
Zápisnica

z 1. riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa konalo dňa 
13.12.2022  o 16.30  hod.  v kultúrnej miestnosti  Obecného úradu v Žiranoch 

Program rokovania :

1) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2) Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice  
3) Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023    
4) Správa   o výsledkoch   a podmienkach   výchovno  –  vzdelávacej  činnosti  ZŠ  -

Alapiskola, Žirany č. 394 za školský rok 2021/2022  
5) Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ –Óvoda ,

Žirany č. 394 za školský rok 2021/2022   
6) Delegovanie členov do  Rady školy  pri ZŠ  - Alapiskola  
7) Delegovanie  členov do Rady školy pri MŠ – Óvoda  
8) Návrh na úpravu finančného pásma nákladov na potraviny – ŠJ pri MŠ – Dodatok č. 2

k VZN  č.  1/2019  o  výške  poplatkov  v školských  zariadeniach  zriadených  obcou
Žirany   

9) Úprava rozpočtu  
10) Schválenie VZN  č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny

odpad a drobný stavebný odpad na rok 2023 
11) Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu  na rok 2023 
12) Schválenie  rozpočtu na rok 2023 
13) Schválenie inventarizačnej komisie a vyraďovacej komisie na roky 2022- 2026   
14) Schválenie NZ  od 1.1.2023 – BD č. 528  
15) ÚP  obce Žirany – ZaD č. 3  
16) Iné  úlohy

a. Žiadosť o predaj pozemku – A. V.  
b. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Harmónia Žirany  
c. Úprava poplatku za kanalizáciu  a za vývoz žúmp 

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  a oboznámil  ich  s programom  rokovania.  Za
navrhovaný  program  hlasovali  prítomní  poslanci  počtom  8.  Zasadnutia  sa  zúčastnili
nasledovní  poslanci:   Radoslav  Benc,  Jozef  Bencz,  Zlatica  Benczová,  Ján Bezányi,  Jozef
Maga, Rastislav  Ochotnický,   Miloš Pajer, Alexandra Vanyová. 

 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 : Miriam Szóradovú, pracovníčku 
obecného úradu a overovateľov zápisnice a to : Rastislava Ochotnickeho a Radoslava Benca.  

 O určení zapisovateľky a overovateľov dal starosta obce hlasovať. 

Poslanci hlasovali: 

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

3. bod : Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

V tomto bode hlavná kontrolórka predložila  poslancom  Plán kontrolnej činnosti  hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2023, ktorý bol 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a web stránke
obce.  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. “  

Obecné  zastupiteľstvo  v Žiranoch  schvaľuje  „   Plán  činnosti  hlavnej  kontrolórky na  I.
polrok 2023.“    

Poslanci hlasovali: 

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

4.  bod  :  Správa  o výsledkoch   a podmienkach  výchovno  -  vzdelávacej
činnosti ZŠ - Alapiskola, Žirany č. 394 za školský rok 2021/2022    

V tomto bode starosta predložil Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej
činnosti Základnej školy  – Alapiskola  Žirany 394 za školský rok 2021/2022, ktorú predkladá
riaditeľka Henrieta Šimeková. Správa bola prerokovaná a schválená na Rade školy pri ZŠ –
Alapiskola dňa 12.10.2022.   

   Uvedenú Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej
školy  – Óvoda, Žirany 394  za šk. rok 2021/2022  schválili  poslanci  počtom  8. 

 Poslanci hlasovali :  

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

5.  bod  :Správa  o výsledkoch   a podmienkach  výchovno  -  vzdelávacej
činnosti MŠ - Óvoda, Žirany č. 394 za školský rok 2021/2022    

V tomto bode starosta predložil Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej
činnosti Materskej  školy – Óvoda,  Žirany č. 394 za školský rok 2021/2022, ktorú predkladá
riaditeľka Mária Benczová.  Správa bola prerokovaná a schválená na Rade  školy pri MŠ
12.10.2022. 
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Uvedenú Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej
školy  – Óvoda, Žirany 394  za šk. rok 2021/2022  schválili  poslanci  počtom  8. 

 Poslanci hlasovali :  

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

6. bod : Delegovanie člena  do Rady školy pri ZŠ – Alapiskola 

 V tomto bode starosta informoval poslancov o ukončení funkčného obdobia RŠ pri ZŠ –
Alapiskola  a požiadal o delegovanie  2  zástupcov zriaďovateľa  do členstva RŠ pri ZŠ –
Alapiskola, pre nasledujúce funkčné obdobie RŠ na roky 2022 - 2026. 

