Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa konalo dňa
25.09.2020 o 17.00 hod. v zasadačke 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 21.9.2020
6. Schválenie VZN č. 1/2020 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
7. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ v Žiranoch
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
9. Návrh VZN o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Žirany – zmeny a doplnky č. 2
10.Návrh uznesenia OZ o schválení ÚP obce Žirany – zmeny a doplnky č. 2
11.Schválenie návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2021
12.Prerokovanie zmluvy o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat
13.Iné úlohy :
- Žiadosť o pridelenie NB / Klimentová M. , Poláčik Š /
14.Diskusia
15.Návrh uznesenia
16.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 žiada zaradiť do programu rokovania : Riešenie havarijného
stavu železničného mosta, Alexandra Bezányiová žiada zaradiť na prerokovanie : Žiadosť
o vykonanie kontroly finančného stavu obce pre hlavnú kontrolórku Ivetu Bendovú
a Prerokovanie platu starostu obce, poslanec Zoltán Šonkoľ žiada doplniť Prerokovanie
opodstatnenosti plánovaných výdavkov obce.
Na návrh starostu sa do programu obecného zastupiteľstva dopĺňajú nasledovné body :
Žiadosť o nájomný byt – Marián Šándor, Žirany č. 198, Výstavba nabíjacej stanice pre
elektromobily a Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce – Harmónia Žirany. Starosta
uviedol, že body budú prerokované v časti: Iné úlohy. Za doplnený program hlasovali všetci
prítomní poslanci počtom 9, proti doplnenie bodu: Prerokovanie platu starostu hlasovali
poslanci František Szórád a Juraj Andraško.
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 : František Szórád
Miloš Pajer

-
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Za zapisovateľku bola určená : Miriam Szóradová, pracovníčka obecného úradu,
ktorú schválili poslanci jednomyseľne.
Poslanci hlasovali:
za: 9 proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
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 súčinnosť obce pri riešení neprimeraného obťažovania zo strany suseda
Tomáš Maga , Žirany 76
2. Sťažnosť na p. Karola Kupeca – Mária Martišková, Žirany 528
3. Sťažnosť na Máriu Martiškovú - Angelika Szalontaiová, Žirany 528
Komisia z prešetrených žiadostí vyhotovila záznam / viď. príloha zápisnice /.
Boli tiež zaslané výzvy pre vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na odstránenie
inváznych rastlín a tiež výzva na odstránenie prekážok z okrajov komunikácií.
Starosta ohľadne tejto výzvy uviedol, že nie všetci vlastníci, ktorých sa to týka vykonali
nápravu v danej veci. Preto žiada poslancov, aby vo svojich obvodoch upozornili občanov na
odstránenie prekážok z okrajov miestnych komunikáciách
Predsedkyňa komisie kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií Alexandra
Bezányiová v tomto bode informoval poslancov, že zasadnutie komisie sa konalo 10.9.2020,
programom zasadnutia bolo : vyhodnotenie súťaže vo varení guláša, vyhodnotenie finančného
stavu obce a návrh riešení / viď. príloha zápisnice /.
Do 30.9.2020 sa podávajú žiadosti o dotácie na kultúru a na šport na rok 2021 , predsedkyňa
komisie pripravila zoznam vecí a činností, ktoré sa uvedú do žiadosti.
V tomto bode predniesol správu aj starosta obce :
-

