Zápisnica
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa konalo dňa
14.12.2020 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 11. a 12. riadneho zasadnutia
4. Správa predsedov komisií a starostu obce
5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy –
Óvoda, Žirany 394 za školský rok 2019/2020
6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy –
Alapiskola 394 za školský rok 2019/2020
7. Schválenie VZN Obce Žirany o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
8. Schválenie VZN Obce Žirany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Žirany
9.Úprava rozpočtu k 30.11.2020
10.Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu
11.Schválenie rozpočtu na rok 2021
12.Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
13.Schválenie zásad odmeňovania poslancov – Dodatok č. 1
14.Predĺženie nájmu v NB č. 528 / K. B., V. D., Ľ.G, M. M., A. Sz./
15.Žiadosť o pridelenie nájomného bytu / P. Ch., E. P., A. V. /
16.Žiadosť o zámenu a návrh na odkúpenie časti pozemku / T. V., V. V. /
17.Prosba o vykonanie opravy a prečistenia prítoku Bocegaj / T. V. V. V. /
18.Žiadosť o poskytnutie dotácie / Harmónia Žirany /
19.Žiadosť o udelenie súhlasu / NEVERNET, s.r.o. /
20.Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie verejnej kanalizácie
21.Iné úlohy
-žiadosť o opravu mosta pred rodinným domom / R. G. /
- vyjadrenie a žiadosť / Š. R /
22.Diskusia
23.Návrh uznesenia
24.Záver rokovania
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch otvoril starosta obce Jozef Zsebi , ktorý
všetkých prítomných poslancov privítal a oboznámil ich s programom rokovania. Za
navrhovaný program hlasovali prítomní poslanci počtom 6. Zasadnutia sa zúčastnili
nasledovní poslanci: Juraj Andraško, Jozef Bencz, Rastislav Ochotnický, Miloš Pajer,
František Szórád, Zoltán Šonkoľ.
Zasadnutia sa nezúčastnili : Zlatica Benczová, Ján Bezányi, Alexandra Bezányiová , ktorí sa
ospravedlnili.

-2Vzhľadom 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
Juraj Andraško

Za zapisovateľku bola určená : Miriam Szóradová, pracovníčka obecného úradu,
ktorú schválili poslanci jednomyseľne.
Poslanci hlasovali:
za: 6 proti: 0, zdržal sa hlas.: 0

3. bod : Kontrola prijatých uznesení z 11. a 12. riadneho 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
--------------------------------------------------Predsedkyňa komisie kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií Alexandra
Bezányiová na zasadnutí nebola prítomná. O zasadnutí komisie zo dňa 20.11.2020 informoval
Rastislav Ochotnický, programom zasadnutia bolo : zostavenie kalendára na rok 2021,
naplánovanie zdobenia adventného venca, zorganizovanie Mikuláša v obci, žiadosť
o poskytnutie dotácie – Harmónia Žirany / viď. zápisnica /.
Predseda komisie plánovania, výstavby, životného prostredia a verejného poriadku Juraj
Andraško uviedol, že komisia nezasadala, nakoľko od predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva 25.9.2020 neboli žiadne sťažnosti, námety.
Zároveň oznámil, že sa k 1.1.2021 vzdáva fukcie predsedu Komisie plánovania, výstavby,
životného prostredia a verejného poriadku. Zároveň žiada o zaradenie ako člena do komisie
kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií, kde by rád uplatnil svoje skúsenosti
najmä z finančnej problematiky získané počas pôsobenia na NSK v pracovnej pozícii –
hlavný kontrolór NSK, ktorú v súčasnosti vykonáva.
Uvedené poslanci vzali na vedomie.
Poslanci sa zhodli na tom, že na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude zvolený
predseda komisie plánovania, výstavby, životného prostredia a verejného poriadku.

