
                                              Z á p i s n i c a  

 

z  10. riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa konalo dňa 

17.07.2020  o 17.00  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.  Správa riaditeliek ZŠ  a MŠ 

6.  Prevody  nehnuteľností na Obec Žirany  a na J. G., Žirany  

7.  Úprava rozpočtu  k 30.06.2020 a 17.07.2020         

8.  Vyhodnotenie  činnosti správcu cintorína            

9.  Iné úlohy  

     - Žiadosť o klimatizáciu  - Pošta Žirany          

10.Diskusia   

11.Návrh uznesenia      

12.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,  Zlatica Benczová, Ján 

Bezányi, Alexandra Bezányiová,  Rastislav Ochotnický, Miloš Pajer,  František Szórád, 

Zoltán Šonkoľ.   

    Poslanec Rastislav Ochotnický žiadal zaradiť do programu : Vzdanie sa poslaneckej 

odmeny na rok 2020, Juraj Andraško žiadal zaradiť na prerokovanie bod : Návrh na riešenie 

verejných priestranstiev a Alexandra  Bezányiová žiadala prerokovať : Prevádzkovanie 

celoobecného verejného vodovodu. Starosta uviedol, že  body budú prerokované v časti: Iné 

úlohy.  Za doplnený program hlasovali všetci prítomní poslanci počtom 9.         

    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 :  Rastislav Ochotnický   

                                                                                                     František Szórád                                                                                                      

                                                                                       

                     

       Za zapisovateľku bola určená : Miriam Szóradová, pracovníčka obecného úradu,  

    ktorú schválili poslanci jednomyseľne.   

 

Poslanci hlasovali:  

za: 9 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 plánovania, výstavby, životného prostredia a verejného poriadku Juraj 

Andraško uviedol, že komisia  prešetrila :  

 

1. Žiadosť o vykonanie preventívnych opatrení na Školskej ulici – občania Žirian   

2. List / sťažnosť / - M. B. , Žirany    

3. Žiadosť o príspevok na prečerpávačku kanalizácie – Z. B.,  Kolíňany  

4.  Sťažnosť na opakované rušenie nočného kľudu a obťažovanie zápachom – Š. R. , 

Žirany   

5. Sťažnosť- M. P., Žirany    

6.  Námietka P. S. k vykonaniu opatrení, Žirany   

7. Sťažnosť rodiny Pirošových – Žirany    

 

Komisia z prešetrených žiadostí vyhotovila záznam / viď. príloha zápisnice /.   

 

    Predseda  komisie kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií Zoltán Šonkoľ 

v tomto bode informoval poslancov, že zasadnutie komisie sa konalo 9.7.2020 , programom 

zasadnutia bolo :  plánovanie ďalšieho podujatia / súťaž vo varení guláša /, návrhy týkajúce sa 

školstva, kontrola vynaložených nákladov obce / viď príloha zápisnice /.   

 

     V tomto bode Zoltán Šonkoľ oznámil vzdanie sa funkcie predsedu komisie kultúry, 

školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií k 17.07.2020, dôvody uviedol písomne 

v liste. Za predsedu komisie navrhuje Alexandru Bezányiovú.  

    Uvedené poslanci vzali na vedomie a súhlasili s návrhom.  

Za predsedu  komisie kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií  poslanci 

počtom 8  schválili Alexandru Bezányiovú / zdržala sa hlasovania /.    

 

Poslanci hlasovali:  

za: 8 proti: 0, zdržal sa hlas.: 1     

 

     Zástupca starostu  František Szórád informoval poslancov o stretnutí nájomníkov 

Bytového domu č. 528, ktoré sa konalo 15.7.2020. Témou stretnutia bolo : zabezpečiť kosenie 

okolo bytového domu, určenie domového dôverníka, poriadok v spoločných priestoroch...atď 

/ viď. príloha zápisnice /.  Ostatné detaily budú upresnené na najbližšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.   
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    V tomto bode predniesol správu aj starosta obce :   

 

  -     opäť bola porucha na celoobecnom vodovode na S1-  výmena čerpadla,o podrobnostiach  

        boli poslanci informovaní na pracovnej porade dňa 13.07.2020  

-  z vedenia miestneho rozhlasu a nad miestnymi komunikáciami  boli odstránené konáre, 

občania boli dopredu informovaní / web stránka obce , SMS správa /   

- 10.7.2020 bolo stretnutie advokátov vo veci sporného vlastníctva nehnuteľnosti I. V., 

