Zápisnica
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa konalo dňa
10.12.2021 o 16.00 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 17. riadneho zasadnutia
4. Správa predsedov komisií a starostu obce
5. Voľba hlavnej kontrolórky obce Žirany na obdobie 2022 – 2028
6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ – Óvoda
Žirany č. 394
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ – Alapiskola
Žirany č. 394
8. Úprava rozpočtu k 10.12.2021
9. Schválenie VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady na rok 2022
10.Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
11.Schválenie rozpočtu na rok 2022
12.Schválenie VZN č. 3 /2021- Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
13.Schválenie VZN obce Žirany č. 4/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Žirany
14.Prehodnotenie zmeny finančného pásma a schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2013
15.Opätovné prerokovanie žiadosti A. Sz.
16.Žiadosť M. M. – predĺženie nájmu
17.Diskusia
18.Návrh uznesenia
19.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 9. 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 zapisovateľku zápisnice : Miriam Szóradovú, pracovníčku
obecného úradu a overovateľov zápisnice a to František Szórád
Rastislav Ochotnický
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O určení zapisovateľky a overovateľov dal starosta obce hlasovať.
Poslanci hlasovali:
za: 9 proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
3. bod : Kontrola prijatých uznesení zo 17. 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 03.12.2021. Programom zasadnutia bolo :
zostavenie Kalendára podujatí na rok 2022, najbližšie číslo Žirianskeho spravodajcu,
aktualizácia Rokovacieho poriadku a Štatútu obce.
Požiadala poslancov aby sa vyjadrili ku Kalendáru podujatí na rok 2022.
Jozef Bencz navrhuje brigádu realizovať v mesiaci apríl 2022. Tiež termín obecných osláv
treba určiť a najlepšie by bolo obecné dni realizovať začiatkom júla 2022.
Poslanci sa zhodli, aby sa Obecné dni konali v termíne 9. - 10.7.2022.
Čo sa týka ŽS predsedkyňa komisie navrhla, aby sa zmenil formát z A5 na A4. Tiež vyzvala
poslancov, aby komentáre, prípadné opravy oznámili ešte pred vytlačením časopisu.
Mikulášský odev nezakúpila, nakoľko L. F. takýto odev má a keď bude treba tak ho požičia.
Predseda komisie plánovania, výstavby, životného prostredia a verejného poriadku Ján
Bezányi uviedol, že komisia zasadala dňa 11.11.2021, komisia prešetrila :
1. Sťažnosť – obyvatelia Bytového domu č. 393
Komisia z prešetrenia vyhotovila záznam / viď príloha zápisnice /.
V tomto bode predniesol správu aj starosta obce :
- pripravuje sa výberové konanie na dodávateľa energií / plyn , elektrina /
- OÚ Nitra bolo začaté správne konanie vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov a na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Správca zálohového systému – jedná sa o priestory časti areálu firmy Novosedlík
- dňa 3.12.2021 SOZA vykonala kontrolu
-bola vykonaná oprava kanalizačnej prípojky pri rodinnom dome č. 442
-zrealizovala sa výmena okien na byte vo vlastníctve obce v Bytovom dome č. 393 z dôvodu
zámeru vlastníkov zatepliť bytový dom a tiež z dôvodu havarijného stavu
-v Bytovom dome č. 528 pretrvávajú problémy s kotlami a s kúrením

-3- pretrváva problém s vlhnutím stien v dvoch bytoch Bytového domu č. 528 / boli oslovení
3 odborníci aby zistili príčinu a navrhli riešenie uvedeného problému /
-zo zberného dvora boli odvezené pneumatiky a stavebná suť ako aj nadrozmerný odpad,
drvenie konárov sa uskutoční do konca roka
-rieši sa nezákonné uloženie nebezpečného odpadu vo viniciach
-bola zistená a zároveň odstránená porucha vodovodného potrubia medzi studňami S1 a S2
v Podhoranoch
-OZ uznesením č. 12/14/21 zo dňa 12.3.2021schválilo podanie žaloby Obce Žirany vo veci
sporného vlastníctva nehnuteľnosti I. Vanya a to k pozemku parc. reg. „ E „ KN č. 501,
záhrada o výmere 626 m2 , zapísané na LV č. 2083, nakoľko trvá na svojom stanovisku.
Advokát, ktorý to mal na starosti doteraz žalobu nepodal, preto navrhuje uvedený prípad
odovzdať inému advokátovi na podanie žaloby, poslanci súhlasili s tým, aby predmetnú vec
začal riešiť iný advokát.