-3V tomto bode predniesol správu aj starosta obce :
-boli vyčistené prečerpávacie stanice, budú namontované vodiace tyče
-nebola žiadna porucha na celoobecnom vodovode a obecnej kanalizácii
- vyriešil sa únik obecnej vody pri rodinnom dome súp. č. 497
-na NSK boli podané žiadosti na dotácie na rok 2021 na kultúru a šport
- uskutočnilo sa výberové konanie na zákazku „ Wifi Žirany ," prihlásil sa jeden uchádzač
- tiež sa uskutočnilo výberové konanie na projekt „ Zastrešenie pódia " INTERREG SK –
HU - spoločný projekt s mestom Dorog, prihlásili sa 2 uchádzači, starosta upozornil
poslancov, že do projektu neboli naprojektované piliere a pätky v počte 12 ks, čo znamená
navýšenie nákladov o cca. 4.000, 00 Eur
- ÚP obce Žirany ZaD č.2 bol dokončený, Obec obdržala dotáciu vo výške 5.800, 00 Eur
-EF dňa 9.12.2020 vykonal finančnú kontrolu na projekt „ Žirany – Verejná kanalizácia"
za rok 2019
- na Environmentálny fond bola podaná žiadosť na pokračovanie kanalizačných prác v sume
500 000, 00 Eur s 5 % spoluúčasťou Obce Žirany
-OÚ Nitra, odbor starostlivosti o ŽP dňa 21.10.2020 vykonal kontrolu ohľadne
neoprávneného užívania vodnej stavby – časť verejnej kanalizácie bez kolaudačného
rozhodnutia, uložil opatrenia, ktoré je potrebné splniť do 31.12.2020
-Obci boli predložené cenové ponuky na práce s JCB, traktorom - M. P. a K. M.
- Obec tiež obdržala cenovú ponuku na opravu mosta nad železničnou traťou, oprava
by stála cca 66.000 Eur, starosta osloví zástupcov VPP SPU, Kolíňany a WOODSIA, s.r.o
ktorí most najviac využívajú
- do školskej kuchyne bol namontovaný konvektomat / MAS Žibrica /
- ŽŠ aj MŠ boli na prelome 10/2020 a 11/2020 v karanténe, boli úspešne zorganizované
dve kolá celoplošného testovania
- v dvoch nájomných bytoch v Bytovom dome č. 528 padá omietka z plafóna, tiež v dvoch
bytoch sú v elektrických trúbach vypálené špirály, tiež sa v bytovom dome objavili
netopiere, uskutočnila sa výmena tepelného čerpadla
- Obec obdrží knižnú publikáciu Nitra a okolie v počte 35 ks / 1/2021/
-od 15.2.2020 do 31.03.2020 sa uskutoční SODB
5. bod : Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej
školy – Óvoda, Žirany 394 za školský rok 2019/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy – Óvoda, Žirany č. 394 za školský rok 2019/2020,
ktorú predkladá riaditeľka Mária Benczová. Správa bola prerokovaná a schválená na Rade
školy pri MŠ dňa 7.10.2020.
Poslanec Juraj Andraško žiada, aby najbližšie bola prítomná aj predkladateľka správy, čiže
riaditeľka MŠ.
Uvedenú Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej
školy – Óvoda, Žirany 394 za šk. rok 2019/2020 schválili prítomní poslanci počtom 6.
Poslanci hlasovali :
za : 6 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0

-46. bod : Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej
školy – Alapiskola Žirany 394 za školský rok 2019/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy – Alapiskola Žirany 394 za školský rok 2019/2020,
ktorú predkladá riaditeľka Henrieta Šimeková. Správa bola prerokovaná a schválená na Rade
školy pri ZŠ – Alapiskola dňa 22.10.2020.
Poslanec Juraj Andraško žiada, aby najbližšie bola prítomná aj predkladateľka správy, čiže
riaditeľka ZŠ.
Uvedenú Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno– vzdelávacej činnosti Základnej
školy – Alapiskola Žirany 394 za školský rok 2019/2020 schválili prítomní poslanci počtom
6.
Poslanci hlasovali :
za : 6 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
7. bod : Schválenie návrhu VZN Obce Žirany o miestnych daniach a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
-------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce v tomto bode predložil návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021, ktorý bol
vypracovaný v súlade so zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN č. 2/2020 o miestnych o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol 15 dní vyvesený
na úradnej tabuli obce a na web stránke obce na pripomienkovanie zo strany občanov. Zo
strany občanov neboli žiadne pripomienky.
Starosta, informoval poslancov, že z účtovných dokladov vyplýva, že náklady / výdaj/
Obce sú vyššie ako príjem z poplatkov za TKO. Vyzval poslancov obecného zastupiteľstva
na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh. Starosta navrhuje od 01.01.2021 zvýšiť poplatok
za TKO uvedený v návrhu VZN č. 2/2020 na 30 Eur/ ročne / osobu, pre FO staršiu ako 62
rokov zníženie poplatku z 30 Eur / ročne / osobu o sumu 5 Eur na sumu 25 Eur / ročne /
osobu. Pre občanov ktorí sa viac ako 90 dní zdržiavajú mimo územia obce / predkladajú
potvrdenie o pobyte v zahraničí / navrhuje tiež znížiť poplatok za TKO zo sumy 30 Eur /
ročne / osobu o 5 Eur na sumu 25 Eur/ ročne / osobu.
Tiež sa poslanci zhodli na tom, aby sa upravili sadzby dane zo stavieb a z bytov v zmysle §
104g ods. 3, ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov z navrhovaných
sadzieb o 50%.
Poslanci počtom 5 schválili návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.
Poslanci hlasovali :
Za : 5 hlasov , proti : 1 / Zoltán Šonkoľ / , zdržal sa : 0