Žirany  a to pozemku parc. reg. „ E "  KN č. 501, záhrada o výmere 626 m2 , zapísaného  

na LV č. 2083, k.ú. Žirany, menovaný naďalej trvá  na svojom stanovisku vo veci 

vlastníctva k pozemku a má záujem dohodnúť sa , pričom by preferoval nasledovné 

spôsoby vysporiadania : finančné vysporiadanie, jeho výška by bola predmetom 

samostatného rokovania;  náhradný  pozemok / môže byť aj poľnohospodárska pôda ; 

zámena pozemkov / časti pozemkov ak by sa realizoval projekt – rozparcelovanie parku/  

starosta uviedol, že po vyčerpaní rokovaní  sa Obec Žirany  obráti v predmetnej veci na 

súd    

- Obec obdržala z EF dotáciu za separovanie odpadu za rok 2019 vo výške 1.580, 00 Eur     

- Obci  Žirany bola doručená správa o výsledku finančnej kontroly plnenia podmienok  

Zmluvy o poskytnutí podpory z EF na rok 2018 na projekt „ Žirany  - verejná 

kanalizácia", za porušenie finančnej disciplíny bolo  Obci Žirany uložené vrátenie 

odvodu vo výške 2.624,93 Eur      

-  na rozšírenie  „ Kamerového systému ", obec  tento rok nepodá  žiadosť na dotáciu      

- na ÚP obce  ZaD č. 2  bola podpísaná Zmluva na  dotáciu vo výške 5. 840, 00 Eur /  so 

spoluúčasťou obce  20 % /   

- v súvislosti s rozšírením ÚP obce ZaD č.2 Okresný úrad Nitra neudelil súhlas 

k budúcemu možnému  použitiu poľnohospodárskej pôda na nepoľnohospodárske účely  

na  lokalite č. 2 o výmere 2,3 ha  / obec podá odvolanie /   

- na vybudovanie chodníkov CVČ / dotácia 24. 000, 00 Eur so spoluúčasťou cca. 

18 000,00 Eur/  sa čaká  na odsúhlasenie  z NSK  

- 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  /, po 1.8.2020 je 

potrebné  uskutočniť výberové konanie na projekt „ Zastrešenie pódia " 

- čo sa týka projektu Wifi Žirany , na predmetnú zákazku bude opätovne vyhlásená súťaž   

- od 1.6.2020 prebieha SODB 2020 – 2021 

- SVP, š.p. Povodie Váhu spoločne s obcou bude riešiť odvodnenie smerom od 

železničnej trate, kvôli povodniam, ktoré zasiahli : Krátku ulicu, Pri majeri, Galmátska 

ulica    

- bolo dokončené oplotenie CVČ  

- v najbližších týždňoch sa realizuje projekt výstavby detského ihriska  

-  

           

    5. bod : Správa riaditeliek ZŠ a MŠ  

                 --------------------------------- 

    V tomto bode starosta privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva riaditeľku ZŠ H. 

Šimekovú a riaditeľku MŠ Žirany M. Benczovú , aby podali správu – vyhodnotenie školského 

roka 2019/2020 s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu v dôsledku pandémie COVID – 19.  

Riaditeľka ZŠ H. Šimeková zhodnotila školský rok 2019/2020 ako náročný predovšetkým 

v súvislosti  s mimoriadnou situáciou COVID – 19. Uviedla, že komplexné  zhodnotenie  
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školského roka 2019/2020 bude obsahom Správy o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020, ktorú vypracuje do 30.8.2020.  

Tiež poslancom obecného zastupiteľstva poskytla informácie k organizácii školského roka 

2020/2021 / viď. príloha /.          

 

     Riaditeľka MŠ M. Benczová poslancom podala informácie o organizačnej štruktúre MŠ 

v Žiranoch o počte tried, učiteliek. Predložila aj vypracované Organizačné zabezpečenie 

školského roka 2020/2021, ktoré je prílohou zápisnice. Ďalej uviedla, že nielen aj predošlý 

školský rok bol náročný hlavne preto, lebo okrem nej sa tam vystriedali 4 učiteľky.        

Obidve riaditeľky vyzdvihli veľmi dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a pevne veria, že aj 

s poslancami spoločne budú vedieť prekonať nepredvídateľné prekážky.              