 Podľa § 25 zákona č. 596/2003 o štát. správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa rada školy skladá od 5 až 11 členov a za ustanovenie rady
školy zodpovedá zriaďovateľ. Zloženie a počet rady školy určí zriaďovateľ s prihliadnutím na
celkový počet členov rady školy, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí
nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia , musí byť väčšinový. Dôležitý je §
25  ods.  5,  ktorý  hovorí,  že  členmi  rady  školy  alebo  školského  zariadenia,  ktorej
zriaďovateľom je obec,  sú jeden zvolený  zástupca  pedagogických zamestnancov a jeden
zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, jeden  zvolený zástupca  rodičov, jeden  člen
delegovaný obecným zastupiteľstvom a delegovaný zástupca  inej  právnickej  osoby  alebo
fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní.     

Nakoľko členom RŠ  pri ZŠ bol bývalý poslanec František Szórád, starosta navrhuje  zvoliť
za členov  Rady školy ZŠ – Alapiskola na funkčné obdobie 2022 - 2026 zástupcu starostu
Rastislava Ochotnického a Klaudiu Szakács. Hlasovania sa zdržal Rastislav Ochotnický.  

     Za uvedený návrh hlasovali poslanci počtom 7.   

Poslanci hlasovali: 

Za: 7 poslancov,  proti: 0, zdržal sa: 1  

7. bod : Delegovanie člena do rady školy pri MŠ – Óvoda 

V tomto  bode  starosta  tiež   informoval   poslancov  obecného  zastupiteľstva  o ukončení
funkčného obdobia RŠ pri MŠ Žirany a potrebe  delegovania 2 zástupcov zriaďovateľa do RŠ
pri MŠ Žirany pre funkčné obdobie 2022- 2026. Členom RŠ pri MŠ   vo funkčnom období
2018 – 2022 bol Jozef Bencz.  Starosta navrhol 2 zástupcov zriaďovateľa do RŠ  pri  MŠ
Žirany a to  Jozefa Bencza a Veroniku Šebestovú. Hlasovania sa zdržal Jozef Bencz.      

Za uvedený návrh hlasovali poslanci počtom 7.   

 Poslanci hlasovali: 

Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1
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8. bod : Návrh na úpravu finančného pásma  nákladov na potraviny ŠJ pri
MŠ – Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 

Dňa 29.11.2022 bol doručený návrh vedúcej jedálne  na úpravu finančného pásma nákladov
na potraviny na výrobu jedál v ŠJ pri MŠ  a to nasledovne :  prechod na 2 finančné pásmo
A na nákup potravín  na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od
1.1.2023.  Tiež žiada o zvýšenie režijných nákladov  na dieťa z 1 Eura / mesiac  na 2 Eurá/
mesiac.  

Starosta predložil VZN č. 1/2019 o výške poplatkov v školských zariadeniach  zriadených
Obcou Žirany. Navrhol Dodatkom č. 2 k VZN č. 1/2019 schváliť zmenu finančného pásma na
nákup potravín na  2. finačné pásmo A / viď. príloha zápisnice /.   

Za Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 o výške poplatkov v školských zariadeniach  zriadených
Obcou Žirany  a to :  Časť 2,  § 4 ,  ods.  1,  ods.  2  Výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Žirany
hlasovali prítomní poslanci 8.

Poslanci hlasovali : 

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

Za zvýšenie režijných nákladov od 1.1.2023  na dieťa z 1 Eura/ mesiac na 2 Eurá / mesiac 
hlasovali prítomní poslanci počtom 8.  

Poslanci hlasovali : 

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

9. bod : Úprava rozpočtu 

V tomto bode bola prerokovaná úprava rozpočtu k 13.12.2022. 
Za predloženú úpravu rozpočtu k 13.12.2022 v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004

hlasovali všetci prítomní poslanci počtom  8. 

Poslanci hlasovali: 

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

Účtovníčka  Monika  Vaňová  predniesla  požiadavku,  aby  starosta  obce  mohol  schváliť
úpravu rozpočtu k 31.12.príslušného kalendárneho roka.  

Za uvedený návrh hlasovali prítomní poslanci počtom 8. 

Poslanci hlasovali: 

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

Tiež  navrhla,  aby starosta obce mohol  schváliť úpravu rozpočtu v priebehu   príslušného
kalendárneho roka do výšky 3.000 Eur.  

