
Zápisnica

z 2. riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa konalo dňa 
24.2.2023  o 17.00  hod.  v zasadačke  Obecného úradu v Žiranoch 

Program rokovania :

1) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2) Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice  
3) Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ     
4) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva   
5) Kontrola prijatých uznesení z 1. riadneho zasadnutia OZ    
6) Správa predsedov  komisií a starostu obce   
7) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 
8) Schválenie volebného programu a prorít obce na roky 2023 – 2026    
9) Nájomná zmluva – A. Sz.   

10) Verejná kanalizácia – aktuálna situácia 
11) Schválenie Štatútu krízového štábu obce Žirany   
12) Schválenie ceny  za odpredaj pozemku Obce Žirany - §9a,ods.8,písm.e/ Z.č. 138/1991

Z.z. v z.n.p.  
13) Schválenie Darovacej zmluvy na parcely registra „ E “ č. 192 a 193 – G. G.     
14)  Schválenie Darovacej zmluvy – SIRA  – pozemkové spoločenstvo, Žirany 193   
15)   Doplnkové dôchodkové poistenie 
16) Iné  úlohy

a. Žiadosť o predaj pozemku – A. V.    
17) Diskusia 
18) Návrh uznesenia 
19) Záver rokovania 

1.bod : Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Zasadnutie Obecného  zastupiteľstva  v Žiranoch otvoril starosta obce Imrich Nagy , ktorý
všetkých  prítomných  poslancov  privítal.  Zasadnutia  sa  zúčastnili  nasledovní  poslanci:
Radoslav  Benc,  Jozef  Bencz,  Zlatica  Benczová,  Ján  Bezányi,  Jozef  Maga,  Rastislav
Ochotnický,  Alexandra Vanyová. Zasadnutia sa nezúčastnil poslanec Miloš Pajer, ktorý sa
ospravedlnil. 

 Vzhľadom  k tomu,  že  sa  rokovania  obecného  zastupiteľstva  zúčastňuje  nadpolovičná
väčšina, tento orgán je uznášaniaschopný prijať právoplatné uznesenie. 
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2. bod : Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

V tomto bode starosta určil zapisovateľku zápisnice : Beátu Balkovú ,  pracovníčku 
obecného úradu a overovateľov zápisnice a to : Rastislava Ochotnickeho a Jozefa Bencza .  

 O určení zapisovateľky a overovateľov dal starosta obce hlasovať. 

Poslanci hlasovali: 

Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0    

3. bod : Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva  

Keďže na ustanovujúcom zasadnutí zasadnutí z pracovných dôvodov nemohol byť prítomný
novozvolený poslanec Csaba Gál, starosta ho vyzval , aby zložil sľub poslanca a následne na
to podaním ruky strostovi ho potvrdil. K zloženiu sľubu mu starosta zagratuloval a odovzdal
osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

4. bod : Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva     

Starosta v tomto bode oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia obecného
zastupiteľstva.  Nikto  z poslancov  nemal  pripomienky  a ani  doplňujúce  návrhy
k predloženému programu.  

Program rokovania :

1) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2) Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice  
3) Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ     
4) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva   
5) Kontrola prijatých uznesení z 1. riadneho zasadnutia OZ    
6) Správa predsedov  komisií a starostu obce   
7) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 
8) Schválenie volebného programu a prorít obce na roky 2023 – 2026    
9) Nájomná zmluva – A. Sz.   

10) Verejná kanalizácia – aktuálna situácia 
11) Schválenie Štatútu krízového štábu obce Žirany   
12) Schválenie ceny  za odpredaj pozemku Obce Žirany - §9a,ods.8,písm.e/ Z.č. 138/1991

Z.z. v z.n.p.  
13) Schválenie Darovacej zmluvy na parcely registra „ E “ č. 192 a 193 – G. G.    
14)  Schválenie Darovacej zmluvy – SIRA – pozemkové spoločenstvo, Žirany 193   
15)   Doplnkové dôchodkové poistenie 
16) Iné  úlohy

a. Žiadosť o predaj pozemku – A. V.  
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17) Diskusia 
18) Návrh uznesenia 
19) Záver rokovania 

Poslanci hlasovali :  

    Za : 8  poslancov, proti : 0, zdržal sa : 0  

5. bod : Kontrola prijatých uznesení z 1. riadneho zasadnutia OZ     

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.  
 