5. bod : Voľba hlavnej kontrolórky obce Žirany na obdobie 2022 – 2028
----------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta informoval poslancov OZ, že do výberového konania za hlavného
kontrolóra sa do 25.11.2021 prihlásila 1 uchádzačka, ktorú privítal na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Starosta určil komisiu v zložení: predseda František Szórád, Ján Bezányi
a Jozef Bencz, ktorá vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášky a pripraví hlasovacie lístky. Do
výberového konania sa prihlásila jedna uchádzačka : Ing. Iveta Bendová.
Starosta potom vyzval komisiu aby skontrolovala náležitosti prihlášky. Predseda komisie
František Szórád oznámil, že prihláška uchádzačky spĺňa všetky náležitosti. Následne
starosta vyzval uchádzačku o hlavného kontrolóra aby sa prezentovala. Následne poslanci
pristúpili k voľbe hlavného kontrolóra tajným hlasovaním. Komisia sčítala všetkých 9 hlasov
z prítomných 9 poslancov obecného zastupiteľstva a vyhodnotila voľbu :
Ing. Iveta Bendová : počet odovzdaných hlasov : 9
Ing. Iveta Bendová : počet platných hlasov: za 9 poslancov
Za hlavného kontrolóra od 01.02.2022 do 31.01.2028 s dĺžkou pracovného úväzku 15 %
bola zvolená Ing. Iveta Bendová. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s tým, že
kontrolórka obce Ing. Iveta Bendová môže podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú
činnosť.
Na návrh Juraja Andraška poslanci odhlasovali s účinnosťou od 01.02.2022 mesačnú odmenu
pre hlavnú kontrolórku vo výške 30 % z mesačného funkčného platu hlavného kontrolóra.
Poslanci hlasovali :
Za : 9 , proti : 0, zdržal sa : 0
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6. bod : Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej
školy – Óvoda, Žirany 394 za školský rok 2020/2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy – Óvoda, Žirany č. 394 za školský rok 2020/2021,
ktorú predkladá riaditeľka Mária Benczová. Správa bola prerokovaná a schválená na Rade
školy pri MŠ 14.10.2021.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj riaditeľka MŠ Mária Benczová, ktorá
bližšie odprezentovala predloženú správu. Uviedla tiež, že školský rok bol náročný z dôvodu
pandemickej situácie a toho dôvodu nemohli uskutočniť všetky plánované akcie, súťaže,
výlety.
Uvedenú Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej
školy – Óvoda, Žirany 394 za šk. rok 2020/2021 schválili poslanci počtom 9.
Poslanci hlasovali :
za :9 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0

