
                                 Zápisnica

Z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa konalo dňa 

26.07.2022 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 21.riadneho zasadnutia
4. Správa predsedov komisií a starostu obce
5.   Schválenie Prevádzkového poriadku Verejnej kanalizácie

6.   Prerokovanie municipiálneho úveru – dofinancovanie VK, rekonštrukcia MK

7.   Vyhodnotenie obecného dňa

8.   Iné úlohy

      - prerokovanie listu P. Koscelanský

9.   Diskusia

10. Návrh uznesenia

11. 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, Ján Bezányi, Alexandra 

Bezányiová, Rastislav Ochotnický, František Szórád, Csaba Gál. 

Zasadnutia sa nezúčastnili: Zlatica Benczová a Miloš Pajer ktorí sa ospravedlnili.

Vzhľadom k tomu, že sa rokovania obecného zastupiteľstva zúčastňuje nadpolovičná väčšina,

tento orgán je uznášaniaschopný prijať právoplatné uznesenie.

Ján Bezányi žiadal zmenu programu a to opravu zápisnice z 21. riadneho zasadnutia OZ a to v

15. bode: Schválenie municipiálneho úveru čo poslal e-mailom 26.07.2022 o 14.33 hod. 

Starosta uviedol, že je bezpredmetné zaradiť do dnešného programu doplnenie bodu J. 

Bezányiho t.j. Opravená zápisnica. Napriek tomu dal hlasovať o návrhu poslanca J. Bezányiho

o zmene programu.

Za zmenu programu hlasovali:

Za: 4 hlasy – Cs. Gál, A. Bezányiová, J. Bezányi, R. Ochotnický

Proti: 0

Zdržali sa: 3 – J. Andraško, F. Szórád, J. Bencz

Starosta konštatoval, že na základe hlasovania tento bod nebude zaradený do programu 

rokovania, čo niektorí poslanci ( v počte 4 ) nechutnými poznámkami, vyhrážkami 

komentovali. Celú situáciu utíšil poslanec J. Andraško, ktorý je zároveň hlavným kontrolórom

NSK a vysvetlil všetkým prítomným, že starosta konal v súlade so zákonom čo neskoršie 

potvrdila aj hlavná kontrolórka obce. 



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.

3. bod : Kontrola prijatých uznesení z 21. 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.

4. bod : Správa predsedov komisií a starostu obce
       

         Predseda komisie plánovania, výstavby, životného prostredia a verejného poriadku J. 

Bezányi uviedol, že komisia prešetrila sťažnosť nášho občana J. M. zo dňa 3.6.2022.

 Komisia z prešetrenia vyhotovila záznam / príloha zápisnice /

Predsedkyňa komisie kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií  A. Bezányiová 

informovala poslancov o organizovanie Športového dňa 20.08.2022, ktorý sa uskutoční 

v areáli ZŠ. 

Správa starostu obce:

- Z EF nám bol poskytnutý príspevok v sume 3 387,27 eur  za vytriedenie KO 

- Bolo vypísané výberové konanie na pozíciu učiteľky MŠ namiesto učiteľky K. 

Sz.

- Prebieha vypratanie NB č. 528 A. Sz.

- Kontrola z VÚC Trnava projektu INTERREG – Kultúra nás spája, dnešným dňom

bola ukončená 

- Plánuje sa nákup krovinorezu nakoľko staré krovinorezy 2 ks bolo treba 

vyradiť

- Oprava štvorkolesovej kosačky stála 1541,59  eur

- Deň dôchodcov ( seniorov ) je naplánovaný na 09.10.2022 o 16.00 hod.

- Prebieha kontrola projektu LEADER

- Vyúčtovanie projektov z NSK na kultúru a cestovný ruch bude začiatkom 

augusta

- Bol vykonaný prieskum trhu na rekonštrukciu MK

5. bod : Schválenie prevádzkového poriadku Verejnej kanalizácie  



   V tomto bode starosta obce informoval poslancov, že spracovateľ Prevádzkového poriadku 

verejnej kanalizácie do 15. 8. 2022 dodá vypracovaný materiál. Tento bod bude prerokovaný 

na najbližšom zasadnutí OZ.
  