6. bod : Správa predsedov komisií a starostu obce  

    Predsedkyňa  komisie kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií Zlatica
Benczová  uviedla,  že  komisia  zasadala  18.1.2023,  programom  zasadnutia  bola   príprava
plánovaných  podujatí  na  rok  2023,  plánovanie  nasledujúcich  akcií  a opätovné  vydávanie
Žirianskeho  spravodajcu.   Programom ďalšieho  zasadnutia  komisie  dňa  22.2.2023   bola
kontrola vyúčtovania dotácie pre Harmóniu Žirany, plánovanie nasledujúcich akcií. Ohľadne
organizovania   Reprezentačného plesu bude zvolané zasadnutie komisie.  

Tiež predložila vypracovaný Kalendár podujatí na rok 2023, ku ktorému  poslanci nemali
žiadne pripomienky.   

    Predseda komisie plánovania, výstavby, životného prostredia a verejného poriadku Ján
Bezányi   uviedol,  že  komisia  zasadala  dňa  16.1.2023,  programom  zasadnutia  bolo
oboznámenie nových členov s postupmi a úlohami komisie a žiadosť A. V. Ďalšie zasadnutie
sa uskutočnilo  20.1.2023  a komisia prešetrila : 

1. Žiadosť A. V. - miestna obhliadka pozemku 
2. Anonymná žiadosť   
 

Komisia z prešetrených žiadostí vyhotovila záznam / viď. príloha zápisnice /.  

Predsedkyňa  komisie  pre  ochranu   verejného  záujmu  Alexandra  Vanyová  informovala
prítomných  o zasadnutí  komisie.  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.      
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    V tomto bode predniesol správu aj starosta obce : 

 Vodovod 

• poruchy (hlavná cesta, Mechenice, Družstevná bytovka, škola ...)

• program na riadenie pán Polgár (predísť poruchám ...)

• plánované opravy pri studniach v Mecheniciach (konzultácia, cenové ponuky ...)

• energetická úspora (fotovoltaika, konzultácia, cenové ponuky ... 

 Kanalizácia

• Poruchy (š 1. výmena plaváku, upchaté potrubie, š 3. servis čerpadla, š 2. servis 
čerpadiel)

• Plánované opravy (kúpa nového výkonnejšieho čerpadla do š 2. ...)

• ČOV –  Agilita – vypovedanie zmluvy, za energiu doplatok bol 12 000 eur ...

 Úspora energie 

• Výmena halogénových svietidiel na LED svietidlá

• Verejné osvetlenie: zníženie kapacity o 50 % + vypínanie na 4 h. denne

• Kúpa termoventilov a výmena v kultúrnom dome

• Konzultácie ohľadom fotovoltaiky so štátnou dotáciou 95%

• Žiadosť o úpravu aj doplnenie spoja Nitra-Žirany ... Arriva

7. bod : Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022

    Tento  bod nebol  prerokovaný nakoľko hlavná kontrolórka  je  práceneschopná,  bude
prerokovaný na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

8. bod : Schválenie volebného programu a priorít obce na roky 2023 -2026  

V tomto bode starosta oboznámil poslancov s volebným programom a prioritami obce na 
obdobie  2023- 2026 

• Krátkodobé priority

• dokončenie, kolaudácia a údržba kanalizačnej siete, riadiaci program na Č. 1,2,3
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• pravidelná  a  odborná  údržba  vodovodu,  výmena železného  potrubia  na dve  etapy:
Mechenice studne cca 100 m (havarijný stav) a výmena železného potrubia od studní
až po plastové potrubie po les cca 850 – 1000 m ...

• prístrešok  na  cintoríne  (havarijný  stav)  ozvučenie  domu  smútku,  oprava  ciest  a
osvetlenia na cintoríne.