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva nebola žiadna porucha na celoobecobecnom vodovode ani na obecnej kanalizácii
ZVAK, a.s. odobrala vzorky pitnej vody na úplný rozbor z vodného zdroja S1 a S2
a z obecného úradu , náklady na rozbor činia cca. 3.000,00 Eur
bolo zahájené verejné obstarávanie na zákazku „ Wifi Žirany " a tiež výberové konanie
na projekt „ Zastrešenie pódia " INTERREG SK – HU - spoločný projekt s mestom
Dorog
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-

bola zrealizovaná výstavba detského ihriska „ Pavúk "
dňa 12.9.2020 sa v kultúrnej miestnosti uskutočnilo stretnutie obyvateľov bytového
domu súp. č. 393, ktorú zvolali vlastníci parciel
Okresný úrad Nitra na žiadosť f. DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o., Príbovce vydal
súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie terénu bývalého lomu
Spoločný stavebný úrad Nitrianske Hrnčiarovce predložil „ Výkaz činnosti Spoločného
stavebného úradu Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2019 “, k 2.12.2019 bolo
zaevidovaných 1351 podaní
na vybudovanie chodníkov CVČ / dotácia 24. 000, 00 Eur so spoluúčasťou cca.
18 000,00 Eur/ sa čaká na odsúhlasenie z NSK
f. MEDdistribution, s.r.o. Nitra požiadala Obec Žirany o vydanie súhlasného stanoviska
na začatie podnikania / sklad liekov a zdravotníckych pomôcok v hale f. Szonlajtner,
spol. s r.o., ktorá mu priestory na podnikanie prenajala, súhlas bol vydaný na neurčito
výdavky na akciu „ Súťaž vo varení guláša “ činili 1.354,95 Eur

5. bod : Úprava rozpočtu k 21.9.2020
-----------------------------------V tomto bode bola prerokovaná úprava rozpočtu k 21.9.2020 / viď. príloha /
Za predloženú úpravu rozpočtu k 21.09.2020 z jednej funkčnej klasifikácie na druhú
funkčnú klasifikáciu hlasovali poslanci počtom 9.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
6. bod : Schválenie VZN č. 1/2020 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bole starosta obce informoval poslancov o VZN č. 1/2020 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb v obci Žirany. Obec Žirany sa zaradila medzi
samosprávy, ktoré občanom, právnickým osobám a štátnej správe poskytujú služby aj
elektronicky.
Starosta vyzval poslancov na vznesenie pripomienok , pričom pripomienky a pozmeňujúce
návrhy neboli vznesené. Dal hlasovať za schválenie VZN č. 1/2020 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb v obci Žirany.
Poslanci počtom 9 schválili VZN č. 1/2020 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb v obci Žirany.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
7. bod : Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ v Žiranoch
---------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Žiranoch / viď. príloha / .

