
                                              Z á p i s n i c a  

 

z 15. riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa konalo dňa 11.6.2021  

o 17.00  hod.  v kultúrnej miestnosti  Obecného úradu v Žiranoch  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Program rokovania :          

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola prijatých uznesení  zo 14. riadneho  zasadnutia    

4. Správa predsedov komisií a starostu obce  

5. Schválenie kroniky za rok 2020   

6. Plán kontrolnej činnosti  HK obce na II. polrok 2021 

7. Stanovisko HK k Záverečnému účtu a RH obce za rok 2020     

8. Schválenie Záverečného účtu a RH obce za rok 2020    

9. Úprava rozpočtu k 11.6.2021  

10.Schválenie NZ  Bytový dom č. 528 / V. D., M. M., A. Sz. /            

11.Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  / J. Š., M. Ď.  /  

12.Prerokovanie, aktualizácia Rokovacieho poriadku a Štatútu obce       

13.Zrušenie uznesenia č. 17/14/21 spoluúčasť obce na zateplení šk. bytovky č. 393     

14.Žiadosť o spoluúčasť obce na rekonštrukcii strechy šk. bytovky č. 393               

15.Schválenie Zmluvy o dielo 0709/2019    

16.Predloženie petície za vysporiadanie parciel okolo bytových domov         

17.Iné úlohy :  

     - právo prechodu a prístupu k pozemku / list adv. kanc.JUDr. P. Koscelanského /  

     - príprava obecných dní    

18.Diskusia  

19.Návrh uznesenia  

20.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 7. Zasadnutia sa zúčastnili 

nasledovní poslanci:  Juraj Andraško, Jozef Bencz, Zlatica Benczová,  Alexandra Bezányiova,  

Rastislav Ochotnický, Miloš Pajer,  Zoltán Šonkoľ.   

Zasadnutia sa nezúčastnil : Ján Bezányi a František Szórád, ktorí sa ospravedlnili.                                                                       

    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 :   Juraj Andraško  

                                                                                                      Zlatica Benczová                                                                                                             

                                                                                                                              

                  

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

    ktorú schválili poslanci jednomyseľne.   

Poslanci hlasovali:  

za: 7 proti: 0, zdržal sa hlas.: 0     
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    3. bod : Kontrola prijatých uznesení zo 14. 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  uviedla, že komisia zasadala 31.5.2021. Programom zasadnutia bolo : zmena 

v časopise  Žiriansky spravodajca, zverejňovanie zápisníc OZ, plánované podujatia / viď. 

príloha /.     

 

    Ďalej predsedkyňa komisie pre ochranu verejného záujmu Alexandra Bezányiová 

informovala prítomných o zasadnutí komisie dňa 6.4.2021. Programom zasadnutia bolo 

preverenie  podaného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

starostu obce Žirany. Komisia skonštatovala, že verejný funkcionár – starosta obce Žirany, 

spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára a s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a ods. 2 ústavného zákona.       

                                                                           

    Nakoľko sa predseda komisie plánovania, výstavby, životného prostredia a verejného 

poriadku Ján Bezányi nezúčastnil zasadnutia obecného zastupiteľstva, zástupca predsedu 

Jozef Bencz prečítal správu predsedu komisie. 

 

Komisia prešetrila :  

 

1.  Žiadosť o zámenu a návrh na odkúpenie časti pozemku / T. V., V. V. /  

2.  Prosba o vykonanie opravy a prečistenia prítoku Bocegaj / T. V., V. V. /  

3.  Žiadosť o urýchlené riešenie situácie – V. D.  

4.  Sťažnosť, žiadosť o súčinnosť obce pri riešení neprimeraného obťažovania zo strany  

     susedy – M. A.   

 

Komisia z prešetrení vyhotovila záznamy / viď. príloha zápisnice /.  

 

Komisia mala za úlohu prešetriť  aj :    

 

5.   Žiadosť o prešetrenie - občania Klokočiny Žirany  

 

Komisia sa rozhodla, že anonymnými sťažnosťami sa zaoberať nebude. Poslanec Juraj 

Andraško ale upozornil, že aj anonymné žiadosti, sťažnosti je komisia povinná prešetriť.  