• v  centre  voľného  času:  oprava  klziska,  odstránenie  spodnej  vody  pred  javiskom,
reklamácia strechy, výstavba sociálnych miestností (toalety, šatne..)  

• čistenie potokov a jarkov, suchozvodov

• Dlhodobé priority 

• oprava  cesty  Ibrice  a  Potomszög  po  kanalizácii,  vybudovanie  chodníkov,  úprava
krajníc ciest

• rekonštrukcia  mosta  nad  železnicou,  oprava  vinohradníckych  ciest,  zavedenie
vodovodu a elektriny do vinohradu, obnova kaplnky Sv. Urbana vo vinohradoch

• rekonštrukcia,  obnova  a  modernizácia  kultúrnej  sály  a  priestorov  kuchyne  s
príslušenstvom v kultúrnom dome, vytvorenie soc. zariadenia v kultúrnej miestnosti v
pož. zbrojnici.

• rekonštrukcia  kotolne  v  Základnej  škole,  iniciovanie  jazykového  a  hudobného
vzdelávania

• podporovanie  činností  miestnych  spolkov  a  združení  v  obci,  aktívnych  občanov
reprezentujúcich obec doma i v zahraničí

• podporovanie  kultúrnych  podujatí,  zatraktívnenie  kultúrneho  života  v  obci,
organizovanie spoločenských aktivít pre všetky generácie

• vytvorenie priestoru (spoločenského domu) na stretávanie sa mamičiek, detí a mládeže
(kotolňa) 

• založenie klubu dôchodcov (v priestoroch ľudového domu)

• oživenie futbalu v obci,  obnovenie futbalového ihriska (získať súhlas majiteľov na
prenájom ihriska)

• (zelená energia) fotovoltaika – získanie dotácií na zníženie energií postupná výmena
verejného osvetlenia

• vybudovanie  multifunkčnej  športovej  haly  v  Centre  voľného  času  z  predpokladu
získania eurofondov

• obnova miestnej tlače – Žiriansky spravodajca

Poslanci hlasovali : 

Za : 8  poslancov, proti : 0, zdržal sa  : 0  
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9. bod : Nájomná zmluva – A. Sz.  

V tomto bode bola prerokovaná žiadosť A. Sz., o nájomnú zmluvu na byt v Bytovom dome 
č. 528. Na základe právnych rozborov dvoch nezávislých právnikov a po konzultácii na 
pracovnej porade sa poslanci zhodli na udelení nájomnej  zmluvy na  nájomný byt v Bytovom
dome č. 528   do 31.12.2023.  

Za zmluvu na nájomný byt v Bytovom dome č. 528 pre A. Sz.  do 31.12.2023 :  

Poslanci hlasovali: 

Za:  5  poslancov,  proti  :  0,  zdržali   sa  hlas.:  3  /  Ján  Bezányi,  Jozef  Maga ,  Alexandra
Vanyová /    

10. bod : Verejná kanalizácia – aktuálna situácia  

Starosta  obce  v tomto  bode  informoval  poslancov  o aktuálnej  situácii  ohľadne  verejnej
kanalizácie  medzi  Obcou Žirany a firmou STAVEKO.  Nový právny zástupca bude obec
zastupovať v predmetnej veci a tiež  vypracoval návrh postupu v predmetnej veci a odporučil
schválenie  všeobecného   mandátu  na  rokovanie  so  stavebnou  firmou.   Starosta  žiadal
o odsúhlasenie všeobecného mandátu na rokovanie so stavebnou firmou Staveko pre neho,
pre zástupcu starostu Rastislava Ochotnického  za prítomnosti právneho zástupcu obce.  

   
Poslanci  počtom  7  odsúhlasili  všeobecný  mandát  na  rokovanie  so  stavebnou  firmou

STAVEKO pre starostu obce Imricha Nagya, zástupcu starostu Rastislava Ochotnického  za
prítomnosti právneho zástupcu obce.    

