oddelení ročníky do dvoch tried. Riaditeľka H. Šimeková
predložila predbežný návrh rozvrhu hodín pre 4 pedagógov. Na základe toho týždenne budú
mať celkovo 5 hodín nadčasu. Niektorí poslanci nesúhlasili s týmto návrhom a žiadajú do
septembra vypracovať taký efektívnejší rozvrh, kde nebudú mať žiadne nadčasy, resp. menej
nadčasov.
Čo sa týka materskej školy, zápis sa uskutoční v máji 2020.
V rámci diskusie odzneli tieto pripomienky :
-Rastislav Ochotnický opätovne navrhol riešiť situáciu s miestnym cintorínom, a to, aby bol
prijatý na Dohodu o vykonaní práce správca cintorína, za správcu navrhuje J.Gála, ktorého
náplňou práce by bolo kosenie cintorína, hrabanie trávy a lístia a celkový poriadok
cintorína. Po pripomienkach poslanci odsúhlasili 2 mesačnú skúšobnú dobu
-Alexandra Bezányiová súhlasí s návrhom, aj jej sa veľa občanov sťažuje na stav miestneho
cintorína
-poslanec Ján Bezányi žiada aby na hlavnej ceste popri obrubníkoch bola odstránená burina,
tiež navrhuje na Dubkútskej ulici upraviť povrch vozovky a to suchým asfaltom, v kultúrnej
miestnosti by bolo potrebné natrieť obklad a pod radiátormi pretrieť steny bielou farbou ,
nakoľko sú znečistené, zaujímalo ho aj, kto vyčistil miestnu komunikáciu na konci ul. Pri
majeri, starosta uviedol, že M. Szórád tam robil terénne úpravy
-Alexandra Bezányiová upozornila na prepadnutý žľab pri odbočke z ul. Ibrica na ulicu pri
Božej studni, tiež ju zaujímalo, kedy bude v kultúrnej miestnosti namontovaná opona, je
potrebné kontaktovať osobu, uviedol starosta, on ho už niekoľkokrát kontaktoval no
bezvýsledne, poslankyňa Alexandra Bezányiová sa podujala, že ona si uvedené zoberie na
starosť
- poslanec Ján Bezányi sa zaujímal o počet čerpadiel, čo sa týka kanalizácie a obecného
vodovodu, starosta uviedol, že čo sa týka čerpadiel obecného vodovodu, máme dve studne
S1 a S2 s čerpadlami , máme aj 2 náhradné čerpadlá , čo sa týka kanalizácie máme 5
čerpadiel

-1016.bod : Návrh uznesenia
--------------------Príloha.
17. bod : Z á v e r r o k o v a n i a
-------------------------------------Pretože program rokovania Obecného zastupiteľstva v Žiranoch aj s doplňujúcimi návrhmi
a pripomienkami bol vyčerpaný, starosta vykonal záver rokovania.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 00:30 hod.

Zapísala: Miriam Szóradová
Ing. Jozef Zsebi, v. r.
starosta obce
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Alexandra Bezányiová, v. r.
František Szórád, v. r.

