Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žitavciach, ktoré sa konalo dňa 14. júna
2022 o 17.00 hodine v budove Obecného úradu v Žitavciach.

Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žitavciach, ktoré sa konalo dňa 14. júna
2022 o 17.00 hodine v budove Obecného úradu v Žitavciach.

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisu a zapisovateľky.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Úprava rozpočtu obce č. 2
Záverečný účet obce za rok 2021
Rozsah výkonu funkcie starostu pre roky 2022-2026, určenie počtu poslancov
a volebných obvodov.
7. Diskusia
8. Záver

K bodu č. 1
Rokovanie 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žitavciach, otvoril a viedol
starosta obce. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, a konštatoval, že sú
prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, čím je zastupiteľstvo spôsobilé rokovať
a právoplatne prijímať uznesenia.

K bodu č. 2
Za overovateľov zápisnice boli určení: PaedDr. Eliška Matušková a p. Martin Mikle. Za
zapisovateľku bola určená p. Chrenková.

K bodu č. 3
Starosta obce predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie

č. 103/2022-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Žitavciach
schvaľuje

-

2-

program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za:

5 (Martin Mikle, Juraj Sádovský, Ing. Roman
Hegedűš, Ing. Viera Zrubcová, PaedDr. Eliška
Matušková)
proti :
0 (mená)
zdržal sa:
0 (mená)
neprítomní pri hlasovaní: 0 (mená)

K bodu č. 4
Predkladaná úprava rozpočtu obce Žitavce na rok 2022 je v zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Navrhované úpravy rozpočtu obce na rok 2022 sú vypracované na základe skutkového
stavu, nevyhnutných potrieb obce. Bežný rozpočet so zdrojom krytia 111 štátny rozpočet, je
znížený o 998,- € a v tej istej sume sú znížené aj výdavky. Ide o dotáciu na rozvoj obce, ktorá
bola v pôvodnom rozpočte, táto dotácia v tomto roku nebude a dotácia na životné prostredie
je zvýšená.
Bežný rozpočet so zdrojom krytia 41, vlastné zdroje, je navýšený o sume 280,-- € (daň zo
stavieb a vratky) o takú istú sumu sú navýšené aj výdavky, v ostatných prípadoch ide len
o presun medzi položkami. Úprava rozpočtu je navrhnutá podľa nevyhnutnej potreby
reálneho čerpania. Bežný rozpočet je naďalej vyrovnaný.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v

č. 104/2022-OZ

Žitavciach
Schvaľuje

úpravu rozpočtu obce Žitavce č. 2 na rok 2022 tak, ako bola predložená
Hlasovanie:

za:

5 (Martin Mikle, Juraj Sádovský, Ing. Roman
Hegedűš, Ing. Viera Zrubcová, PaedDr. Eliška
Matušková)
proti :
0 (mená)
zdržal sa:
0 (mená)
neprítomní pri hlasovaní: 0 (mená)

-
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K bodu č. 5
Záverečný účet obce Žitavce za rok 2021 bol spracovaný podľa ustanovení § 16 zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec je povinná po ukončení rozpočtového roka súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom
hospodárení do záverečného účtu a tento predložiť na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
V záverečnom účte je detailne spracovaný rozbor hospodárenia Obce Žitavce za rok 2021
osobitne za príjmovú a výdavkovú časť.
Hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom obce schváleným obecným zastupiteľstvom dňa 16.
decembra 2020 ako rozpočet vyrovnaný. V priebehu roku 2021 bol rozpočet obecným
zastupiteľstvom upravovaný 3 krát.
Záverečný účet obsahuje:
- použitie prebytku hospodárenia za rok 2021
- tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a ostatným
právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
- bilanciu aktív a pasív k 31. 12. 2021 za obec bez rozpočtových organizácií

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v

č. 105/2022-OZ

Žitavciach
schvaľuje

a) záverečný účet obce Žitavce na rok 2021 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad
b ) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 13 779,96 EUR.

Hlasovanie:

za:

5 (Martin Mikle, Juraj Sádovský, Ing. Roman
Hegedűš, Ing. Viera Zrubcová, PaedDr. Eliška
Matušková)
proti :
0 (mená)
zdržal sa:
0 (mená)
neprítomní pri hlasovaní: 0 (mená)

-
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K bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo je povinné podľa § 166, odst. 3 zákona č. 180/2014 Z. Z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov určiť počet poslancov a počet volebných obvodov v obci a podľa § 11
ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určiť
rozsah výkonu funkcie starostu obce.

