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                                                            UZNESENIA 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žihárci, zo dňa 14.05.2020   
 

 

Uznesenie č. 298/2020 zo dňa 14.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

Overovateľov zápisnice v zložení:  Bc. Ladislav Habán, Ing. Erika Habánová 

Hlasovanie:  za:  8  proti:  0 zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 299/2020 zo dňa 14.05.2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

Návrhovú komisiu v zložení:  Csaba Nagy, Dionýz Bácsai 

Hlasovanie:  za: 8  proti:   0 zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 300/2020 zo dňa 14.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:  

Určenie zapisovateľky:  Nóra Tóth  

Hlasovanie:  za: 8  proti:   0 zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 301/2020 zo dňa 14.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje:  

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva  podľa predloženej prílohy     

Hlasovanie:  za: 8  proti: 0  zdržal sa:   0  

 

Uznesenie č. 302/2020 zo dňa 14.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

Kontrolu vlastných uznesení z predchádzajúceho zasadnutia bez pripomienok  

Hlasovanie:  za: 8  proti:  0 zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 303/2020 zo dňa 14.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly č. 5/2020 o kontrole príjmov, 

výdavkov a rozpočtovom hospodárení obce za I. štvrťrok 2020 

Hlasovanie:  za:  8  proti:  0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 304/2020 zo dňa 14.05.2020 

1./ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

Podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov zmenu rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia č. 2 

2./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov zmenu rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia č. 3 

Počet volených poslancov:    9 

Počet prítomných poslancov:  8 

Hlasovanie:  za: 8  proti: 0   zdržal sa:  0 

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 

Uznesenie č. 305/2020 zo dňa 14.05.2020 

1./ Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 podľa predloženej prílohy 

1./ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 podľa      

predloženého materiálu č. 6/2020  

3./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

Záverečný účet  a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 podľa predloženej prílohy bez výhrad. 
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Počet zvolených poslancov:        9 

Počet prítomných poslancov:      8 

Hlasovanie:  za:  8  proti: 0  zdržal sa:   0 

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 306 /2020 zo dňa 14.05.2020 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

V súlade s ustanovením § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 zo dňa 

02. apríla 2020 uznesenie, aby obec  počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 mohla použiť 

na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje 

financovania. 

Počet zvolených poslancov:     9 

Počet prítomných poslancov:   8 

Hlasovanie:  za:  8  proti:  0 zdržal sa:  0 

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 307/2020 zo dňa 14.05.2020  

1./ Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške úhrad za 

sociálnu službu podľa predloženej prílohy 

2./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje a vyhlasuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške úhrad za sociálnu 

službu podľa predloženej prílohy 

Počet zvolených poslancov:      9 

Počet prítomných poslancov:    8 

Hlasovanie:  za:  8  proti:  0 zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 308 /2020 zo dňa 14.05.2020 

1./ Obecné zastupiteľstvo prerokovalo : 

Návrh Dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Žihárec podľa predloženej prílohy 

bez pripomienok   

2./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Žihárec, podľa predloženej prílohy 

Počet zvolených poslancov:    9 

Počet prítomných poslancov:  8  

Hlasovanie:    za: 8   proti : 0 zdržal sa:  0 

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 309/2020 zo dňa 14.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:  

Informáciu starostu obce o aktivitách obce za uplynulé obdobie a o investíciách a plánoch obce na 

nasledujúce obdobie  

Hlasovanie:  za:  8  proti: 0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č.  310 /2020 zo dňa 14.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

V súlade s mimoriadnymi opatreniami v súvislosti so šírením nákazlivej choroby COVID – 19 

presunutie obecných dní na 09.06.2021 – 12.06.2021  

Obecné zastupiteľstvo odporúča:  

Zaslať informáciu poskytovateľovi dotácie na projekt  „ Obecné dni Žihárec 2020 „  o presunutie 

termínu obecných dní na 09.06.2021 – 12.06.2021 so žiadosťou o presunutie poskytnutej dotácie na 

takto stanovené obdobie. 

Hlasovanie:   za: 8  proti: 0 zdržal sa: 0 
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Uznesenie č.  311 /2020 zo dňa 14.05.2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :  

Žiadosť Tamása Zajcseka, bytom Nezabúdkova č. 6, Šaľa a Zuzany Tóthovej, bytom Neded 415 

o výpoveď nájomnej zmluvy na byt č. 1, v BD súp.č.188  a súhlasí s rozviazaním  nájomnej zmluvy. 