                                                    

 

    6. bod : Prevody nehnuteľností  na Obec Žirany a na J. G. Žirany  

                 ------------------------------------------------------------------------  

    V tomto bode starosta informoval poslancov, že  dňa 30.6.2020 bol  zverejnený zámer 

prevodu majetku obce a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  s ust. § 9a ods. 8 

písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o časť 

pozemku, ktorý sa nachádza v okrese Nitra, obci Žirany,  k. ú. Žirany, zapísanom na LV č. 

2726 ako parcela registra „ E “  číslo 733/2 o výmere 3670 m2 ,druh pozemku : trvalý trávný 

porast vo vlastníctve Obce Žirany. Predmetom prevodu bude časť pozemku, ktorý vznikne  

jeho rozdelením v zmysle geometrického plánu č. 43/2020 zo dňa 24.4.2020, vyhotoveného  

Ing. Mariannou Hatalovou  a overeného Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom  dňa 

15.5.2020 a to :  parcela registra „ C “ č. 733/9, trvalý trávny porast o výmere 1875 m2 pre J. 

G.,  bytom Žirany.   

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že J. G., Źirany je vlastníkom  pozemkov 

nachádzajúcich sa v okrese Nitra, obci Žirany, k.ú. Žirany , zapísaných na liste vlastníctva č. 

1083 ako parcela registra „ C “ č. 732/3 a číslo  730/10 a vlastníkom pozemku  na LV č. 2802 

ako parcela registra „ E “  číslo 732 z ktorých na vlastné náklady vyhotoveným geometrickým 

plánom č. 38/2020 zo dňa 1.4.2020, vyhotoveného  Ing. Mariannou Hatalovou  a overeného 

Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom  dňa 23.4.2020   časť parciel / na ktorých sa 

nachádza miestna  komunikácia/ odčlení  a bezodplatne  prevedie do vlastníctva Obce Žirany 

a to : parcela č. 730/11 o výmere 31 m2, 732/9 o výmere 25m2  a parcela 804/8 o výmere  76 

m2 , pričom  zároveň vyššie uvedené novovytvorené parcely vo vlastníctve Obce Žirany 

nadobudne odplatne. Predmetné obecné parcely sú ťažko udržiavateľné pre ich svahovitosť, 

pričom sa nachádzajú v priamom susedstve s rodinným domom J. G.     

 

    Poslanci jednohlasne schválili predložený zámer prevodu majetku.  

 

Predseda komisie Juraj Andraško uviedol, že na zasadnutí komisie dňa 13.7.2020 komisiou 

bol vyhodnotený skutkový stav v daných veciach(všetky materiály-zámer, geometrické plány, 

znalecký posudok boli zaslané poslancom emailom)  a doporučujú nasledovný postup 

v prevode predmetných nehnuteľností, ktorý predkladajú na odsúhlasenie na zasadnutí 

zastupiteľstva Obce Žirany: 

- Predseda komisie Juraj Andraško uviedol, že Obec Žirany objednala do konania 

znalca Ing. Ľubomíra Drga, ktorý stanovil znaleckým posudkom o všeobecnej hodnote  
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 nehnuteľnosti a stavieb číslo 167/2020 v k.ú. Žirany parc.č.733/9,oddelenú GP č.43/2020 

od pôvodnej parcely registra „C“ číslo 733/1 totožnej s parcelou registra „E“ číslo 733/2, 

ktorá je zapísaná na LV č.2726,k.ú.Žirany hodnotu pozemku  spolu 3371,63 Eur (1,7982 

eur/m2), 

- Predseda komisie Juraj Andraško ďalej uviedol, že komisia doporučuje za 

nehnuteľnosť cenovú reláciu 7-10 eur/m2, ako aj to,  že v tej súvislosti bude treba 

vykonať korektúry v predloženej zámennej zmluve, čo sa týka ceny za nehnuteľnosť a 

bude treba zamieňajúceho 2 J. G. zaviazať k úhrade kúpnej ceny za nehnuteľnosť 

určenú poslancami prevodom do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy . 

Zároveň kupujúci bude povinný zaplatiť náklady za znalecký posudok , náklady na 

spracovanie zámennej zmluvy a správny poplatok za podanie  zmluvy na vklad do 

katastra nehnuteľností. Na základe uvedeného komisia doporučuje Obci Žirany 

pristúpiť k prevodu nehnuteľností v zmysle platných právnych predpisov, nakoľko 

boli splnené podmienky J. G., ktoré mu určilo zastupiteľstvo, boli vyhotovené 

a overené GP (na náklady J. G.), prevodom nehnuteľností bude vyriešená aj 

prístupová obecná komunikácia pred rodinným domom J. G. a stane sa vlastníkom 

Obec Žirany. 