 Poslanci hlasovali :

Za :  7  poslancov, proti : 0, zdržal sa :  poslanec  ( Rastislav Ochotnický )

11. bod : Schválenie Štatútu krízového štábu obce Žirany 

V tomto bode starosta uviedol, že v zmysle § 10 ods. 1 písm.a/ zákona č. 387/2002 Z.z.
o riadení štátu v krízových situáciách  mimo času vojny a vojnového stavu zriaďuje krízový
štáb a Štatút krízového štábu obce Žirany z dôvodu vymenovania nových poslancov obecného
zastupiteľstva. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti poslanci počtom 8 schválili  Štatút krízového štábu obce
Žirany.  

Poslanci hlasovali :

Za : 8 poslancov, proti : 0, zdržal sa : 0
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12. bod : Schválenie ceny za odpredaj pozemku Obce Žirany - §9, ods. 8,
písm. e/ Z.č. 138/1991 Z.z. v z.n.p. 

V tomto bode starosta žiadal obecné zastupiteľstvo o prehodnotenie a schválenie  ceny za
odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Žirany v zastavanom území obce z dôvodu odpredaja
osobitným zreteľom.   Ceny pozemkov sa zvýšili,  doterajšia  cena,  za ktorú  sa odpredával
majetok obce je veľmi nízka, čo písomne potvrdila aj hlavná kontrolórka. Starosta navrhol
cenu od 10 Eur /m2. 

Starosta vyzval poslancov  na pripomienky a pozmeňujúci návrh.      
Po  viacerých  pripomienkach  prítomní  poslanci  navrhli  riešiť  odpredaj  pozemku  Obce

Žirany  podľa   §9,  ods.  8,  písm.  e/  Z.č.  138/1991,  t.j.  odpredaj  osobitným  zreteľom
samostatne, t.j každú žiadosť osobitne posúdiť.        

13. bod : Schválenie  Darovacej zmluvy  na parcely registra „E“ č.192 a 193
G. G.  

V tomto  bode  starosta  predložil   poslancom  obecného  zastupiteľstva  na  prerokovanie
Darovaciu zmluvu na parcely registra „E“č.192 a 193 , k.ú. Žirany medzi darcom : G. G,
a obdarovanou :  Obec  Žirany,  Žirany  194,  951 74 Žirany  ,  IČO 00308 706.  Predmetom
zmluvy sú parcely registra „ E“  č. 192 – záhrada vo výmere 940 m2 a č. 193 – zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 100 m2 , k.ú. Žirany vedené na LV č. 2736.  Predmetné parcely
obec využíva ako miestnu komunikáciu. Darovacia zmluva bola podpísaná dňa 24.1.2023, je
potrebné  aby  obecné  zastupiteľstvo  schválilo   nadobudnutie  predmetného  daru  v zmysle
Darovacej zmluvy .  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti poslanci počtom 8 schválili Darovaciu zmluvu  medzi 
darcom : G. G.  a obdarovanou : Obec Žirany, Žirany 194, 951 74 Žirany , IČO 00308 706 
a to :  parcely registra „ E“  č. 192 – záhrada vo výmere 940 m2 a č. 193 – zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 100 m2 , k.ú. Žirany vedené na LV č. 2736.

Poslanci hlasovali : 

Za : 8 poslancov,  proti : 0, zdržal sa : 0  

14. bod : Schválenie Darovacej zmluvy – SIRA - pozemkové spoločenstvo,
Žirany 193  

V tomto  bode  starosta  predložil  poslancom   obecného  zastupiteľstva  na  prerokovanie
Darovaciu zmluvu medzi  darcom : SIRA – pozemkové spoločenstvo, Žirany 193, 951 74
Žirany, IČO : 42049652   a obdarovanou : Obec Žirany , Žirany 194, 951 74 Žirany , IČO :
00308706. Predmetom zmluvy je darovanie 10 m3 dreva v sume 350 Eur. Darovacia zmluva
bola  podpísaná  3.2.2023,  je  potrebné  aby  obecné  zastupiteľstvo  schválilo  nadobudnutie
predmetného daru v zmysle Darovacej zmluvy.  
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti poslanci počtom 7 schválili Darovaciu zmluvu  medzi 
darcom : SIRA – pozemkové spoločenstvo, Žirany 193, 951 74 Žirany, IČO : 42049652   
a obdarovanou : Obec Žirany , Žirany 194, 951 74 Žirany , IČO : 00308706. 