6. bod : Prerokovanie municipiálneho úveru – dofinancovanie VK, 

rekonštrukcia MK

Starosta obce oboznámil poslancov s históriou budovania infraštruktúrnych sietí ( plyn, 

voda ) v našej obci, hlavne čo sa týka financovania týchto aktivít. Niektorí poslanci počas 

vysvetlovania opustili rokovací priestor a starosta preto prerušil na niekoľko minút 

rokovanie a požiadal poslancov, aby sa vrátili a počúvali pozorne. 

Starosta pripomenul, že o dofinancovanie kanalizácie prebehli 2 pracovné porady aj za 

prítomnosti predstaviteľov firmy Staveko, dvakrát  už bol  odmietnutý úver a teraz je na 

poslancoch, aby svojim rozhodnutím rozhodli o schválení resp. neschválení úveru na 8 

rokov v sume 300 000 eur, z čoho cca 230 000 eur je na kanalizáciu a cca 70 000 eur na 

rekonštrukciu MK ( Dubkútska, Krátka, časť Galmátskej )                                                           

Starosta obce sa opýtal poslancov akoby riešili dofinancovanie verejnej kanalizácie?

R. Ochotnický vyjadril svoju nespokojnosť s formou dodania všetkých podkladov – 

priložené tabuľky, faktúry, povolenia, riadne vyplnený stavebný denník atď., ďalej 

nesúhlasí s termínom predloženia úveru pár mesiacov pred voľbami a zaťažením obce 

takou veľkou sumou do ďalšieho obdobia.

R. Ochotnický  sa nebráni tomu, aby k finančným prostriedkom  z rozpočtu obce ktoré 

slúžia na rekonštrukciu miestnych komunikácií zobrali by sme úver, aby sa rekonštrukcia 

MK dokončila.

J. Bezányi povedal, že on povie svoj názor ako posledný.

J. Andraško je za dofinancovanie verejnej kanalizácie, ako predniesol starosta obce.

J. Bencz zvažuje svoje rozhodnutie.

F. Szórád má názor podobný ako J. Andraško, čiže úver využiť na dofinancovanie 

kanalizácie a rekonštrukciu MK.

Cs. Gál súhlasil by za rozdelenie tohto bodu do dvoch bodov. Zvlášť prerokovanie 

dofinancovanie VK a zvlášť rekonštrukciu MK. Na MK by sa mohlo zobrať aj úver a na 

riešenie kanalizácie nepovedal ani on žiadny názor

A. Bezányiová nevie skontrolovať faktúry, nesúhlasí s tým, aby sa spätne riešilo 

dofinancovanie VK.

J. Bezányi ako posledný z oslovených nepovedal žiadne riešenie.

Hlasovanie za to, aby obec zobrala 300 000 eur úver za podmienky ktorú banka ponúkla 

ku dňu 31.07.2022 na dofinancovanie verejnej kanalizácie a rekonštrukciu MK 

( Dubkútska, Krátka a časť Galmátskej )

Poslanci hlasovali: 

Za: 2 – J. Andraško, F. Szórád

Proti: 5 – J. Bezányi, R. Ochotnický, Cs. Gál, A. Bezányiová, J. Bencz

Zdržal sa: 0 



Po hlasovaní starosta obce opätovne pripomenul poslancom, že našej obci podľa 

doterajších informácií z EF nebude umožnené podať žiadosť o získanie dotácií na 

pokračovanie kanalizačných prác na štátnej ceste od s.č. 68 až po s.č. 144 na ktoré 

občania márne čakajú, hoci poslanci tieto informácie na pracovných stretnutiach viackrát

počuli.

7. bod: Vyhodnotenie obecného dňa
                 

       V tomto bode predsedkyňa kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií A. 

Bezányiová     vyhodnotila Obecný deň, ktorý sa konal dňa 9.7.2022 v CVČ. Vyúčtovanie 

z Obecného dňa / v prílohe zápisnice /.