- Predseda komisie Juraj Andraško uviedol, že nakoľko poslanci si vyhradili právo 

prehodnotiť hodnotu predávaného pozemku stanovenú znalcom (znalecký posudok 

určoval minimálnu tržnú cenu) a stanoviť cenu nehnuteľnosti poslancami medzi 

poslancami odzneli rôzne návrhy k stanoveniu cene nehnuteľnosti. 

 
Starosta dal hlasovať o zmluvnom prevode majetku obce s určením ceny nehnuteľnosti, za 

všetky 3 návrhy v tomto poradí: 

 

1. za sumu 10,00 Eur/m2 hlasovali: 

 

Poslanci hlasovali: 

Za:1/Jozef Bencz/proti:7, zdržal sa hlas.:1/Miloš Pajer 

 

2. za sumu 8,50 Eur/m2 hlasovali: 

 

Poslanci hlasovali: 

Za:3/Jozef Bencz, Rastislav Ochotnický, Miloš Pajer/proti:5, zdržal sa hlas.:1/Zlatica 

Benczová 

3.  za sumu 7,00 Eur/m2 hlasovali: 

 

Poslanci hlasovali: 

Za:6/Juraj Andraško, Zlatica Benczová, Ján Bezányi, Alexandra Bezányiová, František 

Szórád, Zoltán Šonkoľ/proti:2,Jozef Bencz, Rastislav Ochotnický/zdržal sa hlas.:1/Miloš 

Pajer 

 

Starosta skonštatoval, že na základe výsledkov hlasovania poslanci 3/5 väčšinou schválili 

zmluvný prevod majetku obce pre: 

 

        J. G,  bytom Žirany  a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8    

písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o časť 

pozemku, ktorý sa nachádza v okrese Nitra, obci Žirany, k. ú. Žirany, zapísanom na LV č. 

2726 ako parcela registra „ E “ číslo 733/2 o výmere 3670 m2 ,druh pozemku : trvalý trávný 

porast vo vlastníctve Obce Žirany. Predmetom  
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prevodu bude časť pozemku, ktorý vznikne jeho rozdelením v zmysle geometrického plánu č. 

43/2020 zo dňa 24.4.2020, vyhotoveného Ing. Mariannou Hatalovou a overeného Okresným 

úradom Nitra, katastrálnym odborom dňa 15.5.2020 a to : parcela registra „ C “ č. 733/9, 

trvalý trávny porast o výmere 1875 m2 za cenu 7 Eur/ m2, spolu za cenu 13.125,00- Eur.  
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že J. G., Žirany  je vlastníkom pozemkov 

nachádzajúcich sa v okrese Nitra, obci Žirany, k. ú. Žirany , zapísaných na liste vlastníctva č. 

1083 ako parcela registra „ C “ č. 732/3 a číslo 730/10 a vlastníkom pozemku na LV č. 2802 

ako parcela registra „ E “ číslo 732 z ktorých na vlastné náklady vyhotoveným geometrickým 

plánom č. 38/2020 zo dňa 1.4.2020, vyhotoveného Ing. Mariannou Hatalovou a overeného 

Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom dňa 23.4.2020 časť parciel / na ktorých sa 

nachádza miestna komunikácia/ odčlení a bezodplatne prevedie do vlastníctva Obce Žirany a 

to : parcela č. 730/11 o výmere 31 m2, parcela č. 732/9 o výmere 25m2 a parcela č. 804/8 o 

výmere 76 m2. 

 

Prevod majetku Obce Žirany, ako nadobudnutie majetku do vlastníctva Obce Žirany budú  

predmetom zámennej zmluvy, kde sú tým určené podstatné náležitosti zmluvy. Náklady 

spojené s prevodom majetku bude hradiť kupujúci, príjem z predaja bude prednostne určený 

na vykrytie bežných výdavkov v roku 2020.        
                                                  

 

     7. bod : Úprava rozpočtu k 30.06.2020 a 17.07.2020  

                 ------------------------------------------------------- 

    V tomto bode bola prerokovaná úprava rozpočtu k 30.06.2020 a 17.07.2020  / viď. príloha /  

 

Úpravu rozpočtu k 30.6.2020 poslanci vzali na vedomie.   