Hlasovanie:  za: 8  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č.  312 /2020 zo dňa 14.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

Pridelenie obecného nájomného bytu v obecnom nájomnom dome súp.č. 188, byt č. 1 pre žiadateľov  

Krisztíny Lelovicsovej, bytom Tešedíkovo č. 1216  a  Roldana Fazekaša, bytom Vlčany  

Hlasovanie :  za:  6   proti: 0  zdržal sa:  2 (Habán L., Tóth G.)  

 

Uznesenie č. 313/2020 zo dňa 14.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo mení a dopĺňa uznesenie č. 683/2018 zo dňa 5.2.2018 a schvaľuje 

v nasledovnom znení:  

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zmluvný prevod vlastníctva kúpnou zmluvou,  stavby vo vlastníctva obce, v katastrálnom území 

Žihárec, vedeného na  Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor, LV č. 1,  parcelného čísla 3788/29 – 

ošipáreň za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 620,00 €, slovom šesťstodvadsať euro,  

spôsobom hodným osobitného zreteľa  pre  Františka Habána, rod. Habán,  nar. 09.02.1965, r.č. 

650209/6777  a manželku Alžbetu Habánovú rod. Karaszová, nar. 23.09.1960 , r.č. 665923/6430 

obidvaja bytom Žihárec č. 119.   Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie vlastníctva žiadateľa 

v súlade s územným plánom obce. 

Počet zvolených poslancov :    9 

Počet prítomných poslancov:   8   

Hlasovanie:  za:  8  proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 

Uznesenie č. 314/2020 zo dňa 14.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

Podľa § 9a  ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

zmluvný prevod vlastníctva kúpnou zmluvou, pozemkov vo vlastníctva obce, v katastrálnom území 

Žihárec, vedeného na Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor, pozemku parc. č.1112/1 – zastavaná 

plocha v podiele ¼ zo štyroch vlastníkov bytového domu súpisného čísla 785 (byt č. 2, prízemie)  

o výmere 198 m2, pozemku parc. č. 1112/30 –zastavaná plocha v podiele ¼ zo štyroch vlastníkov 

bytového domu súpisného čísla 785 o výmere 763 m2,  parc. č 1112/23 – zastavaná plocha o výmere 

94 m2, parc. č. 1112/24 – zastavaná plocha o výmere 59 m2, parc. č. 1112/13 – zastavaná plocha 

o výmere 26 m2 a parc. č. 1112/25 – záhrada o výmere 135 m2 , spôsobom hodným osobitného 

zreteľa pre  Jána Titíša , nar. 07.10.1979, r.č. 791007/6790 bytom Galanta, Vodárenská 1546/16,  za 

cenu 1,00 €/m2. Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie vlastníctva žiadateľa v súlade 

s územným plánom obce.  

Počet zvolených poslancov:     9 

Počet prítomných poslancov:   8 

Hlasovanie:  za:  8  proti: 0   zdržal sa:   0 

Uznesenie  bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 

Uznesenie č. 315/2020 zo dňa 14.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zmluvný prevod vlastníctva kúpnou zmluvou, pozemkov vo vlastníctva obce, v katastrálnom území 

Žihárec, vedeného na Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor, pozemku parc. č. 1112/1 – zastavaná 

plocha v podiele ¼ zo štyroch vlastníkov bytového domu súpisného čísla 785 o výmere 198 m2, 

pozemku parc. č. 1112/30 – zastavaná plocha v podiele ¼ zo štyroch vlastníkov bytového domu 

súpisného čísla 785 o výmere 763 m2, parc. č. 1112/22 – zastavaná plocha o výmere 126 m2, parc. č. 
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1112/21 – zastavaná plocha o výmere 24 m2, parc. č. 1112/15  zastavaná plocha o výmere 24 m2 

a parc. č. 1112/26  záhrada o výmere 134 m2, spôsobom hodným osobitného zreteľa pre Ľudovíta 

Kolára rod. Kolár, nar. 10.07.1948, r.č.480710/002 bytom Žihárec č. 785, byt č. 4 1.posch. a Renáta 

Szabová rod. Kolárová, nar. 03.07.1970, r.č.705703/6569, Žihárec č. 618 za cenu 1,00 €/m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie  vlastníctva žiadateľa v súlade s územným plánom 

obce. 

Počet volených poslancov:     9 

Počet prítomných poslancov:  8 

Hlasovanie :  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 

Uznesenie 316/2020 zo dňa 14.05.2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zmluvný prevod vlastníctva kúpnou zmluvou, pozemkov vo vlastníctva obce, v katastrálnom území 

Žihárec, vedeného na Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor, pozemku parc. č. 1112/1 – zastavaná 

plocha v podiele ¼ zo štyroch vlastníkov bytového domu súpisného čísla 785 o výmere 198 m2, 

pozemku parc. č. 1112/30 – zastavaná plocha v podiele ¼ zo štyroch vlastníkov bytového domu 

súpisného čísla 785 o výmere 763 m2,  parc. č. 1112/19 – zastavaná plocha o výmere 87 m2, parc. č. 