-58. bod : Schválenie VZN Obce Žirany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Žirany
---------------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode sa riešilo nakladanie s kuchynským odpadom, ktoré sú obce povinné riešiť
od 1.1.2021. V rámci PZO, ktorého je členom aj naša obec, sa plánuje prehodnotiť vývoz
kuchynského odpadu v bio nádobách na separovaný zber / hnedá nádob/. Nakoľko v našej
obce viac ako 95 % domácností vlastní záhrady, občania väčšinou využívajú systém
kompostovania a nebude potrebné pre kuchynský odpad nakúpiť nádoby. Tým vlastne
zabránime ďalšiemu navyšovaniu nákladov. A preto v 1. polroku 2021 občania môžu
využívať hnedú nádobu na prípadný kuchynský odpad. V každom prípade je najdôležitejšie
to, aby občania využívali tieto možnosti a kuchynský odpad sa neobjavil v zmesovom
komunálnom odpade.
Do 30.06.2021 bude formou dodatku VZN Obce Žirany o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žirany prerokované a odsúhlasené
obecným zastupiteľstvom.
9. bod : Úprava rozpočtu k 30.11.2020
-----------------------------------V tomto bode bola prerokovaná úprava rozpočtu k 30.11.2020 / viď. príloha /
Za predloženú úpravu rozpočtu k 30.11.2020 hlasovali poslanci počtom 6.
Poslanci hlasovali :
za : 6 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
10. bod : Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu
-----------------------------------------------------V tomto bode poslancom obecného zastupiteľstva hlavná kontrolórka predložila
„ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného
rozpočtu Obce Žirany na roky 2022- 2023. “
Na základe uvedených skutočností uvedených v „Stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu Obce Žirany na roky 2022- 2023 “
odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Žiranoch predložený návrh rozpočtu na rok 2021
schváliť.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu Obce Žirany na roky 2022 – 2023.“
Poslanci hlasovali :
za : 6 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
11. bod : Schválenie rozpočtu na rok 2021
----------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v tomto bode prerokovalo rozpočet Obce Žirany na roky 20212023. Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 bol vyvesený na úradnej tabuli a na web stránke

-6 obce po dobu 15 dní na pripomienkovanie občanom. K rozpočtu neboli žiadne pripomienky.
V rozpočte na rok 2021 sú plánované príjmy a výdaje vo finančnom objeme 1. 357 000,00
Eur. Rozpočet na rok 2021 je vyrovnaný.
Predložený rozpočet obce na rok 2021 na hlavné kategórie ekonomickej
klasifikácie schválili prítomní poslanci počtom 6.
Poslanci hlasovali :
za : 6 hlasov, proti : 0, zdržal sa hlas. : 0
Viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023 všetci prítomní poslanci berú na vedomie.
12. bod : Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode hlavná kontrolórka predložila poslancom obecného zastupitteľstva „ Plán
činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021. “ V zmysle zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 18f/,ods.1,písm. b/ : „ Hlavný kontrolór
predkladá OZ raz za 6 mesiacov návrh Plánu kontrolnej činnosti.“ Návrh „ Plán činnosti
hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 “ bol 15 dní zverejnený na úradnej tabuli obce.
Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch schvaľuje „ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na I. polrok 2021.“
Poslanci hlasovali :
za : 6 hlasov, proti : 0, zdržal sa hlas. : 0
13. bod : Schválenie zásad odmeňovania poslancov – Dodatok č. 1
---------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva v Žiranoch / viď. príloha /. Článok III. Výška odmeny poslancov v bode d/
d /a/ sa mení : zástupcovi starostu obce Žirany, podľa ustanovenia §25 ods.7 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 5/2019 Z.z. a v znení neskorších
predpisov určuje mesačnú odmenu starosta obce. Určená odmena patrí poverenému
zástupcovi starostu – poslancovi Obecného zastupiteľstva v Žiranoch počas výkonu funkcie
zástupcu starostu, vo volebnom období 2018 – 2022. Mesačná odmena bude vyplácaná vo
výplatnom termíne obce Žirany 1 x za pol roka, po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa
nezmenia podmienky, za ktorých bola priznaná.
Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania
poslancov a to v článku III. Výška odmeny poslancov v bode d/ d /a/ sa mení : zástupcovi
starostu obce Žirany, podľa ustanovenia §25 ods.7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zákona č. 5/2019 Z.z. a v znení neskorších predpisov určuje mesačnú odmenu
starosta obce. Určená odmena patrí poverenému zástupcovi starostu – poslancovi obecného
zastupiteľstva počas výkonu funkcie zástupcu starostu, vo volebnom období 2018 – 2022.
Poslanci hlasovali :
za : 6 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0