Za uvedený návrh hlasovali prítomní poslanci počtom 8. 
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Poslanci hlasovali: 

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

Poslanci  sa tiež zhodli na tom aby starosta obce mohol  rozhodnúť  o použití verejných 
finančných prostriedkov do výšky 3 000,00 Eur  pre jeden účel, nie na jednu faktúru okrem
havárií a porúch, ktoré je potrebné akútne riešiť.      
Za uvedený návrh hlasovali prítomní poslanci počtom 8. 

Poslanci hlasovali: 

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

10.  bod  :  Schválenie  VZN  č.  1/2022  o miestnych  daniach   a miestnom
poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad na rok 2023 

Starosta obce v tomto bode predložil návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023, ktorý bol vypracovaný
v súlade  so  zákonom  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady
a drobné  stavebné odpady. Návrh VZN č. 1/2022 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 pripomenul poslancom stretnutie so zástupcami PZO, ktoré sa konalo 24.11.2022
v kultúrnej miestnosti, kde vysvetlili dôvody zvýšenia nákladov na  odpadové hospodárstvo
a to z dôvodu aktuálnej ekonomickej situácie, kapacity na skládke odpadov. Tiež prezentovali
prepočet nákladov  na rok 2023 pre našu obec / viď. príloha /.  

  Starosta vyzval  poslancov obecného zastupiteľstva  na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.   

Po  viacerých  pripomienkach  poslanci  počtom  8  schválili   VZN  č.  1/2022  o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady  a drobné  stavebné odpady na rok 2023  / viď.
príloha /.  

Poslanci hlasovali :

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

11. bod : Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2023 

    V tomto bode poslancom obecného zastupiteľstva hlavná kontrolórka predložila
 „  Stanovisko  hlavného  kontrolóra  k návrhu  rozpočtu  obce  na  rok  2023  a  viacročného

rozpočtu Obce Žirany na roky 2024 - 2025. “ 
Na základe uvedených skutočností  uvedených v „Stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu

rozpočtu  obce  na  rok 2023 a  viacročného rozpočtu  Obce Žirany  na  roky 2024 -  2025 “
odporúča  Obecnému  zastupiteľstvu  v Žiranoch  predložený  návrh  rozpočtu  na  rok  2023
schváliť. 

Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  „  Stanovisko  hlavného  kontrolóra  k návrhu
rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného rozpočtu Obce Žirany na roky 2024 – 2025.“  
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12. bod : Schválenie rozpočtu na rok 2023

Obecné  zastupiteľstvo  v tomto  bode  prerokovalo  rozpočet  Obce Žirany   na  roky 2023-
2025. Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 bol  15 dní zverejnený  na  úradnej tabuli a na web
stránke obce.  

V rozpočte na rok 2023 sú plánované príjmy  a  výdaje  vo finančnom objeme  964 130, 00
Eur . Rozpočet na rok 2023 je vyrovnaný.   

Po viacerých pripomienkach predložený rozpočet  obce na rok 2023 na hlavné kategórie
ekonomickej  klasifikácie schválili prítomní poslanci počtom 8. 

Poslanci hlasovali : 

za : 8  poslancov,  proti : 0, zdržal sa hlas. : 0  

Viacročný rozpočet na roky 2023– 2025 všetci prítomní poslanci berú na vedomie.  

13. bod : Schválenie  inventarizačnej  a vyraďovacej komisie  

Starosta  v tomto  bode  žiadal  poslancov  určiť  a odsúhlasiť  členov  inventarizačnej
a vyraďovacej komisie. Poslanci sa zhodli na tom, aby inventarizačná komisia bola v  zložení
a to : predseda: Jozef Maga, členovia Jozef Bencz, Zlatica Benczová   a vyraďovacia  komisia
v zložení a to predseda : Radoslav Benc,  členovia Ján Bezányi a Miloš Pajer.  

Prítomní  poslanci  počtom  5  schválili  zloženie  inventarizačnej  komisie  a to  v zložení  :
predseda : Jozef Maga, členovia : Jozef  Bencz a Zlatica Benczová.   Hlasovania sa zdržali
poslanci Jozef  Maga, Zlatica Benczová  a Jozef Bencz.   

Poslanci hlasovali : 

Za : 5 poslancov,  proti : 0, zdržali sa hlasovania: 3 poslanci 

Taktiež poslanci počtom 5 jednomyseľne schválili zloženie  vyraďovacej komisie : predseda
Radoslav Benc, členovia : Ján Bezányi a Miloš Pajer. Hlasovania sa zdržali poslanci: 
Radoslav Benc, Ján Bezányi a Miloš Pajer.