7. bod : Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej
školy – Alapiskola Žirany 394 za školský rok 2020/2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starosta predložil Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy – Alapiskola Žirany 394 za školský rok 2020/2021,
ktorú predkladá riaditeľka Henrieta Šimeková. Správa bola prerokovaná a schválená na Rade
školy pri ZŠ – Alapiskola dňa 14.10.2021.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj riaditeľka Henrieta Šimeková, ktorá
podrobnejšie informovala o činnosti školy. Uviedla, že aj tento školský rok boli z dôvodu
prebiehajúcej pandémie obmedzenia v organizovaní mnohých súťaží, akcií a podujatí.
Poslanca Rastislava Ochotnického zaujímalo koľko prvákov bude v nasledujúcom školskom
roku. Riaditeľka uviedla že v MŠ je 13 predškolákov.
Zoltám Šokoľ uviedol, že správa je veľmi dobre a aj podrobne vypracovaná.
Uvedenú Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno– vzdelávacej činnosti Základnej
školy – Alapiskola Žirany 394 za školský rok 2020/2021 schválili prítomní poslanci počtom
9.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
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8.bod : Úprava rozpočtu k 10.12.2021
-----------------------------------V tomto bode bola prerokovaná úprava rozpočtu k 10.12.2021 / viď. príloha /
Za predloženú úpravu rozpočtu k 10.12.2021 hlasovali poslanci počtom 9.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
Účtovníčka Monika Vaňová požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu vo výške
10. 000 Eur.
Prítomní poslanci počtom 9 schválili čerpanie rezervného fondu vo výške 10.000 Eur.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
9. bod : Schválenie VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady na rok 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce v tomto bode predložil návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022, ktorý bol
vypracovaný v súlade so zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN č. 2/2021 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 vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené.
Poslanci počtom 9 schválili VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022.
Poslanci hlasovali :
Za : 9 hlasov , proti : 0 , zdržal sa : 0
10. bod : Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
----------------------------------------------------------------V tomto bode poslancom obecného zastupiteľstva hlavná kontrolórka predložila
„ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného
rozpočtu Obce Žirany na roky 2023- 2024. “
Na základe uvedených skutočností uvedených v „Stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu Obce Žirany na roky 2023- 2024 “
odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Žiranoch predložený návrh rozpočtu na rok 2022
schváliť.
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu Obce Žirany na roky 2023 – 2024.“
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
11. bod : Schválenie rozpočtu na rok 2022
------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v tomto bode prerokovalo rozpočet Obce Žirany na roky 20222024. Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 bol vyvesený na úradnej tabuli a na web stránke.
V rozpočte na rok 2022 sú plánované príjmy a výdaje vo finančnom objeme 855 000,00
Eur. Rozpočet na rok 2022 je vyrovnaný.
Poslanec Rastislav Ochotnický navrhuje, nech nákup ďalšieho motorového vozidla rieši
budúce obecné zastupiteľstvo. Tiež ho zaujímalo, ktoré miestne komunikácie sa plánujú
rekonštruovať.
Starosta uviedol, že Dubkútska ulica, Krátka ulica, časť Galmátskej a Cintorínska ulica. Tiež
uviedol, že je naplánovaná rekonštrukcia železničného mosta, obdržal cenovú ponuku na
podvaly vo výške 10. 000 Eur. Ak bude pripravený rozpočet, starosta prisľúbil poslancom
jeho zaslanie a zvolanie pracovného stretnutia. Obec sa na rekonštrukcii bude podieľať 1/3
celkových nákladov.
Starosta vyzval poslancov, aby zvážili aj prípadnú rekonštrukciu starého vodovodného
potrubia / 100m a to medzi studňami S1 a S2 /.
Po viacerých pripomienkach predložený rozpočet obce na rok 2022 na hlavné kategórie
ekonomickej klasifikácie schválili prítomní poslanci počtom 9.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov, proti : 0, zdržal sa hlas. : 0
Viacročný rozpočet na roky 2022– 2024 všetci prítomní poslanci berú na vedomie.
12.bod : VZN č. 3/2021 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Žirany
------------------------------------------------------------------------Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 3/2021, ktorým
sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Žirany. Návrh VZN č. 3/2021 bol 15
dní vyvesený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce na pripomienkovanie, žiadne