8. bod: Iné úlohy – Prerokovanie listu P. Koscelanského
               

      V tomto bode poslanci boli oboznámení s listom p. P. Koscelanského. Poslanci poverili 

starostu,   aby daný problém spoločne riešili s p. J. G.
     

9. bod: Diskusia
             

      R. Ochotnický pripomenul poslancom prepadnutý most na ulici Ibrica. Starosta 

o probléme vie a     sľúbil opravu mosta s firmou DAN v najbližšej dobe. 

      Starosta opätovne vyzval poslancov, aby podobné prípady hlásili telefonicky. / nefunkčný 

rozhlas, verejné osvetlenie atď. /

      Cs. Gál pripomenul zriadenie e-mailovej adresy pre občanov, aby pomocou mailu mohli 

odsledovať svoje námety.

      A. Bezányiová upozornila na nepokosenú trávu pred domom V. P. č. 94 a za farskou 

záhradou. Poslanci sa zhodli na tom, že v týchto prípadoch treba osloviť majiteľov pozemkov,

čo by mali vykonať poslanci vo svojich obvodoch.

         R. Ochotnický navrhol zváženie municipiálneho úveru na miestne komunikácie – 

Dubkútska, Krátka a časť Galmátskej ulice. Rekonštrukciu treba riešiť municipiálnym úverom 

podľa najaktuálnejších  cenových ponúk na dokončenie MK.

       J. Bencz nesúhlasí s úverom na rekonštrukciu MK.

       Poslanci nakoniec nepristúpili k hlasovaniu úveru na rekonštrukciu MK.

       Starosta oznámil poslancom, že podľa Zmluvy o dielo s firmou STAVEKO dňa 27.7.2022 

uhradí firmou vystavenú faktúru na sumu 14 567,08 eur, ktorá rieši dofinancovanie čerpacích

staníc. Poslankyňa A. Bezányiová upozornila starostu obce, že týmto porušuje uznesenie OZ 

kde poslanci odsúhlasili čerpanie z rozpočtu pre starostu max. 3000 eur, čo nemôže prekročiť

bez povolenia poslancov. Starosta pripomenul, že je stále platná Zmluva o dielo z roku 2001 

čo aj hlavná kontrolórka obce potvrdila.   

10. bod: Návrh uznesenia



               Príloha

11. bod: Záver rokovania
                 

         Pretože program rokovania Obecného zastupiteľstva v Žiranoch bol vyčerpaný, starosta 

vykonal záver rokovania. Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 19.00 hod.

Zapísala : Beáta Balková

                                                                                                                 Ing. Jozef Zsebi v.r.

                                                                                                                     starosta obce

Overovatelia

František Szórád v.r.

Jozef Bencz v.r.

                                                 



  
  U Z N E S E N I A 

Z 22. riadneho zasadnutia OZ v Žiranoch dňa 26.07.2022
      Návrh programu:

1.   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.   Kontrola prijatých uznesení z 21.riadneho zasadnutia
4.   Správa predsedov komisií a starostu obce
5.   Schválenie Prevádzkového poriadku Verejnej kanalizácie

6.   Prerokovanie municipiálneho úveru – dofinancovanie VK, rekonštrukcia MK

7.   Vyhodnotenie obecného dňa

8.   Iné úlohy

      - prerokovanie listu P. Koscelanský

9.   Diskusia

10. Návrh uznesenia

11. Záver rokovania
    

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia OZ
Uznesenie č. 01/22/22 zo dňa 26.07.2022      

Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch uznesením č. 01/22/22

n e s ch v a ľ u j e

 zmenu programu 22. riadneho zasadnutia OZ v Žiranoch :        

1.   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.   Kontrola prijatých uznesení z 21.riadneho zasadnutia
4.   Správa predsedov komisií a starostu obce
5.   Schválenie Prevádzkového poriadku Verejnej kanalizácie