 

Za predloženú úpravu rozpočtu  k 31.07.2020  z jednej funkčnej klasifikácie na druhú 

funkčnú klasifikáciu  hlasovali  poslanci počtom  7, hlasovania sa zdržali: Alexandra 

Bezányiová a Zoltán Šonkoľ.  

 

Poslanci hlasovali :   

za : 7  hlasov , proti : 0, zdržal sa : 2  / Alexandra Bezányiová a Zoltán Šonkoľ /.  

 

                                                                   

    8.bod :  Vyhodnotenie činnosti správcu cintorína                   

                  -------------------------------------------------                 

     Starosta v tomto bode opätovne vyzval všetkých poslancov, aby vyhodnotili momentálny 

stav miestneho cintorína, nakoľko na pracovnej porade dňa 13.07.2020 sa už  mohli  

k danému problému vyjadriť. Už vtedy sa väčšina poslancov vyjadrila, že v piatok 17.07.2020 

povedia na zasadnutí obecného zasadnutia svoj názor.      

Rastislav Ochotnický : už pri prevzatí miestneho cintorína pred 2 mesiacmi tráva bola 

miestami privysoká, bolo daždivé počasie, bol v kontakte s J. G., on sám tam 2 hodiny kosil, 

čistil hroby od trávy ,  k dnešnému dňu je cintorín pokosený na 90 % 

Ján Bezányi :   chce, aby ešte J. G. dostal šancu a súhlasil s predošlými názormi  
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František Szórád : vyjadril nespokojnosť so správcovstvom cintorína, vypočul mnohé 

nespokojné názory občanov, nemal určené dni a hodiny, kedy má pracovať, mohol si vybrať 

dni na kosenie , keď bolo priaznivé počasie  

   Poslanci celkovo nemali jednotný názor na čistotu a poriadok na miestnom cintoríne 

a starosta prisľúbil, že v najbližšom období rozhodne akým spôsobom bude riešiť 

správcovstvo cintorína, resp. kosenie a čistotu.    

 

    

    9. bod : Iné úlohy  

                   ------------ 

  

    a/ Žiadosť o klimatizáciu    -  Pošta Žirany   

          -------------------------------------------------  

    V tomto bode starosta predložil  Žiadosť o klimatizáciu Pošty Žirany, ktorá žiada 

namontovanie klimatizácie alebo prenosnú kanalizáciu, nakoľko sa pošta nachádza  v 

priestoroch obecného úradu.  Teploty v letnom období  dosahujú vysoké hodnoty  a objekt sa 

nedá vyvetrať, nakoľko je na budove rovná, nízka strecha. Obyvatelia sa sťažujú a pýtajú sa , 

prečo na pošte nie je klimatizácia.    

    Starosta uviedol, že kúpil prenosnú mobilnú klimatizáciu, ale aj ju vrátil späť, nebola 

vhodná, vývod  bol cez okno, čo z hľadiska bezpečnosti  nevyhovovala. .  

    Poslanec Jozef Bencz tiež pracuje na pošte, nemajú klimatizáciu, doporučil nech  o ňu 

požiada zamestnávateľa t.j. Slovenskú poštu,  a. s. Banská Bystrica,  navrhuje neschváliť 

žiadosť o klimatizáciu.    

 

Za uvedený návrh hlasovali  poslanci počtom 8, proti hlasoval poslanec Miloš Pajer.    

     

Poslanci hlasovali:  

za: 8  hlasov, proti: 1 / Miloš Pajer / , zdržal sa hlas.: 0  

 

 

    b/ Vzdanie sa poslaneckej odmeny – Rastislav Ochotnický       

       ----------------------------------------------------------------------      

V tomto bode poslanec Rastislav Ochotnický oznámil, že v dôsledku nepriaznivej finančnej 

situácie Obce Žirany sa vzdáva od 2.polroku 2020  svojej odmeny poslanca. Pripojili sa 

k nemu aj poslanci :  Zlatica Benczová, Ján Bezányi , Alexandra Bezányiová,  Miloš Pajer, 

Zoltán Šonkoľ.  Odmeny poslancov chcú  použť na výdavky spojené s  organizovaním  

obecných akcií.       