Rastislav Ochotnický uviedol, že on už tento problém riešil dvakrát, sú  aj indície o koho sa 

jedná.   
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    Čo sa týka žiadosti o zámenu a návrh na odkúpenie časti pozemku – T. V.. a V. V.   

poslanci   sa jednohlasne zhodli na zámene parciel, tak ako boli predložené a vylúčili odpredaj 

časti obecného pozemku navyše. Žiadatelia  budú  písomne informovaní, aby tak ako 

v žiadosti uviedli na vlastné náklady pripravili geometrický plán a Zámennu zmluvu.   

 

    V tomto bode predniesol správu aj starosta obce :  

 

 -uskutočnila  sa aktualizácia  počtu smetných nádob na tuhý komunálny odpad, poslanci  

  vo  svojich obvodoch v každej domácnosti nalepili nálepky na kuky, týmto sa im  poďakoval  

  za spoluprácu   

 -na web stránke obce boli zverejnené podmienky predaja  obecných  motorových vozidiel   

   PEUGEOT PARTNER a PEUGEOT  307 SW, nikto neprejavil záujem , motorové vozidlá  

   naďalej zostávajú vo vlastníctve obce   

 -Okresná prokuratúra v Nitre  dňa 15.4.2021 vykonala prokurátorskú  previerku  podľa  § 30  

 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v z.n.p. zameranú  na zistenie stavu  zákonnosti   

 rokovania obecného zastupiteľstva vrátane prijatých uznesení podľa  zákona č. 369//1990 Zb.   

 o obecnom zriadení za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2021  

-informoval, že Obec Žirany vydala na žiadosť f. DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. kladné 

 stanovisko  k predloženej dokumentácii „ Plán rekultivácie lomu Žirany “ 

-v CVČ boli dokončené práce - chodníky, prestrešenie pódia  

-dňa 7.7.2021 sa na Obecnom úrade v Žiranoch uskutoční prerokovanie zaradenia 

 navrhovaného územia európskeho významu  do národného zoznamu  území európskeho  

 významu – SKUEV4040 Žirany. Pozvánka spolu s prílohami je od 3.6.2021 zverejnená  

 web stránke obce 

-NSK bola schválená dotácia na kultúru vo výške 900, 00 Eur a na šport 750, 00 Eur    

-v MŠ bola  do konca školského roka prijatá učiteľka, nakoľko jedna z učiteliek  

 nastúpila  na materskú dovolenku, tiež v ŠJ je  kuchárka dlhodobo PN, tam je tiež prijatá  

 osoba na zastupovanie  

-bola podaná žiadosť na Dohadovacie konanie na sumu 23 000,00 Eur    

-ohľadom opravy mosta nad železničnou traťou sa uskutočnilo stretnutie dotknutých  

 subjektov    

-tiež sa musí vykonať oprava podporných stĺpov na prístrešku pri dome smútku, bola sľúbená  

 oprava  / výmena stĺpov / v dohľadnej dobe   

-informoval poslancov, že občania zneužívajú zberný dvor, naďalej tam nosia pet fľaše, sklo,     

 papier a iný odpad, ktorý nie je povolený uložiť na zberný dvor     

 

                

    5. bod : Schválenie kroniky za rok 2020   

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

    V tomto bode bola prerokovaná Kronika obce Žirany za rok 2020. Poslancom bol zaslaný 

písomný materiál  emailom na pripomienkovanie. Zasadnutia  obecného zastupiteľstva sa 

zúčastnila aj kronikárka obce J.B. Kronika je písaná po jednotlivých kalendárnych mesiacoch 

a v dvoch jazykoch. V tomto materiály sú zaznamenané udalosti, ktoré sa udiali za uvedené 

obdobie.       

    Kroniku obce Žirany za rok 2020 schválili prítomní poslanci  počtom 7.  

     

Poslanci hlasovali :   

za : 7  hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0 
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    6. bod : Plán  kontrolnej činnosti HK  na II. polrok 2021   

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

        V tomto bode hlavná kontrolórka predložila poslancom obecného zastupiteľstva  „ Plán 

kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021. “  

    Prítomní poslanci počtom 6  schválili  „ Plán  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

na II. polrok 2021.“    

Alexandra Bezányiová počas hlasovania nebola prítomná, vzdialila sa.   

