
Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žihárci zo dňa 14.5.2020 

 

 

Prítomní:  poslanci podľa prezenčnej listiny v počte 8 

Ospravedlnená :  Eva Kubišová 

Neospravedlnené: 0 

Ďalej prítomní:  Štefan Bencze – hlavný kontrolór obce 

                           Nóra Tóth – zamestnanec obce 

 

Bod č. 1/  Otvorenie zasadnutia:  pán starosta privítal hlavného  kontrolóra obce, zástupcu starostu, 

a poslancov a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.  Nakoľko počet prítomných poslancov je 8, 

poslankyňa Kubišová E. chýba ospravedlnene,  skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. 

Bod č. 2/  Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

Za zapisovateľa p. starosta menoval: Nóru Tóth  

                 Overovatelia: Ing. Erika Habánová, Bc. Ladislav Habán        

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

                 Návrhová komisia:  Dionýz Bácsai, Csaba Nagy 

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

 

Bod č. 3/  Schválenie programu zasadnutia:   Program zasadnutia bol poslancom zaslaný dňa 

5.5.2020  spolu s materiálom a pozvánkou na zasadnutie. 

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

 

Bod č. 4/  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: p. hlavný 

kontrolór písomne vypracoval kontrolu plnenia jednotlivých uznesení prijatých na predchádzajúcom 

zasadnutí OZ, čo bolo súčasťou zaslaného materiálu.  

                   Hlasovanie:     zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie. 

Bod č.5/  Správa o výsledku finančnej kontroly hospodárenia obce za I. štvrťrok 2020 : p. hlavný 

kontrolór vypracoval a  písomne predložil správu o finančnej kontrole a v stručnosti zhrnul 

jednotlivé body. Zo strany poslancov bez pripomienky. 

                   Hlasovanie:   zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie 

Bod č. 6/ Informácia o zmene rozpočtu podľa predloženého rozpočtového opatrenia č. 2 :  materiál 

písomne vypracovala p. účtovníčka a návrh predložil p. starosta 



                Poslanci jednohlasne brali na vedomie. 

Rozpočtové opatrenie č. 3 – zo strany poslancov bez pripomienok, 

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

Bod č. 7/ Prerokovanie Návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 podľa prílohy – prílohu dostali 

poslanci v materiáloch.  K materiálom patril aj odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu 

záverečného účtu za rok 2019.  Hlavný kontrolór v úvode predložil odborné stanovisko v krátkosti 

zhrnul rozpočtové hospodárenie a výsledok hospodárenia za rok 2019. Po odbornom stanovisku došlo 

k prerokovaniu záverečného účtu, zo strany poslancov bez pripomienok. 

a./ poslanci jednohlasne brali na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu 

rozpočtu obce za rok 2019  

b./ poslanci schválili Záverečný účet obce za rok 2019 jednohlasne bez výhrad 

                   

Bod č. 8/  Návrh uznesenia o spôsobe    úhrady  bežných  výdavkov   podľa  § 36  zákona č. 67/2020 

Z.  o niektorých    mimoriadnych     opatreniach   vo    finančnej    oblasti   v súvislosti  so  šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19: -  návrh uznesenia v súlade s §36 zák. č. 67/2020 

vypracoval pán hlavný kontrolór. Nakoľko ekonomický pokles v dôsledku koronakrízy bude mať 

negatívny dopad aj na daňové príjmy obcí (podielové dane) uvedenými opatreniami sa zabezpečí obci 

využiť všetky disponibilné zdroje na úhradu spojené s mimoriadnymi výdavkami počas pandémie. 

               

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

 

Bod č. 9/  Prerokovanie Návrhu  VZN  o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe  a výške úhrad 

za sociálnu službu podľa predloženej prílohy –  obecná rada navrhla sumy:  0,50€, 0,60€, 0,70€  za 

jednu hodinu podľa stupne odkázanosti opatrovaných. 

                   

                 Hlasovanie:   VZN bol jednohlasne schválený. 

 

Bod č. 10/  Prerokovanie  Dodatku   č.1 k   Prevádzkovému   poriadku   pohrebiska   obce  Žihárec, 

podľa predloženej prílohy – na poslednom zasadnutí bolo odročené prerokovanie dodatku. Starosta 

obce v krátkosti predložil zmeny ktoré obsahuje dodatok a pripomenul že všetky zmeny vychádzajú 

zo zákona a obce len rozšíria svoje prevádzkové poriadky. Zo strany poslancov predložený návrh bez 

pripomienok . 

 

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

 

Bod č. 11/ Informácia   starostu   obce o  aktivitách  obce za  uplynulé obdobie a o plánoch na 

nasledujúce obdobie :        

 informácia o priebehu výstavby obecných nájomných bytov: BD nižší štandard bude podľa 

plánov kolaudované a odovzdané do konca augusta.   BD pri kultúrnom dome: žiadosť o odklad 

na fond je zatiaľ  v štádiu  riešenia 

      

 rekonštrukcia  chodníkov z dotácie MAS: rekonštrukcia je dokončená, tiež čakáme na peniaze 

od  PPA. 