 

    Starosta  uvedené vzal na vedomie s tým, že na najbližšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva budú doplnené podmienky : „Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva.“     
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    c/ Riešenie verejných priestranstiev  

       ----------------------------------------- 

    Predseda komisie komisie plánovania, výstavby, životného prostredia a verejného poriadku 

Juraj Andraško na základe podnetu poslanca Miloša Pajera na suseda kvôli vytvoreniu 

prekážok  cestnej premávky susedom uviedol, že komisia plánuje do konca júla 2020 prejsť 

celú obec a spísať všetky porušenia vytvorenia prekážok v cestnej premávke  v zmysle § 43 

zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej  premávke a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. Občania 

budú  komisiou vyzvaní na ich odstránenie do určenej lehoty. Tiež navrhuje, aby obec 

zabezpečila kosenie pozemkov, ktoré sa nachádzajú v strede obce, uvedené pozemky sú ale     

vo vlastníctve občanov.        

    V tejto súvislosti poslankyňa Alexandra Bezányiová navrhuje obnoviť / upraviť / VZN 

č.1/2011 o vytváraní  životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci. 

     Juraj Andraško  na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva vypracuje návrh VZN 

o vytváraní  životného prostredia a ochrane verejného poriadku.  

 

                                                                    

    d/ Prevádzkovanie celoobecného vodovodu  

         -------------------------------------------------- 

    V tomto bode  Alexandra Bezányiová navrhla zmeniť prevádzkovateľa celoobecného 

vodovodu  kvôli vysokým nákladom na prevádzkovanie a opravy. Navrhuje f. Vyskoč.  

Poslanec Jozef Bencz navrhol podrobnejšie rozpísať tohtoročné  faktúry za opravy. 

   Starosta podrobne vysvetlil poslancom obecného zastupiteľstva úkony súvisiace 

s prevádzkovaním vodovodu a opätovne vyzval poslancov na  obhliadku studní a vodojemu, 

Poslanci  trvajú na vyhotovení podrobnejších a prehľadnejších faktúr. Starosta  poveril hlavnú 

kontrolórku, aby s účtovníčkou do najbližšieho zasadnutia  prekontrolovali a podali správu 

o faktúrach  f. DAN – Andel Daniel ohľadne celoobecného vodovodu .      

               

        

  e/  Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  /  M. G. /  

       ----------------------------------------------------------------- 

    V tomto bode starosta predložil  Žiadosť  M. G. , o pridelenie nájomného bytu. Nakoľko sú 

tohto času všetky byty v bytovom dome obsadené. Poslanci sa  zhodli na tom, aby žiadosť 

bola zaradená do evidencie uchádzačov o nájomný byt.  

Za uvedený návrh hlasovali prítomní poslanci počtom 9.  

 

Poslanci hlasovali:  

za: 9  hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0 
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  10. bod :  Diskusia  

                    ------------ 

    V tomto bode účtovníčka Monika Vaňová žiadala poslancov, aby schválili možnosť pre 

starostu obce súhlasiť s úpravou rozpočtu, presunmi na položkách, napr. do výšky 1000,00 

Eur.  

    Poslanci sa zhodli na tom, aby starosta mohol, ak je to potrebné  v priebehu kalendárneho 

roka  schváliť úpravu rozpočtu  do výšky 1000, 00 Eur na jednu položku ekonomickej 

klasifikácie.  

 

Poslanci hlasovali :   

za : 9  hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0      

  

V rámci diskusie odzneli tieto pripomienky :  

 

-Zlaticu Benczovú  zaujímalo, kedy sa plánuje  pretlačenie drenážnej rúry pod betónovým  

 mostom  pri rodinnom dome č. 242, kde bol pri oprave havarijného stavu mosta  

 zabetónovaný odvodňovací kanál, ktorý odvádzal spodnú vodu z rodinných domov č.  

 231,232,233. Starosta uviedol, že f. HYDRODYNAMIC, spol, s.r.o. ,Zlaté Moravce    

 predložila cenovú ponuku.Spolu s poslancom Jurajom Andraškom dňa  3.8.2020 majú  

 stretnutie  s p. Richterom z RSÚC / vedúca strediska /, tiež sa bude riešiť zákruta pri   

 rodinnom domu  súp. č. 237  a prenikanie spodnej vody pri rodinnom dome súp. č. 91 

- Juraj Andraško uviedol , že  budú pokračovať práce / frézovanie, asfaltovanie /   na štátnej    

  ceste od Pohraníc po našu obec  a v obci tiež Hlavnú ulicu 

- Rastislav Ochotnický informoval  o tom , že spevácky zbor Harmónia pripravuje publikáciu  

  k 30. výročiu vzniku, bolo by vhodné , aby obec prispela nejakou fiančnou čiastkou.  