 

Poslanci hlasovali :   

za : 6  hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0 

 

 

   7. bod : Stanovisko HK  k Záverečnému účtu a RH obce za rok 2020 

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

     V tomto bode hlavná kontrolórka Iveta Bendová  prečítala  stanovisko k Záverečnému účtu 

Obce Žirany za rok 2020.  Výsledok rozpočtového hospodárenia  podľa ustanovenia § 10 ods. 

3 písm. a/ a b/ zákona o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy  bol v rozpočtovom 

roku 2020 : 67 474, 00 Eur  a po úprave 60 001,40 Eur. Výsledok rozpočtového  hospodárenia  

podľa ustanovenia  § 10 ods. 3 písm. a/, b/ a c/  zákona o rozpočtových  pravidlách územnej  

samosprávy bol v rozpočtovom roku 2020 :  29 207,60 Eur a po úprave 21 735,11 Eur.  

Na základe uvedených skutočností navrhuje tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške  

21 735,11 Eur.    

Obecnému zastupiteľstvu odporúča schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.  

 

    Stanovisko kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Žirany za rok 2020 vzali poslanci na 

vedomie.  

 

 

    8. bod : Schválenie  Záverečného účtu a RH obce za rok 2020     

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

    V tomto bode  bol prerokovaný Záverečný účet  Obce Žirany  a RH za rok 2020, ktorý bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce po dobu 15 dní.  V zákonom stanovenej 

lehote neboli doručené žiadne pripomienky.   

Obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením s tvorbou rezervného 

fondu za rok 2020 vo výške 21 735,11 Eur.           

    Záverečný účet obce Žirany  a rozbor hospodárenia za rok 2020 bol bez výhrad schválený 

prítomnými poslancami počtom  7.     

 

Poslanci hlasovali :   

za : 7  hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0 

 

     Za  použitie  prebytku  rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

21 735,11 Eur hlasovali prítomní poslanci počtom 7.    

 

Poslanci hlasovali :   

za : 7  hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0 
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    9. bod : Úprava rozpočtu k 11.6.2021  

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

    V tomto bode bola prerokovaná úprava rozpočtu k 11.06.2021 / viď. príloha /  

 

Za predloženú úpravu rozpočtu  k 11.06.2021  hlasovali všetci prítomní poslanci počtom  7.  

 

Poslanci hlasovali :   

za : 7  hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0 

 

 

    10. bod : Schválenie  NZ Bytový dom č. 528  / V. D., M. M., A. Sz. / 

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

    V tomto bode starosta pripomenul,  že  s tzv. problémovými nájomníkmi  bola uzatvorená 

Nájomná zmluva od 1.1.2021  na 6 mesiacov, t. j. do 30.06.2021 a to pre : V. Duchoňovú,   

M. Martiškovú, A. Szalontaiovú. Menovaní požiadali o ďalšie predĺženie nájomných zmlúv, 

preto vyzval poslancov, aby sa k uvedenému vyjadrili.  

    Poslanci navrhli, aby nájomníkom bola predĺžená Nájomná zmluva od 1.7.2021  

na 6 mesiacov, t. j. do 31.12.2021 a to pre : V. D.,  M. M.,  A. Sz..   

 

Za predložený návrh hlasovali poslanci počtom 7. 

 

    Poslanci hlasovali :  

za : 7  hlasov, proti : 0, zdržal sa hlas. : 0   

 

 

    11. bod : Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  / J. Š., M. Ď  /  

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

V tomto bode bola prerokovaná Žiadosť J. Š.,  a M. Ď., 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 7.  

 

Poslanci hlasovali :   

za : 7 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0 

  

 

    12. bod : Prerokovanie, aktualizácia Rokovacieho poriadku a Štatútu obce   

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

    V tomto bode starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že Okresná 

prokuratúra v Nitre  dňa 15.4.2021 vykonala prokurátorskú  previerku  podľa  § 30 zákona č. 

153/2001 Z.z. o prokuratúre v z.n.p. zameranú  na zistenie stavu  zákonnosti rokovania 

obecného zastupiteľstva vrátane prijatých uznesení podľa  zákona č. 369//1990 Zb.  

o obecnom zriadení za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2021.  

