
                                                                        Zápisnica 

z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa konalo dňa 19.10.2020 

o 16.45 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žiranoch 

 

Program rokovania : 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Návrh VZN o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Žirany – zmeny a doplnky č. 2 
4. Návrh uznesenia OZ o schválení ÚP obce Žirany- zmeny a doplnky č.2 
5.   Návrh uznesenia 

6.   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. 

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 

                                                                                                              Jozef Bencz 

      Za zapisovateľku bola určená : Beáta Balková, pracovníčka obecného úradu, ktorú schválili 

poslanci jednomyseľne. 

       Poslanci hlasovali : 

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

 

3. 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 : 0 

 

4. 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 



   Okresný úrad v Nitre preskúmal žiadosť o posúdenie návrhu a vydal súhlasné  stanovisko podľa 

ustanovenia § 25 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

    Poslanci počtom 9 schválili návrh uznesenia OZ o schválení ÚP obce Žirany – zmeny a doplnky 

č. 2. 

 

Poslanci hlasovali : 

Za : 9, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

5. bod : Návrh uznesenia   

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

        Príloha 

6. bod : Záver rokovania 

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

         Pretože program rokovania Obecného zastupiteľstva v Žiranoch bol vyčerpaný, starosta vykonal 

záver rokovania. Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 17.00 hod. 

 

Zapísala : Beáta Balková 

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Jozef Zsebi, v. r.  

                                                                                                                                   starosta obce 

 

 

Overovatelia 

 

František Szórád, v. r.  

 

Jozef Bencz, v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