Poslanci hlasovali : 

Za : 5 poslancov, proti : 0, zdržali sa hlasovania : 3 poslanci   
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14. bod : Schválenie Nájomných zmlúv od 1.1.2023  – BD č. 528  

V tomto bode starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že Nájomné zmluvy
s nájomníkmi  boli  uzatvorené  na obdobie 3 rokov, od 1.1.2020 do 31.12.2022. Všetci  16
nájomníci podali   Žiadosť a prílohy  o uzatvorenie Nájomnej zmluvy od 1.1.2023. Navrhol
uzatvoriť Nájomné zmluvy  od 1.1.2023 na 3 roky.    

Starosta vyzval poslancov na pripomienky.  
Po viacerých pripomienkach sa poslanci zhodli na uzatvorení Nájomných zmlúv na obdobie

od 1.1.2023 do  31.12.2023, t.j.  na obdobie 1 roka, nakoľko spĺňajú podmienky VZN Obce
Žirany č. 2/2014, okrem A. Sz., nakoľko je v právnom konaní. Zástupca starostu Rastislav
Ochotnický navrhol vyžiadať ďalší právny rozbor ( vyjadrenie)/  iného právnika.    

 Poslanci  počtom 5 s účinnosťou od 1.1.2023  do 31.12.2023 schválili Nájomné zmluvy
v BD č. 528  pre : K. B. a A. B., A. Ž., T. P., V. D., G. Sz., T. S., D. H. a A. H., J. B., P. J.
a L. J., Ľ. G., M. M., J. a M. K., G. B. a J. B., E.O., D. K.

 Proti hlasovali poslanci  Jozef Bencz, Rastislav Ochotnický, Ján Bezányi. 

Poslanci hlasovali :  

Za : 5 poslancov, proti : 3  , zdržal sa : 0

Poslanci počtom 7 neschválili  žiadosť o predĺženie  nájomnej zmluvy od 1.1.2023  pre A. 
Sz.,  z dôvodu prebiehajúceho právneho konania. Hlasovania  sa zdržal Jozef Bencz.  

Poslanci hlasovali :  

Za : 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa : 1

15. bod : ÚP obce Žirany – Za D č. 3 

Starosta  informoval   poslancov  obecného  zastupiteľstva,  že  t.č.  prebieha   spracovanie
námietok, resp. vyjadrení dotknutých orgánov k ÚP  ZaD č. 3, ktoré vykonávajú zhotoviteľka
Janka Privalincová a odborne spôsobilá osoba Gertrúda Čuboňová.    

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

Poslaci  sa  zhodli  na  tom,  že  komisia  vykoná  tvaromiestnu  obhliadku  a na  najbližšom
zasadnutí predseda komisie bude informovať poslancov obecného zastupiteľstva. 

b. Žiadosť o poskytnutie dotácie  - Harmónia Žirany  

V tomto bode bola predložená  Žiadosť Harmónie Žirany o poskytnutie dotácie na rok 2023
vo výške 4.100, 00 Eur Účelom poskytnutia dotácie je činnosť  ženského speváckeho zboru.
Vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky a pozmeňujúci návrh.  

Nakoľko nikto z poslancov nemal pripomienky, poslanci  obecného zastupiteľstva schválili
poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Žirany pre Harmóniu – Žirany na rok 2023 vo výške
4.100 Eur.   

Poslanci hlasovali :

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

c. Úprava poplatku za kanalizáciu a vývoz žúmp 

V tomto bode  bol prerokovaný poplatok za kanalizáciu. Na obecnú kanalizáciu sú toho času
napojené cca. ¾ domácností. Kanalizácia ešte nie je ukončená a nie je skolaudovaná. Obec
Žirany má s Obcou Kolíňany spoločnú ČOV, na prevádzkovanie  prispievame ročne sumou
cca. 21. 600 Eur.  

Je potrebné dokončiť vybudovanie kanalizácie, stavbu skolaudovať a nakoľko  náklady na
prevádzkovanie sú vyššie ako príjem, poslanci sa zhodli na zvýšení poplatku za kanalizáciu
pre fyzické a právnické osoby od 1.1.2023  zo sumy 20 Eur  o sumu 10 Eur / osobu / rok na
sumu 30 Eur / osobu/ rok. 

Za uvedený návrh hlasovali prítomní poslanci počtom 8.    

Poslanci hlasovali :

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

V tomto bode bola prerokovaná aj problematika vývozu žúmp a kompenzácia výdavkov za
vývoz žumpy občanovi. Starosta informoval poslancov o kompenzácii  výdavkov za vývoz
žúmp občanom za roky 2021 a 2022.  Uznesením č. 11/09/16  bola schválená kompenzácia
výdavkov  za  vývoz  žúmp  občanom,  kde   Obcou  Žirany  z objektívnych  dôvodov  nie  je
zabezpečená napojenosť na verejnú kanalizáciu. 