-4Poslanec sa môže vzdať svojho práva na odmenu , ktorá mu prináleží podľa týchto zásad.
Práva na odmenu sa poslanec vzdá písomným vyhlásením o vzdaní sa práva na odmenu
poslanca / príloha č.1 /. Vzdanie sa práva na odmenu poslanca je účinné dňom doručenia
uvedeného prehlásenia starostovi alebo obecnému úradu.
Starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dal hlasovať za
schválenie Zásad o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Žiranoch. Schválením
týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Žiranoch
schválené uznesením OZ v Žiranoch č. 09/01/14 zo dňa 5.12.2014.
Poslanci počtom 9 schválili Zásady o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva
v Žiranoch.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
V tomto bode poslanec Rastislav Ochotnický oznámil, že v dôsledku nepriaznivej finančnej
situácie Obce Žirany sa vzdáva poslaneckej odmeny, pripojili sa k nemu aj poslanci : Zlatica
Benczová, Ján Bezányi, Alexandra Bezányiová , Miloš Pajer a Zoltán Šonkoľ. Poslanci
predložili písomné vyhlásenie poslanca obecného zastupiteľstva o vzdaní sa odmeny
s účinnosťou od 1.10.2020.
8.bod : Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
----------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta uviedol, že podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je potrebné poveriť poslanca obecného
zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ a to v prípade ak
starosta nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za tri mesiace, ak nie je prítomný alebo
odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OZ. Túto funkciu zastával bývalý poslanec Štefan
Nagy, ktorý sa písomne vzdal funcie poslanca obecného zastupiteľstva. Navrhol , aby túto
funkciu zastával poslanec Juraj Andraško.
Poslanec Jozef Bencz navrhol poslanca Rastislava Ochotnického, ktorý získal vo voľbách do
miestnej samosprávy druhý najväčí počet hlasov voličov.
Starosta dal hlasovať :
Za návrh , aby funkciu zastával Juraj Andraško hlasovali 2 poslanci / Rastislav Ochotnický
a František Szórád / , zdržalo sa 7 poslancov / Juraj Andraško, Jozef Bencz ,Zlatica Benczová,
Ján Bezányi , Alexandra Bezányiová, Miloš Pajer, Zoltán Šonkoľ /.
Poslanci hlasovali :
za : 2 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 7 / Juraj Andraško, Jozef Bencz ,Zlatica Benczová, Ján
Bezányi , Alexandra Bezányiová, Miloš Pajer, Zoltán Šonkoľ /.
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Andraško, Jozef Bencz ,Zlatica Benczová, Ján Bezányi , Alexandra Bezányiová, Miloš Pajer,
Zoltán Šonkoľ / , hlasovania sa zdržali 2 poslanci: Rastislav Ochotnický a František Szórád
Poslanci hlasovali :
za : 7 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 2 poslanci / Rastislav Ochotnický a František Szórád /
9. bod : Návrh VZN o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Žirany – zmeny a doplnky č. 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN o vyhlásení
záväzných častí ÚP obce Žirany – zmeny a doplnky č. 2.
Starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dal hlasovať za
schválenie návrhu VZN o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Žirany – zmeny a doplnky
č. 2.
Poslanci počtom 9 schválili návrh VZN o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Žirany –
zmeny a doplnky č. 2 .
Poslanci hlasovali :
Za : 9 hlasov , proti : 0 , zdržal sa :
10. bod : Návrh uznesenia OZ o schválení ÚP obce Žirany - zmeny a doplnky
č. 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta v tomto bode predložil návrh uznesenia OZ o schválení ÚP obce Žirany – zmeny
a doplnky č. 2.
Nakoľko obec neobdržala do zasadnutia stanovisko OÚ Nitra, tento návrh nebol schválený.

11. bod Schválenie návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pripomenul poslancom, že v zmysle § 104g
ods. 3, ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak je vyššia sadzba dane
zo stavieb / resp. bytov / ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia
ako 10 násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb / resp. bytov / , správca dane zosúladí tento
násobok s §12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb / bytov / na zdaňovacie
obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie
obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanonovený správcom dane na zdaňovacie obdobie
predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Týka sa to aj sadzieb za stavby a byty vo
VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ďalej čo sa týka poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v § 27 ,ods.1 písm. b/
správca dane stanovuje počet smetných nádob na počet členov domácnosti nasledovne :