1112/20 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parc. č. 1112/14  zastavaná plocha o výmere 28 m2 

a parc. č. 1112/27 -  záhrada o výmere 134 m2, spôsobom hodným osobitného zreteľa pre Zuzanu 

Véghovú rod. Szőcsová, nar. 09.03.1946, r.č.465309/738, bytom Žihárec č. 785, byt č. 3, 1.posch. 

Végh Vojtech rod. Végh, Ing.,  nar. 07.08.1967, r.č.670807/6023, bytom Nové Zámky, SNP 4022/42, 

Norbert Végh rod. Végh, nar. 17.11.1971, r.č.711117/6545, Šaľa, Hlavná 3/9 za cenu 1,00 €/m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie  vlastníctva žiadateľa v súlade s územným plánom 

obce. 

Počet volených poslancov:     9 

Počet prítomných poslancov:  8 

Hlasovanie :  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie 317/2020 zo dňa 14.05.2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zmluvný prevod vlastníctva kúpnou zmluvou, pozemkov vo vlastníctva obce, v katastrálnom území 

Žihárec, vedeného na Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor, pozemku parc. č. 1112/1 – zastavaná 

plocha v podiele ¼ zo štyroch vlastníkov bytového domu súpisného čísla 785 o výmere 198 m2, 

pozemku parc. č. 1112/30 – zastavaná plocha v podiele ¼ zo štyroch vlastníkov bytového domu 

súpisného čísla 785 o výmere 763 m2,  parc. č. 1112/16 – zastavaná plocha o výmere 111 m2, parc. č. 

1112/17 – zastavaná plocha o výmere 20 m2, parc. č. 1112/18  zastavaná plocha o výmere 18 m2 

a parc. č. 1112/4 -   záhrada o výmere 134 m2, spôsobom hodným osobitného zreteľa pre Máriu 

Szalayovú rod. Pásztorová, nar. 06.07.1942, r.č. 425706/132, bytom Žihárec č. 785 byt č. 1, prízemie 

za cenu 1,00  €/m2. Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie  vlastníctva žiadateľa v súlade 

s územným plánom obce. 

Počet volených poslancov:     9 

Počet prítomných poslancov:  8 

Hlasovanie :  za: 8  proti: 0 zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 318/2020 zo dňa 14.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zmluvný prevod vlastníctva kúpnou zmluvou vo vlastníctva obce, v katastrálnom území Žihárec, 

vedeného na Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor, pozemku parc. č. 1122/6 – zastavaná plocha  

o výmere 58 m2  pre František Tóth rod. Tóth, nar. 24.06.1970 r.č. 700624/6565 a manželky Anikó 
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Tóthová rod. Modranská nar. 24.10.1970 , r.č. 706024/6530, bytom Žihárec č. 41 za cenu 1,00 €/m2 

spôsobom hodným osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie vlastníctva 

žiadateľov v súlade s územným plánom obce. 

Počet volených poslancov:      9 

Počet prítomných poslancov:   8 

Hlasovanie:  za: 8  proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 

Uznesenie č. 319/2020 zo dňa 14.05.2020 

1./ Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žihárec  podľa predloženej prílohy  

2./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žihárec podľa predloženej prílohy bez pripomienok 

Počet volených poslancov:      9 

Počet prítomných poslancov:   8 

Hlasovanie:  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 

Uznesenie č. 320/2020 zo dňa 14.05.2020 

1./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Preddavok vo výške 350,00 € na zriadenie a montáž odbočenia na verejnom vodovode v obci Žihárec 

podľa zákona č. 442/2002 o verejných  vodovodoch a kanalizáciách, zhotoviteľom  Západoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou na základe stavebného povolenia a žiadosti záujemcu o zriadenia 

odbočenia  

2./ Obecné zastupiteľstvo odporúča: 

Objednávku na zriadenie a vykonanie montážnych prác odbočenia zhotoviteľovi predložiť až po 

zaplatení preddavku na Obecnom úrade v Žihárci 

Počet zvolených poslancov:    9 

Počet prítomných poslancov:  8 

Hlasovanie:  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

 

          Alajos B a r a n y a y  

                        starosta obce 

 

 

Overovatelia :  

 

1./ Bc. Ladislav Habán 

  

2./ Ing. Erika Habánová  