-714. bod : Predĺženie nájmu v BD č. 528 / K. B., V. D., Ľ.G., M. M., A.Sz. /
-------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta pripomenul, že tzv. problémovým nájomníkom bola predĺžená
Zmluva o nájme od 1.7.2020 na 6 mesiacov, t. j. do 31.12.2020 a to pre : Ľ. G., M. M., A.
Sz., V. D. Menovaní požiadali o ďalšie predĺženie nájomných zmlúv, preto vyzval poslancov,
aby sa k uvedenému vyjadrili.
Poslanci navrhli, aby nájomníkom bola predĺžená Nájomná zmluva od 1.1.2021
na 6 mesiacov, t. j. do 30.06.2021 a to pre : V. D., Žirany, M. M., Žirany a A. Sz. Žirany.
Za predložený návrh hlasovali poslanci počtom 6.
Poslanci hlasovali :
za : 6 hlasov, proti : 0, zdržal sa hlas. : 0
Ďalej predložil žiadosť K. B, Žirany o predĺženie nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva bola
uzavretá medzi prenajímateľom : Obcou Žirany a nájomcom : K. B., Žirany na obdobie od
01.03.2020 do 31.12.2020.
Starosta navrhol pre K. B., Žirany a pre Ľ. G., Žirany predĺžiť Zmluvu o nájme do
31.12.2022.
Za predložený návrh hlasovali poslanci počtom 6.
Poslanci hlasovali :
za : 6 hlasov, proti : 0, zdržal sa hlas. : 0
15. bod : Žiadosť o pridelenie nájomného bytu /P. Ch., E. P., A. V. /
----------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil Žiadosti P. Ch., Žirany, E. P., Žirany a A. V., Kmeťovo
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 6.
Poslanci hlasovali:
za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0

16. bod : Žiadosť o zámenu a návrh na odkúpenie časti pozemku / T. V., V. V /
---------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil žiadosť T. V. a V. V., Žirany o zámenu a návrh na
odkúpenie časti pozemku. Pri príprave rekonštrukcie rodinného domu podľa KM