-6- pri 1 až 4 člennej domácnosti jedna 120 l nádoba
- pri 5 až 8 člennej domácnosti dve 120 l nádoby, resp. jedna 240 l nádoba a jedna
120 l nádoba
- pri 9 až 12 člennej domácnosti tri 120 l nádoby , resp. jedna 240 l nádoba a jedna
120 nádoba
Domácnosť, ktorá bude požadovať väčší objem smetných nádob ako je stanovené v bode b/
uhradí správcovi dane za každú osobu dvojnásobok sadzby stanovenej na osobu / kalendárny
rok .
Organizácia , ktorá zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu z domácnosti, vyvezie len odpad
zo smetných nádob, ktoré budú označené nálepkami, ktoré vydáva obecný úrad .
Starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh. Poslanci sa po rôznych pripomienkach okrem poplatku za TKO nezhodli na ďalších
návrhoch.
Poslanci počtom 9 schválili návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.
Poslanci hlasovali :
Za : 9 hlasov , proti : 0 , zdržal sa : 0
Návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2021 bude 15 dní vyvesený na úradnej tabuli obce a na web
stránke obce na pripomienkovanie zo strany občanov. Na najbližšom zasadnutí bude
schválené VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2021.
12. bod : Prerokovanie zmluvy o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat
---------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta informoval poslancov o novelizácii zákona o veterinárnej
starostlivosti. Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat a starostlivosť o ne, vznikla
nová aplikácia v správe ŠVPS SR „ Register odchytených a túlavých zvierat. “
Z tohto dôvodu musí mať obec uzatvorenú zmluvu o spolupráci pri odchyte a manažmente
túlavých zvierat. Odmena za odchyt túlavých zvierat v k.ú. Obce, ich umiestnenie do
priestorov Útulku a následnú starostlivosť o tieto zvieratá je navrhnutá na sumu 100 Eur
vrátane DPH na jedno zviera.
Obec nahlasuje výskyt túlavého zvieraťa prostredníctvom poverenej osoby / osôb /
telefonicky , zoznam poverených osôb Zmluvných strán pre nahlasovanie výskytu túlavého
zvieraťa a ich kontaktné údaje sú uvedené v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
Starosta navrhol , aby poverenými osobami za Obec bol on a poslanec Ján Bezányi, ktorý
s návrhom súhlasil.
Prítomní poslanci počtom 9 schválili „ Zmluvy o spolupráci pri odchyte a manažmente
túlavých zvierat. “
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-----------a/ Žiadosť o pridelenie nájomného bytu / M. Klimentová , Š. Poláčik, M. Šándor /
--------------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil Žiadosti M. Klimentovej, Bádice , Lesná 206/4 , Štefana
Poláčika, Nitra, Schurmannova 1206/3 a Mariána Šándora, Žirany 198 o pridelenie
nájomného bytu. Nakoľko sú tohto času všetky byty v bytovom dome obsadené, poslanci sa
zhodli na tom, aby žiadosti boli zaradené 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
b/ Riešenie havarijného stavu železničného mosta
--------------------------------------------------------V tomto bode poslanec Rastislav Ochotnický prečítal písomnú komunikáciu
s hovorkyňou ŽSR , Bratislava. Komunikácia sa týka rekonštrukcie /opravy /mosta , ktorý je
v havarijnom stave. Podľa LV vlastníkom mosta je SR , Správca – Železnice SR. Most je
vedený ponad železničnú trať a je využívaný občanom, ktorý býva v rodinnom dome
a dennodenne tade prechádza, využívajú ho aj poľnohospodári , turisti. V havarijnom stave je
mostovka, ktorá potrebuje nutnú opravu, ale je potrebný súhlas vlastníka, resp. správcu
nehnuteľnosti. Následne prečítal aj odpoveď ŽSR a to, že cestné nadjazdy nie sú súčasťou
železnice, ale príslušnej cestnej komunikácie, ktorá má svojho správcu, vlastníctvo pozemku
na ktorom je dráha nemá nič spoločné s vlastníctvom stavby. V tomto prípade je to Obec
Žirany. Predmetný cestný nadjazd nikdy nebol v majetku ani v správe ŽSR. Z tohto dôvodu
ŽSR nemôžu realizovať opravy, údržbu cudzieho majetku.
Starosta uviedol, že cca v roku 2017 bola realizovaná oprava spomínaného mosta a to
s VPP SPU, Kolíňany a f. Woodsia, s.r.o. , ktorí ho tiež využívajú.
Poslanec Juraj Andraško navrhol zvolať stretnutie so subjektami, ktorý most využívajú. Tiež
do 30.10.2020 vyžiadať cenové ponuky a metódy opravy od viacerých subjektov.
Poslanci sa zhodli na uvedenom návrhu , ktorý predložil Juraj Andraško.
c/Žiadosť o vykonanie kontroly
-----------------------------------V tomto bode starosta predložil žiadosť komisie kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych
vecí a financií o vykonanie kontroly. V žiadosti žiadajú hlavnú kontrolórku o vykonanie
kontroly v rozsahu , viď. príloha zápisnice.
Starosta obce uviedol, že daná žiadosť je bezpredmetná, nakoľko v zmysle §18f písm. h
zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov je hlavný kontrolór povinný vykonať
kontrolu, ak to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce, ak vec neznesie odklad a to
uznesením obecného zastupiteľstva.
Následne predsedkyňa komisie kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií
predložila žiadosť obecného zastupiteľstva o vykonie kontroly a to do 1. zasadnutia
obecného zastupiteľstva v roku 2021.