    Okresná prokuratúra Nitra doporučila aktualizáciu Rokovacieho  poriadku a Štatútu obce.   
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Starosta obce požiadal predsedkyňu komisie kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí 

a financií Alexandru  Bezányiovú o aktualizáciu Rokovacieho poriadku a Štatútu obce na 

najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.                   

   

 

    13. bod : Zrušenie uznesenia č. 17/14/21 spoluúčasť obce na zateplení šk. bytovky č. 393       

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

    V tomto bode starosta žiadal poslancov  obecného zastupiteľstva o zrušenie uznesenia č. 

17/14/21 o spoluúčasti obce na zateplení školskej bytovky č. 393, nakoľko sa neuskutoční. 

Uviedol, že vlastníci  bytov v Bytovom dome č. 393 sa rozhodli zrekonštruovať strechu.  

Vlastník L. G. doručil  Žiadosť o spoluúčasť   na rekonštrukcii strechy školskej bytovky 

 č. 393.       

    Prítomní poslanci počtom 7 rušia uznesenie č. 17/14/21 spoluúčasť obce na zateplení 

školskej bytovky č. 393.  

 

    Poslanci hlasovali :  

za : 7  hlasov, proti : 0, zdržal sa hlas. : 0   

 
                                           

    14. bod : Žiadosť o spoluúčasť obce na rekonštrukcii strechy šk. bytovky č. 393                           

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

    V tomto bode starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zámere vlastníkov 

bytov v Bytovom dome č. 393 zrekonštruovať strechu  školskej bytovky. Obec Žirany je 

vlastníkom jedného z bytov. Dňa 27.4.202 L. G., vlastník jedného z bytov  doručil  Žiadosť 

o spoluúčasť obce na rekonštrukcii strechy šk. bytovky č. 393.                  

 Cenovú ponuku predložila f. LEMNIX, s.r.o., celkové náklady na rekonštrukciu  sú vo výške 

5791,87 Eur s DPH, náklady pre Obec Žirany činia cca. 1447, 96 Eur.  

Po viacerých pripomiekach  prítomní poslanci  počtom 7 schválili spoluúčasť Obce Žirany na 

rekonštrukcii strechy  Bytového domu č. 393 / školskej bytovky /  sumou 1 447,96  Eur.     

 

    Poslanci hlasovali :  

za : 7  hlasov, proti : 0, zdržal sa hlas. : 0   

 

  

    15. bod :  Schválenie Zmluvy o dielo 0709/2019    

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

    V tomto bode starosta predložil Zmluvu o dielo 07092019 medzi  objednávateľmi : 

vlastníci bytov v Bytovom dome č. 393 / školská bytovka/  a zhotoviteľom : LEMNIX, s.r.o., 

Partizánske. Predmetom  tejto zmluvy je zhotovenie stavby - dodávka a montáž hydroizolácie 

strešného plášťa Bytového domu č. 393 / školskej bytovky/ . Rozsah prác je uvedený v súpise  

plánovaných dodávok a prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. V zmluve je dohodnutý aj 

čas zhotovenia diela a cena za zhotovenie  predmetu zmluvy.  

    Poslanci obecného zastupiteľstva počtom 7 schválili  Zmluvu o dielo 0709/2019.  

 

Poslanci hlasovali :   

za : 7  hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0  
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    16. bod : Predloženie petície za vysporiadanie parciel okolo bytových domov   

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

Dňa 19.5.2021 obyvatelia Žirian predložili petíciu za vysporiadanie parciel okolo bytových 

domov súp. č. 389, 390, 391, 392 a 393 v obci Žirany. Žiadajú starostu obce a poslancov 

obecného zastupiteľstva o definitívne doriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom 

prislúchajúcim k menovaným bytovým domom, ako aj záhradky, ktoré boli k bytom 

mpridelené.  V čase výstavby  bytových domov tieto boli riadne vyvlastnené a rovnako ich 

pôvodným majiteľom riadne vyplatené.  

V súčasnosti sa jedná o  parcely na LV č. 3425, 1680, 1011, 1055, 2828, 2827 v k. ú. Žirany 

s prihliadnutím na to, že na uvedených parcelách  sú postavené bytové domy č. 389, 390, 391, 

392, 393.  