pripomienky neboli vznesené.
Starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh. Starosta uviedol, že od roku 2008 nebol upravený cenník nájomného za nájom
hrobových miest a preto navrhol prehodnotenie súm za jednotlivé hrobové miesta. Tiež
uviedol, že naša obec má doteraz najnižšie sumy za nájom hrobových miest.
Od 01.01.2022 navrhol zvýšiť nájomné za nájom hrobových miest a to :
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jednohrob : 10 Eur / 10 rokov , dvojhrob : 20 Eur / 10 rokov , trojhrob : 30 Eur/ 10 rokov,
detský hrob : 10 Eur / 10 rokov , miesto na hrobku 10 Eur / 10 rokov, viď. príloha VZN č.
3/2021.
Po viacerých pripomienkach starosta dal hlasovať za schválenie VZN č. 3/2021, ktorým sa
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Žirany.
Poslanci počtom 9 schválili VZN č.3/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebiska obce Žirany.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
13. bod : Schválenie VZN obce Žirany č. 4/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Žirany
----------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN obce Žirany č.
4/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Žirany. Návrh VZN bol
zverejnený v súlade s platným zákonom. K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia
pripomienkového konania zaslaná ani jedna pripomienka.
Starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dal hlasovať za VZN č.
4/2021.
Poslanci počtom 9 schválili VZN č. 4/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Žirany.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov , proti : 0, zdržal sa : 0
14. bod : Prehodnotenie zmeny finančného pásma a schválenie Dodatku č. 2
k VZN č. 3/2013
----------------------------------------------------------------------------------Dňa 6.12.2021 bola doručená žiadosť vedúcej ŠJ o prehodnotenie a zmenu finančného
pásma na nákup potravín z 2. pásma na 3. pásmo, nakoľko financie pri dodržiavaní
energetických a nutričných hodnôt stravy sú nepostačujúce.
Starosta predložil VZN č. 3/2013 o výške poplatkov v školských zariadeniach zriadených
Obcou Žirany. Navrhol Dodatkom č. 2 k VZN č. 3/2013 schváliť zmenu finančného pásma na
nákup potravín z 2. pásma na 3.pásmo / viď. príloha zápisnice /.
Za Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2013 o výške poplatkov v školských zariadeniach zriadených
Obcou Žirany a to : Časť 2, § 4 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Žirany hlasovali prítomní
poslanci počtom 9.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov, proti : 0, zdržal sa : 0
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15. bod : Opätovné prerokovanie žiadosti A. Sz.
----------------------------------------------Dńa 29.11.2021 bolo doručené opätovné odvolanie A. Sz., ako reakcia na písomné
oznámenie, že poslanci opätovne prehodnotili uznesenie OZ č. 15/16/21 zo dňa 8.9.2021.
Menovaná sa osobne zúčastnila zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde opísala svoju
situáciu v akej sa nachádza.
Starosta vyzval poslancov na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh. Po viacerých
pripomienkach starosta predniesol návrh, aby menovanej bola Nájomná zmluva predĺžená od
01.01.2022 do 30.06.2022.
Starosta dal hlasovať za uvedený návrh.
Za uvedený návrh hlasovali poslanci počtom 2 / Jozef Bencz, František Szórád /,
proti hlasovali 6 poslanci, hlasovania sa zdržal 1 poslanec / Alexandra Bezányiová /.
Poslanci hlasovali :
za : 2, proti : 6, zdržal sa : 1
Starosta predložil ďalší návrh, aby menovanej bola predĺžená Nájomná zmluva od
01.01.2022 do 31.03.2022.
Za uvedený návrh hlasovali poslanci počtom 7, hlasovania sa zdržali 2 poslanci / Alexandra
Bezányiová, Ján Bezányi /.
Poslanci hlasovali :
za : 7, proti : 0, zdržali sa : 2
16. bod : Žiadosť M. M. – predĺženie nájmu
-------------------------------------------Obec Žirany dňa 23.11.2021 emailom obdržala žiadosť M. M. o predĺženie nájmu
v nájomnom byte v Bytovom dome č. 528. Starosta pripomenul, že s tzv. problémovými
nájomníkmi bola uzatvorená Nájomná zmluva od 1.6.2021 na 6 mesiacov, t. j. do
31.12.2021 a to pre : V. D., M. M., A. Sz.
Menovaná požiadala o ďalšie predĺženie Nájomnej zmluvy, preto vyzval poslancov, aby sa
k uvedenému vyjadrili.
Po viacerých pripomienkach sa poslanci zhodli na predĺžení Nájomnej zmluvy od 1.1.2022
na 3 mesiace , t. j. do 31.03.2022.
Za predložený návrh hlasovali poslanci počtom 9.
Poslanci hlasovali :
za : 9 hlasov, proti : 0, zdržal sa : 0
Nakoľko sa jedná o tzv. problémovú nájomníčku poslanci sa zhodli na tom, aby jej bolo
zaslané písomné oznámenie, že prípadné ďalšie predĺženie Nájomnej zmluvy je podmienené
včasnou úhradou nákladov na bývanie do 31.01.2022. Pri nedodržaní splátok jej najbližšie
Nájomná zmluva nebude predĺžená.