-8Starosta vyzval poslancov na vznesenie pripomienok , pričom pripomienky a pozmeňujúcre
návrhy neboli vznesené. Dal hlasovať za žiadosť obecného zastupiteľstva o vykonie kontroly.
Poslanci počtom 9 schválili žiadosť obecného zastupiteľstva o vykonie kontroly.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
d/ Prerokovanie opodstatnenosti plánovaných výdavkov Obce Žirany
---------------------------------------------------------------------------------V tomto bode predsedkyňa komisie kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií
predniesla návrh komisie :
- znížiť výdavky obce, nepotrebné a nedôležité stavebné práce navrhuje dočasne
nevykonávať.
- navrhujú znížiť samostatné rozhodovanie starostu o použití verejných fiančných
prostriedkov do 500,00 Eur pre jeden účel , v prípade nižších výdavkov ako 500,00 Eur
informovať poslancov emailom , v prípade vyšších výdavkov ako 500,00 Eur zaslať
emailom objednávku , cenovú ponuku a opis predmetu výdavkov , zvolať pracovné
stretnutie , kde sa rozhodne o realizácii výdavkov a o potrebe investície
- vytvárať objednávky na konkrétny účel a nie na celý rok bez účelu a bez konkrétnej
ceny
- kvôli zlému finančnému stavu obce komisia navrhuje zrušiť projekt vybudovania
chodníkov v CVČ , ak je možnosť posunúť realizáciu projekktu až po realizácii
zastrešenia pódia
Starosta dal hlasovať za schválenie realizácie projektu vybudovania chodníkov v CVČ.
Za uvedený návrh hlasovali poslanci počtom 5, proti návrhu hlasovala Alexandra
Bezányiová, hlasovania sa zdržali 3 poslanci / Ján Bezányi , Rastislav Ochotnický, Zoltán
Šonkoľ/.
Poslanci hlasovali :
za : 5 hlasov , proti : 1, zdržal sa : 3
Starosta dal hlasovať za schválenie realizácie projektu INTERREG SK – HU - spoločný
projekt s mestom Dorog „ Zastrešenie pódia. "
Za uvedený návrh hlasovali poslanci počtom 9.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0

e/ Prerokovanie platu starostu
--------------------------------V tomto bode predsedkyňa komisie kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí
a financií Alexandra Bezányiová poukázala na vysoké výdavky obce a znížené podielové
dane. Z uvedeného dôvodu navrhuje znížiť plat starostu obce.

-9 Poslanec Juraj Andraško sa jej opýtal , či je to jej návrh alebo návrh komisie. Jednoznačne
nesúhlasí so znížením platu, nakoľko funkciu starostu už vykonáva 22 rokov a je pred
dôchodkom. Nesúhlas so znížením vyslovil aj zástupca starostu obce František Szórád
a spýtal sa poslancov, ktorému z nich bol znížený plat.
Poslanci sa zhodli na tom, aby plat starostu obce bol prerokovaný po vykonaní kontroly,
ktorou bola poverená hlavná kontrolórka.