Obec pri predaji bytov tieto parcely nezahrnula, čo spôsobilo, že obyvatelia oficiálne  nemajú 

prístup  k svojim vlastným bytom  a nevlastnia pridelené záhradky. Preto sa obracajú na  

základe článku  27 Ústavy  SR a zákona č 85/1990 Zb. o petičnom práve na starostu a obecné 

zastupiteľstvo obce Žirany, aby sa vlastnícke práva k pozemkom doriešili a aby si  obyvatelia 

mohli  dodatočne odkúpiť, či prenajať tieto pozemky za primeranú a hlavne jednotnú cenu. 

Naliehavosť  riešenia tohto problému je  o to dôležitejšia, že aj samotná obec  využíva tieto 

pozemky bez toho, že by ich vlastnila / prístupová cesta ku škole/.   

   Starosta uviedol, že v danej veci bude informovať poslancov na najbližšom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva.   

                                                                  

                                                                  

    17. bod : Iné úlohy :  

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

 

a/ Právo prechodu a prístupu k pozemku / list adv. kancelárie  JUDr. P. Koscelanský / 

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

    Starosta  v tomto bode predložil list  „ Právo prechodu a prístupu k pozemku „ advokátskej 

kancelárie  JUDr. P. Koscelanského, Nitra, ktorý je splnomocnený konať v mene  M. P. a M. 

P.  M. P. je  výlučná vlastníčka parc. č. 730/7 a M. P. je výlučnou vlastníčkou  pozemku 

a rodinného domu  nachádzajúcich sa oproti  tejto parcely, a to parc. č. 724/4 – zastavaná 

plocha a nádvorie s rodinným domom súp. č. 461.  Obidve jeho klientky mali zabezpečený 

prístup na svoju parcelu z verejnej komunikácie  cez obecný pozemok, ktorý však obec 

previedla Kúpnou zmluvou na J. G., a podľa novovytvoreného stavu ide o parc. č. 733/9 – 

trvalý trávny porast vo výmere 1875 m2. Touto kúpnou zmluvou  vznikol taký skutkový 

a právny stav, že  klientky  musia teraz na svoj pozemok  parc. č. 730/7 – záhrada o výmere 

1801 m2  chodiť cez parcelu  č. 733/9, ktorá teraz tvorí výlučné vlastníctvo J. G.. Tento 

prístup cez túto parcelu užívajú nerušene a dlhodobo , takto prístup využíval  ešte ich starý 

otec , ktorý tam chodil pešo aj na traktore. Tým, že sa predmetná parcela dostala do 

súkromného vlastníctva  J. G., hrozí reálne nebezpečenstvo, že tento klientkam znemožní 

prístup na ich parcelu, resp. môže im začať robiť s týmto prístupom problémy. Riešením tejto 

situácie je , že ak obec predala parcelu , ktorá tvorila  prístupovú cestu  na pozemok klientok, 

musí vyriešiť teraz aj problém ich prístupu na ich pozemok. Jedným riešením by bolo , že 

obec na svoje náklady  vybuduje most cez potok oproti parcele č. 724/4 a zabezpečí tak 

prístup klientok na ich parcelu. Ďalším riešením je, že  majiteľ novovytvorenej parcely  
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 č.733/9 J.G.zriadi zmluvou právo vecného bremena, spočívajúce v práve prístupu a prechodu  

pešo a poľnohospodárskou technikou cez túto parcelu v prospech klientok.  

    V prípade, že obec nevybuduje pre klientky prístupový most cez potok  na ich pozemok 

alebo J. G. nebude ochotný  dobrovoľne uzavrieť  zmluvu o zriadení vecného bremena 

v prospech klientok, budú sa musieť súdnou cestou domáhať  zriadenia tohto práva  titulom 

vydržania.          

Starosta uviedol, že v danej veci má v pondelok 14.06.2021 stretnutie s právnikom, 

o výsledku bude informovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.                                                              

 

 

b/ Príprava obecných dní  

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

    Starosta navrhol konanie Obecného dňa na deň 28.8.2021. Uvedený termín vyhovuje aj 

družobným obciam  Papkeszi a Dorog, ktorí prijali pozvanie starostu obce. V CVČ sa 

ukončila výstavba chodníkov  a tiež práce   na projekte „ Zastrešenie pódia "  INTERREG 

SK – HU   - spoločný projekt s mestom Dorog,  a preto v rámci obecných dní sa slávnostne 

odovzdajú do užívania.   