-8zistili, že sú vlastníkmi parcely č. 332, evidovanej na LV. č.1451, ktorá zahŕňa celú vstupnú
časť do Ľudového domu. Vo svojej žiadosti navrhujú :
- zámenu parcely č. 332 s adekvátnou časťou parcely Obce Žirany č. 334/1
-odkúpenie časti parcely 334/1 za účelom rozšírenia úžitkovej záhrady
-v prípade súhlasného stanoviska žiadajú o stanovenie ceny za m2
-v prípade súhlasného stanoviska vypracujú na vlastné náklady geometrický plán, ktorý
predložia na posúdenie
Poslanci sa zhodli na tom , aby sa podpredseda komisie plánovania, výstavby, životného
prostredia a verejného poriadku Jozef Bencz skontaktoval so žiadateľmi, dohodol termín
stretnutia v I. štvrťroku 2021, pričom sa zároveň vykoná aj tvaromiestna obhliadka, kde by sa
mali zúčastniť všetci poslanci.
17. bod : Prosba o vykonanie opravy a prečistenia prítoku Bocegaj / T. V., V. V. /
---------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil prosbu T. V. a manželky V. V. , Žirany o vykonanie
opravy a prečistenia prítoku Bocegaj pred ich rodinným domom. Počas rekonštrukcie prítoku
v roku 2013 bol vynechaný úsek pred ich rodinným domom a v ďalšom roku bola použitá iná
technológia:
- rozšírenie bočných stien prítoku
- poukladanie len nespevnených betónových kociek po stranách
- chýbajúce spodné tvárnice boli nahradené len vysypaním štrku
- nespravne vyspádovanie
Z tohto dôvodu dochádza k nasledovným nežiaducim vplyvom :
- vyplavovanie štrku spoza bočných tien, čo vedie k posunu tvárnic a ich vypadávaniu
- posun nánosu štrku vytvára tzv. jazero, kde v letných mesiacoch stojí voda a množia sa tam
komáre a žaby, vypúšťajú sa septiky a žumpy z domov na hlavnej ulici
- nános a blato pod mostom štátnej komunikácie 1663 je domovom pre potkany
- nános pod mostom znižuje priepustnosť, čo pri každoročných silných prietržiach spôsobuje
riziko vyliatia koryta
Počas celého roka sa snažia prítok svojpomocne čistiť, aby obmedzili státie vody a rast
náletovej buriny, kladú pasce a otravy na potkany. Situáciu sa snažili riešiť upovedomením
zodpovednej správy ciest, tam ich odkázali naOobec a na Správu povodia rieky Nitry , kam
prítok Bocegaia spadá. Vodohospodársky podnik po obhliadke konštatoval že :
- mostovka je zle a nízko osadená , čo znižuje priepustnosť prítoku , navrhli prečistenie
nánosu vysokým tlakom
- navrhli, ako by sa mala uskutočniť rekonštrukcia sien a podložia
Sú ochotní sa na projekte spolupodieľať či už manuálnou, alebo materiálnou pomocou na
potrebnom prečistení nánosu pod mostom a opravy sien prítoku.
Poslanci sa zhodli na tom , aby sa podpredseda komisie plánovania, výstavby, životného
prostredia a verejného poriadku Jozef Bencz skontaktoval so žiadateľmi, dohodol termín
stretnutia v I. štvrťroku 2021, pričom sa zároveň vykoná aj tvaromiestna obhliadka
prítomnosti odborne spôsobilej osoby Správy povodia rieky Váhu.

-918. bod : Žiadosť o poskytnutie dotácie / Harmónia - Žirany /
--------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil žiadosť Harmónie – Žirany o poskytnutie dotácie na rok
2021 vo výške 3.250,00 Eur. Účelom poskytnutia dotácie je činnosť ženského speváckeho
zboru. Vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky a pozmeňujúci návrh.
Po viacerých pripomienkach poslanci obecného zastupiteľstva schválili poskytnutie dotácie
z rozpočtu Obce Žirany pre Harmóniu – Žirany na rok 2021 vo výške 3.250, 00 Eur.
Poslanci hlasovali:
za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0

19. bod : Žiadosť o udelenie súhlasu / NEVERNET, s.r.o. /
------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť spoločnost
NEVERNET, s.r.o., Ladice 330 o udelenie súhlasu s umiestnením optickej infraštruktúry
v obci na stĺpy a konzoly obecného rozhlasu za účelom poskytovania vysokorychlostného
optického internetu a digitálnej IP televízie.
Starosta informoval poslancov, že Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
zastúpená Scom, s.r.o., Na pántoch 22, Bratislava podala návrh na vydanie územné
rozhodnutia o umiestnení stavby : líniovej , inžinierskej, t.j. optického kábla. Trasa je
navrhnutá zemnými prípojkami v kombinácii so vzdušnou optikou.
Vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky a pozmeňujúci návrh.
Rastislav Ochotnický predložil komunikáciu ohľadne zavedenia optického kábla
s NEVERNETOM, s.r.o., ktorý má rozbehnutý projekt napájania v susedných obciach
optickým káblom. Svoju sieť vedie cez existujúce rozhlasové siete, resp. stĺpy elektrického
napätia a do 3 – 4 mesiacoch od zacatia sú schopný sieť spustiť. Tiež komunikoval s Tcomom kde zistil, že s inštaláciou začnú budúci rok, momentálne projekt realizujú
v Kolíňanoch. Majú veľké projekty, kable vedú prevažne v zemi, takže ralizácia je
náročnejšia na čas a spôsob.
Po viacerých pripomienkach sa poslanci zhodli na tom, aby NEVERNET, s.r.o. predložila
projektovú dokumentáciu situačného osadenia optickej siete a zároveň, aby Obec písomne
vyzvala Scom, s.r.o., Na pántoch 22, Bratislava o predloženie plánovanej investície.