 Starosta uviedol, že NSK poskytuje dotácie na šport a na kultúru. Poslanec Juraj Andraško  

 dodal, že NSK  kvôli situácii s pandémiou zatiaľ pozastavili poskytovanie dotácií na  

 uvedené účely. 

 -Rastislav Ochotnický tiež  navrhol pri Bytovom dome súp. č. 528 vybudovať plochu pre 

 deti, aby sa nehrali na miestnej komunikácii, vyhotovil na to rozpočet , ktorý zahŕňa terénne  

 úpravy,  vybudovanie betónovej plochy  s oporným múrom. Na uvedené reagoval Miloš   

 Pajer,  že to  nie je dobrý nápad , nakoľko je tam vysoké napätie a treba dodržať ochranné  

 pásmo. 

-Starosta sa opýtal na to, čo bude s CVČ , prečo sa deti nehrajú tam? Poslanci nereagovali     

-poslanec Ján Bezányi žiada aby k vysadeným stromčekom v CVČ boli pripevnené kolíky 

  a tiež treba  zrezať  niektoré stromy. Zástupca  starostu František Szórád reagoval tým, že to  

 nemá zmysel. Alexandra Bezányiová navrhla  odstrániť aj vyschnuté stromy a vysadiť nové  

-Alexandra Bezányiová sa spýtala, či sa oplatí dať  opraviť  motorové vozidlo Peugeot  

  Partner, starosta odpovedal, že on uznal za vhodné  dať opraviť motorové vozidlo      

-Ján Bezányi žiada  na podnet občana L. B. osadenie retardéra na miestnu komunikáciu pri  

  bočnej bráne CVČ. Starosta primomenul, že poslanci  na zasadnutí obecného zastupiteľsta  

  dňa 10.2.2020 nevyhoveli ústnej žiadosti občana. Juraj Andraško uviedol, že retardér nič   

  nevyrieši, brzdil by dopravu, vodiči by mali dodržiavať povolenú rýchlosť.Starosta   

  pripomenul, že v najbližších mesiacoch sa plánuje na ulici Božia studňa výstavba 

8 rodinných domov v 2. etapách a prejazd nákladných vozidiel by bol veľkým problémom  

  pre rodinné domy v blízkosti retardéra  
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- Ján Bezányi sa zaujímalže kedy bude vyasfaltovaná  Dubkútska ulica, starosta  na uvedené  

  reagoval  že asfaltovanie sa plánuje spolu s ostatnými komunikáciami až na konci volebného 

 obdobia, ak obec bude mať dostatok finančných prostriedkov. Zároveň prisľúbil, že ak sa  

  podarí vybaviť vyfrézovaný asfalt zo štátnej cesty, úseky v najhoršom stave budú postupne  

  upravované           

-poslanci dňa 15.8.2020 plánujú uskutočniť  v CVČ súťaž vo varení guláša, občania sa môžu   

  zaregistrovať u Alexandry Bezányiovej, bude pripravená aj závbava pre deti , atrakcie, 

  ukážky zápasníckeho umenia , bude hrať skupina M-Vocal. Na doladenie detailov sa    

  poslanci stretnú dňa 7.8.2020  

-zástupca starostu František Szórád adresoval redakčnej rade Žirianskeho spravodajcu, aby 

 obsahoval aj informácie, čo obec plánuje v blízkej budúcnosti, niečo konkrétne , nie je tam  

 uvedené nič o tom, čo sa v obci realizovalo. Pridal sa aj Juraj Andraško, ktorý vytkol, že  

 časopis nemá koncepciu, nie sú tam uvedené podstatné veci, problémy ktorými sa zaoberá  

 obecné zastupiteľstvo, ako plní volebný program.    

-ďalšie zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutočnia 25.9.2020 a 27.11.2020   

 

 

      11.bod : Návrh uznesenia  

                 ---------------------  

    Príloha.  

 

      12. 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 23:00 hod.  

 

 

Zapísala: Miriam Szóradová  

         

 

                                                                                                         Ing. Jozef Zsebi, v. r.   

                                                                                                           starosta obce  

 

 

 

Overovatelia   

 

Rastislav Ochotnický , v. r.  

 

 

František Szórád , v. r.  

 

 

 

 

 

 



 

 