    Poslanci sa zhodli na tom, že Športový deň sa uskutoční 24.7.2021. Konať sa bude na 

viacúčelovom ihrisku v areáli ZŠ. Pre občanov bude zabezpečené občerstvenie, pre 

účinkujúcich bude pripravené občerstvenie zadarmo / lístkový systém /.    

    Ohľadne uvedených akcií komisia zvolá zasadnutie, kde sa upresnia detaily obecného  

a športového dňa.    

 

 

    18. bod : Diskusia  

                    ----------- 

-poslankyňa Zlatica Benczová informovala poslancov, že v areáli Ľudového domu  sa 

uskutoční natáčanie DVD  nosiča  folklórnej skupiny Zsibrica / žatva, skákanie svätojánskeho 

ohňa /. Tiež tlmočila žiadosť občanov o riešenie problému  ohľadne  sťažnosti na hluk  

a rušenie nočného kľudu zo strany mládeže  vo večerných hodinách  v Parku Bélu Bartóka 

Informovala sa tiež ohľadne rekonštrukcie miestnych komunikácii  Pri majeri, Dubkútskej 

ulice.    

-starosta odporučil zavolať na políciu a nahlásiť rušenie nočného kľudu. Čo sa týka 

rekonštrukcie miestnych komunikácii, zatiaľ sa neplánuje ich rekonštrukcia       

-poslanec Rastislav Ochotnický sa zaujímal, či bude podaná žiadosť / Výzva / na  

vypracovaný projekt vybudovanie  chodníka pozdĺž hlavnej cesty. Starosta uviedol, že t.č. nie 

sú zverejnené žiadne výzvy  

-poslanec Miloš Pajer informoval, že zo stĺpov boli spadnuté káble kamerového systému,  

opätovne ich zavesil a upevnil  

-Alexandra Bezányiová žiadala zverejniť kontakty  poverených osôb pre nahlasovanie 

výskytu túlavého zvieraťa, ktorí boli určení na základe Zmluvy o spolupráci  pri odchyte 

a manažmente túlavých zvierat. Starosta uviedol, že kontaktné údaje sú uvedené v prílohe č. 1 

uvedenej zmluvy, ktorá je zverejnená na web stránke obce.  

-poslanca Rastislava Ochotnického zaujímalo, či funguje systém výstrahy, ktorý upozorňuje  

 na poruchu na obecnom vodovode. Starosta uviedol že T mobile zrušil  pôvodné frekvencie,  

 ale systém je nastavený tak, aby upozornil na prípadnú poruchu.  

-poslanec  Zoltán Šonkoľ sa informoval o počet zapísaných detí do I. ročníka ZŠ a MŠ  

-starosta uviedol, že do I.ročníka s VJS bolo zapísaných 6 detí, do I. ročníka VJM nebolo  
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 zapísané žiadne dieťa , v MŠ tak, ako každý rok je plný stav detí.  

-poslankyňa Alexandra Bezányiová žiada aktualizáciu Kalendára obsadenosti kultúrnej   

 miestnosti na web stránke obce. Tiež žiada o aktualizáciu Virtuálneho cintorína obce Žirany. 

Ohľadne  uvedeného starosta informoval, že v priebehu budúceho týždňa sa budú likvidovať 

staré hroby / náhrobné kamene / a potom následne sa vykoná aktualizácia virtuálneho 

cintorína.                 

 

 

    19. bod : Návrh uznesenia  

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

 

    Príloha.  

 

 

    20. 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 hodine.   

 

 

V Žiranoch, dňa  16.06.2021  

         

 

                                                                                                         Ing. Jozef Zsebi, v. r.  

                                                                                                           starosta obce  

 

 

 

 

 

 

Overovatelia  :  

 

Juraj Andraško, v. r.          Žirany  16.06.2021              …………………… 

 

 

Zlatica Benczová, v. r.      Žirany  21.06.2021              .…………………... 

 

 

 

 

Zapísala: Miriam Szóradová  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