Poslanci hlasovali :  

Za : 7 poslancov, proti : 0  , zdržal sa : 0, hlasovania sa nezúčastnil poslanec Ján Bezányi 

15. bod : Doplnkové dôchodkové poistenie  

Starosta informoval  poslancov, že je možnosť  aby starosta mohol uzatvoriť DDP s tým, že
zamestnávateľ  prispieva  sumou 2  % z hrubej  mzdy a minimálne  zamestnanec  takou istou
sumou. Je potrebné,  aby to bolo schválené poslancami obecného zastupiteľstva. Preto žiadal
poslancov o hlasovanie za uvedený návrh.    

 Poslanci počtom 7 schválili doplnkové dôchodkové poistenie pre starostu obce od 1.3.2023 
Poslanci hlasovali :  

Za : 7 poslancov, proti : 0  , zdržal sa : 0, hlasovania sa nezúčastnil poslanec Ján Bezányi 
 

16. bod : Iné úlohy: 

a. Žiadosť  o predaj pozemku – A. V.   

Na Obec Žirany bola dňa 28.9.2022 doručená Žiadosť o predaj pozemku A. V., Žirany 242.
Menovaná je vlastníčkou  nehnuteľnosti v k.ú. Žirany , zapísanej na LV č. 3348 ako parcela č.
256/4.  Pri   zameraní  užívacieho  stavu   pozemku  zistili,  že  časť  užívaného  pozemku  je
zapísaná na LV č. 2726 ako parcela registra E  č. 646 – vodná plocha, t.j  jarok a ktorá je
vedená  ako majetok Obce Žirany. Celý  tento pozemok – záhradu takto užívali jej predkovia,
resp.  ich  rodičia,  tak  ako  to  je  ohradené.  GP  č.  212/2  vyhotoveného  Ing.  Sabolom  bol
zameraný  skutočný  užívací  stav,  ktorý  je  oplotený  a užívaný  aj  doterajšími  majiteľmi
pozemku. Novovytvorenú parcelu č. 646/4 obec nikdy neužívala. 

Z uvedených dôvodov má záujem o odkúpenie novovytvorenej parcely č. 646/4 vo výmere
58 m2  z dôvodu osobitného zreteľa. 

Predseda komisie komisie plánovania, výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
Ján Bezányi  uviedol, že komisia vykonala  tvaromiestnu obhliadku a navrhuje predmetnú
parcelu odpredať. 

V súvislosti s tým, že predmetná nehnuteľnosť nie je využívaná obcou, ale žiadateľkou 
/ predtým vlastníkmi /, ktorá požiadala o kúpu, starosta navrhol schváliť zámer  odpredaja

do jej výlučného vlastníctva, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods.8
písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obce v znení neskorších predpisov za cenu 7 Eur / m2 

a navrhol tajné hlasovanie podľa odporučenia školiteľa RVC Nitra p. Briestenského.     
Vyzval poslancov na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh.
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 Starosta odporučil poslancom schváliť zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce pre : 
A.V. a to : 
parcely registra  „ C“ ,  označenej  vo výkaze – výmer ku GP vyhotoviteľa GEO-EKON,

s.r.o., Ulica poľovníkov 4583/4,Nitra č. 212/2022 ako parcela č. 646/4 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 58 m2  v celosti, ktorá  vznikla  odčlenením z parc. registra „ E“ č. 646-
vodná plocha, vedená na LV č. 2726, vlastník Obec Žirany v podiele 1/1, k. ú. Žirany do jej
výlučného vlastníctva, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods.8 písm.
e/ zákona č. 138/1991 o majetku obce v znení neskorších predpisov za 7 Eur /m2 . Náklady
spojené  s prevodom majetku bude hradiť kupujúci. 