Vyzval poslancov na pripomienky a návrhy k uvedenej problematike.
Po viacerých pripomienkach  sa poslanci zhodli  na kompenzácii výdavkov za vývoz žúmp

s účinnosťou od 1.1.2023  nasledovne : 

- Občan si podľa potreby zabezpečí vývoz žumpy na vlastné náklady  
- Občan  predloží  uhradené  faktúry  za  vývoz  v druhej  polovici  príslušného

kaledárneho roka, najneskôr do 31.10.príslušného kalendárneho roka
- Obec  Žirany  na  základe  predložených  faktúr  uhradí  občanovi  za  príslušný

kalendárny rok  paušálne na jednu domácnosť sumu najviac do výšky 300 Eur 
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Týmto sa ruší uznesenie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch č. 11/09/16 zo dňa 22.1.2016. 

Poslanci hlasovali :

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

17. bod : Diskusia 

Starosta  informoval,  že  Obec  Žirany  obdržala  od  f.  STAVEKO,  Ing.  Marián  Sahul,
Benkova 13, Nitra faktúru č. 372 /2022 na sumu 25.000 Eur za vykonané dodávateľské  práce
na základe ZoD č. 10/01 Kan. Z 10.10.2001  na stavbe Žirany – verejná kanalizácia, SO 01
Kanalizačné potrubie gravitačné – 147 m podľa priložených rozpočtových  nákladov. Vyzval
poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky. 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, aby vystavená faktúra  č. 372/2022 od f.
STAVEKO,  Ing.  Marián  Sahul,  Benkova  13,  Nitra  na  sumu  25.000  Eur  za  vykonané
dodávateľské  práce na základe ZoD č. 10/01 Kan. z 10.10.2001  na stavbe Žirany – verejná
kanalizácia , SO 01 Kanalizačné potrubie gravitačné – 147 m podľa priložených rozpočtových
nákladov nebola  uhradená a  aby  predmetná  faktúra  bola  vrátená  dodávateľovi   písomne
z dôvodu,  že  v roku  2022  na  verejnej  kanalizácii  neboli   vykonané  žiadne   práce  a
novozvolené  obecné zastupiteľstvo  nemá vedomosť  o dlhu  voči dodávateľovi. 

Za uvedený návrh hlasovali prítomní poslanci počtom 8.    

Poslanci hlasovali :

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

Starosta tiež informoval o doručení oznámenia  z MŽP SR o prerokovaní návrhu zaradiť
vybrané  parcely  lokality  SKUEV0130  Zobor  do  národného  zoznamu   území  európskeho
významu, ktoré sa bude konať 19.1.2023 o 9 :30 hod.v zasadačke Obecného úradu v Žiranoch
podľa priloženého programu. Verejná vyhláška  a prílohy budú zverejnené na web stránke
obce  a úradnej tabuli.   

Tiež navrhol z dôvodu šetrenia vypínať verejné osvetlenie a osvetlenie kostola od 7.1.2023
od 24 :00 hodiny  do  04 : 00 hodiny s čím poslanci súhlasili.

Ján Bezányi navrhol, aby starosta do spoločnej skupiny oznamoval, ak je nejaká porucha na
vodovode a kanalizácii.  Tiež  sa  informoval  či  sa  plánuje  nejaká  akcia  na  Silvestra  2022.
Starosta  uviedol  že sa Silvester  plánuje  a tiež v mesiacoch december  až február  2023 sú
naplánované akcie ako : výstup na Zobor, ples a zabíjačka. 

Jozefa   Bencza  zaujímalo  v ktoré  dni  v týždni  sa  bude  konať  zastupiteľstvo.  Starosta
uviedol, že predbežne v piatky.  Žiadal aby pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva
bola zverejnená týždeň pred zasadnutím obecného zastupiteľstva

Starosta informoval poslancov, že nasledujúce zasadnutie je naplánované na 24.2.2023. 
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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  18: 15 hodine. 

V Žiranoch, dňa   13.12.2022 

Mgr. Imrich Nagy, v. r.   
                                                                                         starosta obce  

Overovatelia  : 

Rastislav Ochotnický, v. r.  Žirany 16.12.2022

Radoslav Benc, v. r. Žirany  16.12.2022

Zapísala: Miriam Szóradová 
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