Uznesenie

č. 106/2022-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Žitavciach
určuje
a) počet poslancov obecného zastupiteľstva v Žitavciach pre funkčné obdobie 2022 –
2026: 5 poslancov
b) jeden volebný obvod pre celú obec pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku
2022
c) podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Žitavce na plný – 100%
úväzok.
Hlasovanie:

za:

5 (Martin Mikle, Juraj Sádovský, Ing. Roman
Hegedűš, Ing. Viera Zrubcová, PaedDr. Eliška
Matušková)
proti :
0 (mená)
zdržal sa:
0 (mená)
neprítomní pri hlasovaní: 0 (mená)

K bodu č. 7
Diskusia:
- starosta obce informoval prítomných o plánovaných kultúrnych a športových akciách.
25. 06. – futbalcup
05. 07. – pingpongový turnaj
29. 07. – zájazd na kúpanie do Štúrova
20. 08. – guláš cup, volejbalový turnaj – hodové slávnosti, tento termín ešte bude
nutné upresniť s pánom farárom, podľa toho ako vyhlási hody
31. 08. – stretnutie dôchodcov so zápisom jubilantov do pamätnej knihy, ešte bude
treba dohodnúť termín uvítania detí do života.

-
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- Ing. Hegedűš informoval prítomných, že Ing. Horvát doručil poslancom urbanistickú
štúdiu a požaduje jej schválenie obecným zastupiteľstvom. Keďže tejto problematike sa
nevenuje, stretol sa s odborníkom, u ktorého sa informoval, ako je potrebné správne
postupovať. Vysvetlil, že urbanistická štúdia je nižšie forma územného plánu, ale aj táto
musí obsahovať vyjadrenia všetkých dotknutých inštitúcií ako dopravný inšpektorát,
vodári, pamiatkari, plynári, elektrikári... Štúdia, ktorú p. Horvát predložil neobsahuje
žiadne vyjadrenia, takže je neúplná. Obecné zastupiteľstvo nemôže schváliť územnú
štúdiu, ktorá nie je kompletná.
- Ing. Horvát – prečo iní ľudia, ktorí stavajú v extraviláne obce nemusia mať územnú
štúdiu, prečo to obec požaduje len od neho. Starosta informoval, že obec nepožaduje
územnú štúdiu, ale kataster, ktorý nechce rozdeliť parcelu a tri malé. Tiež nemôže povoliť
vybudovať prípojky a povoľovať drobné stavby, bolo by to v rozpore so stavebným
zákonom. P. Horvát obvinil prítomných, že kontaktujú p. Martišku, aby nesúhlasil
s prenajatím časti pozemku pre p. Horváta, musí sa prosiť cudzím ľuďom, aby mu
povolili vybudovať prípojky na ich pozemkoch. Starosta informoval, že aj pri drobných
stavbách postupoval v súlade so stavebným zákonom.
- p. Valkovič sa dotazoval, prečo obec nedá urobiť územno plánovaciu dokumentáciu,
obvinil starostu, že zavádza poslancov a všetci poslanci sú iba panáci, ktorí dvíhajú
ručičky. Sám podal žiadosť o stavebné povolenie a do 30 dní mu neprišlo vyjadrenie.
Starosta informoval, že stavebný úrad momentálne má personálne problémy, chýba jeden
pracovník, a tak sa lehoty predlžujú, obec nedokáže ovplyvniť dĺžku vybavenie podania.
- Ing. Horvát – čo teraz my stavebníci máme robiť? Podám trestné oznámenie za zneužitie
právomoci verejného činiteľa. Obvinil starostu, že mu nechce vrátiť územno plánovaciu
dokumentáciu. Starosta informoval, že toto podanie je živé a nemôže vrátiť všetky tri
paré dokumentácie, keďže konanie bolo iba prerušené, dve paré Ing. Horvát odmietok
prebrať, ďalej sa sťažoval, prečo on nemôže vybudovať pripojenie na inžinierske siete na
obecnom pozemku. Starosta informoval, že na obecnom pozemku nemá nikto prípojky,
všetci občania majú prípojky na svojich pozemkoch.
- p. Mikle apeloval, že by sa štúdia mala schváliť a potom nech Ing. Horvát dodá
vyjadrenia, informoval, že bol vypovedať na polícii ohľadom nelegálnej skládky odpadu
v pieskovej jame. Povedal, že zem tam bola vozená, aj bodrel, tak ako vždy, celý život,
čo si pamätá. Starosta skonštatoval, že tento problém riešia orgány činné v trestnom
konaní.
- p. Sádovský zdôraznil, že ak bude štúdia obsahovať všetky vyjadrenia, určite bude
obecným zastupiteľstvom schválená.
- Ing. Horvát reagoval, že z dopravného inšpektorátu, to bude dlho trvať, lebo majú veľa
roboty a prečo by mal on predkladať vyjadrenia, starosta odpovedal, preto, lebo takýto je
postup, podľa Ing. Horváta sa nemá obec čo vyjadrovať či je štúdia úplná, alebo nie, má
ju schváliť.

Návrhová komisia skonštatovala, že k všetkým bodom programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva, zastupiteľstvo prijalo platné uznesenie.

-
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K bodu č. 8
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 22. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva skončil.

Zapísal:
Mária Chrenková

MVDr. Stanislav Strieška
starosta obce

V Žitavciach, dňa 22. júna 2022

Overovatelia:

- PaedDr. Eliška Matušková
- Martin Mikle