 

 modernizácia verejného osvetlenia: všetky pouličné lampy sú už namontované, a práve tento 

týždeň sme dostali aj 65 ks. stojacich parkových lámp. Budú namontované na budúci týždeň. 



   

 dotácia na obecné dni: v rámci projektu Town Twinning bolo  schválené 25.000€, ale nakoľko 

organizovanie obecných dní kvôli koronakríze nebude možné uskutočniť v termíne 12.6.-

14.6.2020,  treba zaslať žiadosť poskytovateľovi dotácie na projekt  „ Obecné dni Žihárec 2020 „  o 

presunutie termínu obecných dní na 09.06.2021 – 12.06.2021. 

 

Poslanci jednohlasne odsúhlasili uznesenie o presunutí obecných dní na obdobie: 09.06.2021 – 

12.06.2021 a jednohlasne súhlasili s predložením žiadosti na poskytovateľa dotácie. 

         

 rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – treba dokončiť do konca tohto roka. 

 

 Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou 

v lokalite Selice: Podľa § 65g ods.3 zákona o posudzovaní vplyvov počas mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

obec zverejňuje dokumentáciu podľa §6 ods. 5,§8 ods.7, §11 ods.1, §14 ods.5, §23 ods.3, §29 

ods.8, §30 ods.7, §34 ods.1 a §37 ods.7 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom 

webovom sídle, ak ho má zriadené do 10 dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené 

v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce zverejní informáciu 

o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady 

urobiť z nej kópie. Obec zverejní na webovom sídle a na úradnej tabuli informácie, že do 

dokumentácie je možné nahliadnuť na Obecnom úrade počas úradných hodín.      

            

                  Hlasovanie:   poslanci jednohlasne brali na vedomie  

Bod č. 12./  Odovzdanie a pridelenie obecných nájomných bytov:  v BD s.č. 188, byt č. 1 Zajcsek T. 

– Tóthová Z. podali žiadosť o odovzdanie bytu.  

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

 

-  žiadosť Lelovicsová Krisztina. nar. 16.08.2000, bytom Tešedíkovo 243 a Fazekaš Roldan. nar. 

10.03.1989, bytom Vlčany  na pridelenie bytu    

         

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

 

Bod č. 13./ Prerokovanie rozhodnutia OÚ Šaľa - katastra nehnuteľností o prerušení prevodu 

nehnuteľného  majetku obce pre Františka Habána. -  jedná sa o predaj ošipárne, bolo to odsúhlasené 

ešte v roku 2018 za cenu uvedeného v znaleckom posudku. Uznesenie bude opravené v tomto znení:  

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



 

Bod č. 14/    Schválenie zmluvného prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctva  obce, pozemkov   

parc.č. 1112/1 a parc. č. 1112/4  - je to štvorbytovka pri futbalovom ihrisku, na minulom zasadnutí už 

zámer predaja bol schválený za 1€/m2 .  Zo strany poslancov bez pripomienky. 

                   

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

 

Bod č. 15/  Rôzne:  

 žiadosť Tóth F. a manž.. Anikó o odpredaj nehnuteľnosti pred RD s.č. 41 – zámer predaja už 

bol schválený na zasadnutí uznesením č. 221/2019 zo dňa: 26.11.2019.  

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

 v Dodatku č. 1 ku VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi...... bol predložený 

návrh, ktorý bol podľa zákona zverejnený na webovom sídle, a o zmenu v časti III, § 12 počet 

potrebných zberných nádob:  

a) pre rodinné a obecné bytové domy počet a druh zberných nádob: 

       2ks x 120 litrová smetná nádoba alebo 1ks x 240 litrová nádoba – do 5 členov v domácnosti 

       a + 1 ks 120 l litrová smetná nádoba nad 5 členov v domácnosti 

b) frekvencia odvozu:  1x za dva týždne 

 

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

 

 Pri zavedení pitnej vody a kanalizácie na nehnuteľnosť občania žiadajú od obce objednávku 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.  

 Objednávku na zriadenie a vykonanie montážnych prác odbočenia zhotoviteľovi na návrh obecnej 

rady predložiť až po zaplatení preddavku na Obecnom úrade v Žihárci. Suma preddavku na návrh 

poslanca Gabriela Tótha je 350 €. 
 

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

 

Bod č. 16/  Záver:   Vzhľadom k tomu, že programové body obecného zastupiteľstva boli 

vyčerpané a poslanci nemali žiadne pripomienky starosta obce poďakoval všetkým za aktívnu 

účasť  a  o 19,30 hod. uzatvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 

 

Zapísala: Nóra Tóth 

        Alajos B a r a n y a y  

            starosta obce 

 

Overovatelia: 

Habánová Erika, Ing.             ............................................. 

 

Ladislav Habán Bc.    .............................................. 