20. bod : Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie verejnej kanalizácie
-------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta informoval poslancov, že v 1. štvrťroku 2021 sa plánuje kolaudácia
časti verejnej kanalizácie v obci. Z tohto dôvodu starosta poverí odborne spôsobilú osobu,
ktorý vykoná spôsob výberového konania na prevádzkovanie verejnej kanalizácie.

-1021. bod : Iné úlohy
-----------a/ Žiadosť o opravu mosta pred domom / R. G. /
-------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil žiadosť R.G., Žirany o opravu mosta pred rodinným
domom súp. č. 426, ktorý dva týždne potom ako ho ona dala opraviť na vlastné náklady Obec
Žirany rozbúrala bez toho, aby ich upozornila. Má problém dostať sa s autom
z dvora, nakoľko je tam jama a hrozí poškodenie podvozku auta. Myslí si, že Obec by nemala
mať takýto prístup k občanom, ktorí platia dane. Mali by byť vopred informovaní, ak sa
rozhodne takéto práce vykonávať. Susedovi sa pomohlo a im poškodilo.
Menovanej bolo zaslané písomné oznámenie, že oprava mosta / priestoru / pred domom č.
426 bude daná do pôvodného stavu. Čo sa týka upozornenia, svokre menovanej bolo viackrát
vysvetlené, že pred ich domom budú prebiehať zemné práce.
b/ Vyjadrenie a žiadosť / Š. R. /
--------------------------------------V tomto bode starosta informoval poslancov o vyjadrení a žiadosti Štefana R, Žirany, ktorý
obdržal odpoveď komisie výstavby, plánovania, životného prostredia a na ochranu verejného
poriadku na svoju sťažnosť týkajúcu sa suseda J. P., Žirany a s ktorou nie je možné sa
stotožniť.
Menovanému bola dňa 16.10.2020 zaslaná písomná odpoveď, že členovia komisie dňa
3.6.2020 vykonali obhliadku u J. P, Žirany, o čom bol písomne informovaný. Bolo mu
vysvetlené, aby sa zdržal zásahu do jeho práv. Prípadné rozpory v budúcnosti nech medzi
sebou riešia dohodou.

22. bod : Diskusia
----------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 júl 2020 – december 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.
Prítomní poslanci počtom 6 schválili finančný príspevok z rozpočtu obce pre Harmóniu
Žirany na odmenu zbormajstrovi vo výške 250 Eur za obdobie júl 2020 – december 2020.
Poslanci hlasovali:
za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0

-11 Ďalej Rastislav Ochotnický v mene kultúrnej komisie dal návrh na odsúhlasenie financií
v sume 1.473,60 Eur za dodanie stolových kalendárov na rok 2021.
Prítomní poslanci počtom 6 schválili 1.473,60 Eur za výrobu a dodanie kalendárov na rok
2021.
Zástupca starostu František Szórád žiada vyhlásiť v miestnom rozhlase o konaní sa
poľovačky dňa 19.12.2020. Tiež žiada, aby vlastník nehnuteľnosti – rodinného domu súp. č.
416 bol upozornený, aby riešil situáciu so smetnými nádobami, nech ich má vo dvore, nie
pred domom , nakoľko sa z nich komunálny odpad povaľuje po okolí.
Zoltán Šonkoľ upozornil, že pri rodinnom dome súp. č. 242 nesvieti verejné osvetlenie, tiež
občania žiadajú nasmerovať verejné osvetlenie k bočnému vchodu do kostola.
Poslanec Jozef Bencz upozornil, že nefunguje osvetlenie kostola, treba vymeniť led
žiarovky. Poslanci poverili Miloša Pajera, aby horeuvedené pripomienky čo v najbližšom
čase odstránil / nakúpil a opravil /.
Rastislav Ochotnický žiada zverejniť na web stránke „ Ďakovný list“ z celoplošného
testovania. Pripravuje sa ďalšie vydanie „ Žirianskeho spravodajcu.“
Monika Vaňová informovala poslancov o Správe nezávislého audítora , ktorý v správe
konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu
obce Žirany k 31.12.2019 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci
k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
Správu nezávislého audítora prítomní poslanci vzali na vedomie.
23. bod : Návrh uznesenia
--------------------Príloha.

24. 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 21:15 hod.

Zapísala: Miriam Szóradová

Ing. Jozef Zsebi , v. r.
starosta obce
Overovatelia
František Szórád, v. r.
Juraj Andraško, v. r.