V tajnom hlasovaní poslanci počtom 6 schválili : zámer odpredaja nehnuteľného majetku
obce pre : 

A. V.  a to : 
parcely registra  „ C“ ,  označenej  vo výkaze – výmer ku GP vyhotoviteľa GEO-EKON,

s.r.o., Ulica poľovníkov 4583/4,Nitra č. 212/2022 ako parcela č. 646/4 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 58 m2  v celosti, ktorá  vznikla  odčlenením z parc. registra „ E“ č. 646-
vodná plocha, vedená na LV č. 2726, vlastník Obec Žirany v podiele 1/1, k. ú. Žirany do jej
výlučného vlastníctva, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods.8 písm.
e/ zákona č. 138/1991 o majetku obce v znení neskorších predpisov za 7 Eur /m2 . Náklady
spojené  s prevodom majetku bude hradiť kupujúci. 

Poslanci  hlasovali :

Za : 6 poslancov, proti : 0, zdržali sa : 2 poslanci 

 

17. bod : Diskusia 

Starosta  informoval  poslancov  o vydaní  povolenia  likvidácii  lomu  na  ložisku
nevyhradeného nerastu – stavebného kameňa ( kremenca ) na pozemku parc. č.3707/1, k. ú.
Žirany Banským úradom Bratislava pre  DOPRAVEX kameňolomy, Príbovce 175. Zlatica
Benczová uviedla,  že bližsie  informácie budú podané na riadnom zasadnutí  zhromaždenia
pozemkového spoločenstva SIRA – pozemkové spoločenstvo  dňa 26.3.2023.    

Zástupca  starostu  Rastislav  Ochotnický  navrhol   vyčistiť  priekopu   pozdĺž  miestnej
komunikácie na Klokočinu. Poslanci sa zhodli, že v rámci upratovania obce by sa to mohlo
zrealizovať.  

Poslanec  Jozef  Maga   navrhol  zriadiť  na  parcele  č.  1710  vo  vlastníctve  podielnikov
urbariátu zberný dvor.  Starosta  obce mu navrhol  ohľadne uvedeného poinformovať sa na
spomínanom zasadnutí zhromaždenia pozemkového spoločenstva. Poslanec sa tiež zaujímal
o kamerový systém v obci a jeho fungovanie.  Starosta vysvetlil systém monitorovania obce
kamerovým systémom. 

Poslanec Jozef  Maga sa spýtal,  či  sa od 1.9.2023 otvorí  v ZŠ prvá trieda s vyučovacím
jazykom maďarským. Starosta uviedol, že sa ráta s  otvorením triedy s vyučovacím jazykom
maďarským. 
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Čo sa týka multifunkčného ihriska je potrebné vyriešiť dobrovoľníka, ktorý bude mať na
starosti kľúče od ihriska. Starosta  vyzval poslancov aby dali návrh. 

Zasadnutia sa zúčastnil aj občan obce Jozef Greguš, ktorý navrhol iný termín výstupu na
Žibricu , napr. 6.1.2024. Tiež navrhol na web stránke zverejniť zoznam podnikateľov. 

Poslankyňa Zlatica Benczová navrhla zverejniť na web stránke obce najbližšiu plánovanú
akciu – brigáda v obci , ktorá je naplánovaná na 1.4.2023. 

Starosta uviedol, že ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je naplánované na 17.4.2023.

18. bod : Návrh uznesenia 

Príloha.

19. bod: Záver rokovania  

Pretože program rokovania Obecného zastupiteľstva v Žiranoch aj s doplňujúcimi návrhmi 
a pripomienkami bol vyčerpaný, starosta vykonal záver rokovania. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o  21:00 hodine. 

V Žiranoch, dňa   24.02.2023 

        Mgr. Imrich Nagy, v. r.   
starosta obce 

Overovatelia  : 

Rastislav Ochotnický,v.r. Žirany 6.3.2023

Jozef Bencz,v.r.   Žirany 6.3.2023

Zapísala: Beáta Balková  
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