-
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17 bod : Diskusia
----------Starosta obce na otázky poslancov ohľadne akcie Mikuláš uviedol, že rešpektoval nariadenie
Úradu vlády ohľadne zákazu vychádzania platného od 25.11.2021 a preto 29.11.2021, t. j.
v pondelok zatelefonoval na RÚVZ v Nitre, kde poverená osoba RÚVZ vyslovene zakázala
realizovať uvedenú akciu, nakoľko je lockdown a vo Vyhláške Úradu vlády nie je daná
výnimka na túto akciu.
Ján Bezányi žiadal starostu obce, aby v budúcnosti od kompetentných v podobných prípadoch
vyžiadal písomné odôvodnenie, hoci starostovi v danej veci verí. Tiež žiadal, aby starosta
reagoval na emaily poslancov a odpovedal na ne.
Poslanec Rastislav Ochotnický reagoval na email s fotkami nájomných bytov Jozefa Bencza
a tiež žiadal odpoveď ohľadne riešenia daného problému.
Zlaticu Benczovú zaujímalo z akého dôvodu sa uskutočnila výmena okien na byte vo
vlastníctve obce v Bytovom dome č. 393 a tiež na základe čoho. Tiež žiada nastaviť senzor
pohybu na dámskych toaletách.
Starosta reagoval, že bolo prijaté uznesenie OZ , nakoľko okná boli v havarijnom stave
/ školská bytovka bola postavená v roku 1967 / a ostatní vlastníci bytov plánujú bytový dom
v budúcom roku zatepliť.
Rastislav Ochotnický pripomenul, že uvedené uznesenie ale bolo obecným zastupiteľstvom
zrušené. Tiež navrhol od 01.04.2021 prijať do zamestnania ďalšieho pracovníka.
Starosta reagoval, že nie je proti, treba doporučiť niekoho šikovného. Marek Billa je sezónny,
prijatý na dobu určitú.
Poslanec Miloš Pajer si ale myslí, že na dobu určitú sa žiadny taký nenájde. Mal by byť
prijatý na dobu neurčitú, veď práce v obci je veľa.
Zoltán Šonkoľ predložil poslancom návrh na vyhotovenie pamätnej tabule pre Búsa Jánosa,
ktorý bol obeťou revolúcie v roku 1956 za boj za slobodu, národnú nezávislosť a občianske
práva. Detaily prednesie na najbližom zasadnutí obecného zastupiteľstve.
Starosta tiež navrhol na miestnom cintoríne zrekonštruovať kríž postavený ešte v roku 1899
a na to zhotoviť zvon pre rodákov z obce, ktorí nie sú pochovaní na miestnom cintoríne.
Zoltán Šonkoľ informoval obecné zastupiteľstvo o žiadosti od občianky obce ohľadne
harmonogramu vývozu separovaného odpadu. Na uvedenú žiadosť bude písomne reagovať.
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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 21: 30 hodine.
V Žiranoch, dňa 15.12.2021

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

Žirany 17.12.2021

Rastislav Ochotnický, v. r.

Zapísala: Miriam Szóradová

Žirany 16.12.2021
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