6.   Prerokovanie municipiálneho úveru – dofinancovanie VK, rekonštrukcia MK

7.   Vyhodnotenie obecného dňa

8.   Iné úlohy

      - prerokovanie listu P. Koscelanský

      - žiadosť o opravu zápisnice z 21. riadneho zasadnutia OZ a to v 15. bode

9.   Diskusia

10. Návrh uznesenia

11. Záver rokovania

Celkový počet poslancov: 9, Počet prítomných poslancov: 7, Počet poslancov za prijatie 

uznesenia: 4 ( Cs. Gál, A. Bezányiová, J. Bezányi, R. Ochotnický ), Počet poslancov proti 

prijatiu uznesenia: 0, Zdržali sa : 3 ( j. Andraško, F. Szórád, J. Bencz )

                                                                                                                           Ing. Zsebi Jozef v.r.



26.07.2022                                                                                                         starosta obce  

K bodu 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 02/22/22 zo dňa 26.07.2022

Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch uznesením č. 02/22/22

u r č u j e

overovateľov zápisnice :  František Szórád

                                             Jozef Bencz

u r č u j e  

 zapisovateľa zápisnice :  Beáta Balková

                                                                                                                                  Ing. Jozef Zsebi v.r.

 26.07.2022                                                                                                              starosta obce 
  

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení z 21. riadneho zasadnutia
Uznesenie č. 03/22/22 zo dňa 26.07.2022

Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch uznesením č. 03/22/22

b e r i e   n a   v e d o m i e  

 Kontrolu prijatých uznesení z 21. riadneho zasadnutia

                                                                                                                                     Ing. Jozef Zsebi v.r.

  26.07.2022                                                                                                                 starosta obce

K bodu 4 – Správa predsedov komisií a starostu obce
Uznesenie č. 04/22/22 zo dňa 26.07.2022

Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch uznesením č. 04/22/22

b e r i e    n a   v e d o m i e 

 Správu predsedov komisií a starostu obce

                                                                                                                                       Ing. Jozef Zsebi v.r.

26.07.2022                                                                                                                     starosta obce                     



K bodu 5 – Schválenie Prevádzkového poriadku Verejnej kanalizácie
Uznesenie č. 05/22/22 zo dňa 26.07.2022

nebolo prijaté uznesenie

                                                                                                                                    Ing. Jozef Zsebi v.r.

26.07.2022                                                                                                                     starosta obce     

K bodu 6 – Prerokovanie municipiálneho úveru – dofinancovanie VK, 

rekonštrukcia MK
Uznesenie č. 06/22/22 zo dňa 26.07.2022

Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch uznesením č. 06/22/22

n e s c h v a ľ u j e

Municipiálny úver

Celkový počet poslancov OZ : 9, Počet prítomných poslancov: 7, Počet poslancov za prijatie

 uznesenia : 2 ( J. Andraško, F. Szórád ), Počet poslancov proti prijatiu uznesenia : 5 ( J. 

Bezányi, R. Ochotnický, Cs. Gál, A. Bezányiová, J. Bencz ), Zdržal sa hlasovania : 0

                                                                                                                                    Ing. Jozef Zsebi v.r.

26.07.2022                                                                                                                     starosta obce     

K bodu 7 – Vyhodnotenie obecného dňa
Uznesenie č. 07/22/22 zo dňa 26.07.2022

Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch uznesením č. 07/22/22

b e r i e   n a   v e d o m i e

Vyhodnotenie obecného dňa

                                                                                                                                    Ing. Jozef Zsebi v.r.

26.07.2022                                                                                                                     starosta obce     



K bodu 8 – Iné úlohy – Prerokovanie listu P. Koscelanský
Uznesenie č. 08/22/22 zo dňa 26.07.2022

Nebolo prijaté žiadne uznesenie

                                                                                                                                     Ing. Jozef Zsebi v.r.

26.07.2022                                                                                                                     starosta obce     

K bodu 9 – Diskusia
Uznesenie č. 09/22/22 zo dňa 26.07.2022

Nebolo prijaté žiadne uznesenie

                                                                                                                                     Ing. Jozef Zsebi v.r.

26.07.2022                                                                                                                     starosta obce     