f/ Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily
---------------------------------------------------------V tomto bode starosta informoval poslancov o možnosti výstavby nabíjacej stanice pre
elektromobily, v mesiaci 11/2020 by mala byť zverejnená výzva na predloženie žiadosti
o dotáciu v rámci „ Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá “
s projektovým názvom „ Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v obci “ , ktoré
vyhlásilo Ministerstva hospodárstva SR . Maximálna výška hodnoty projektu bude 5.000 Eur
v zmysle max. výšky dotácie uvedenej vo výzve, spoluúčasť obce na projekte je vo výške 5%
, t.j. 250 Eur.
Starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.
Poslanca Ratislava Ochotnického zaujímalo , či v uvedenej sume sú započítané aj náklady
na GSM siete , vybudovanie samotnej nabíjacej stanice / stavebné náklady / vyčlenenie
parkovacích miest , ktoré musia byť vybudované na rovnej ploche a musia byť farebne
vyznačené, tiež sa zaujímal, aké budú ročné náklady na prevádzku nabíjacej stanice.
Poslanec Juraj Andraško uviedol, že obec zvažuje vybudovanie nabíjacej stanice, ale je
potrebné zistiť informácie o ročných nákladoch na prevádzkovnie, údržbu a náklady na
odstránenie poruchy.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za výstavbu nabíjacej stanice pre elektromobily.
Za výstavbu nabíjacej stanice pre elektromobily nikto z poslancov nehlasoval, proti výstavbe
hlasovali poslanci počtom 8 / Juraj Andraško, Jozef Bencz , Zlatica Benczová, Ján Bezányi,
Alexandra Bezányiová, Rastislav Ochotnický, František Szórád, Zoltán Šonkoľ. Hlasovania
sa zdržal Miloš Pajer.
Poslanci hlasovali :
za : 0 hlasov , proti : 8, zdržal sa : 1

g/ Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce – Harmónia Žirany
-------------------------------------------------------------------------------V tomto bode poslanec Rastislav Ochotnický predložil žiadosť o finančný príspevok
z rozpočtu obce – Harmónia Žirany. Účelom použitia je odmena zbormajstrovi za
vykonávanie dirigentskej činnosti , odborné vedenie a poradenstvo, zber materiálu a príprava
publikácie za obdobie 01.01.2020 – 30.06.2020. Predpokladaný rozpočet je 250 Eur.
Starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dal hlasovať za
schválenie Žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce – Harmónia Žirany vo výške 250
Eur.

-10Prítomní poslanci počtom 9 schválili finančný príspevok z rozpočtu obce pre Harmóniu
Žirany na odmenu zbormajstrovi vo výške 250 Eur za obdobie 01.01.2020 – 30.06.2020.
Poslanci hlasovali:
za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0

14. bod : Diskusia
-----------V rámci diskusie starosta informoval poslancov o plánovaných aktivitách v najbližších
týždňoch :
- kosenie a mulčovanie miestneho cintorína aj za pomoci pracovníkov obce , kosenie
okolo S1 a S2
- uloženie odvodňovacích žľabov v počte 12 až 15 ks pri CVČ / dokončenie /
- montáž čerpadla pri ČS – 1 / zváranie a napojenie do elektrickej siete /
- nakladanie stavebného odpadu a nadrozmerného odpadu do kontajnerov na zbernom
dvore
- orezanie konárov okolo CVČ a pri MK
- starosta tiež informoval o emaily Erika Monozlaya , ktorý žiada obec o zabezpečenie
výstražného označenia / obchádzky / pred poškodeným úsekom cesty pred rodinným
domom súp. č. 96 , v uvedenom úseku je prasknutá cesta , vyteká z nej neustále voda ,
krorá rozmáča cestu , ktorá sa stáva šmykľavá a nebezpečná , uvedený problém sa bude
riešiť s RSÚC

15.bod : Návrh uznesenia
--------------------Príloha.
16. 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 22:00 hod.

Zapísala: Miriam Szóradová

Ing. Jozef Zsebi , v. r.
starosta obce
Overovatelia
František Szórád, v. r.
Miloš Pajer, v. r.

