Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou
Dátum a miesto konania: 10. marca 2016, Obecný úrad Dvory nad Žitavou
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Branislav Becík,
PhD. Privítal poslancov a poznamenal, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta obce prečítal návrh členov návrhovej komisie, určil overovateľov a zapisovateľa
zápisnice.
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci: Ing. Bc. Kristína Fridriková, Karol Kusy a
Ing. Štefan Galla, PhD.

Overovatelia zápisnice: Ing. Štefan Galla, PhD., Ladislav Mazán
Zapisovateľ: Ing. Erika Dobrá
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Následne starosta obce vyzval poslancov k doplneniu, resp. k vysloveniu návrhov na zmenu
programu zasadnutia. Nakoľko neboli predložené žiadne návrhy, poslanci schválili nasledovný
program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti
budovy Obecného úradu v obci Dvory nad Žitavou“
4/ Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
5/ Záver
Hlasovanie č. 2:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

3. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvýšenie energetickej
hospodárnosti budovy Obecného úradu v obci Dvory nad Žitavou“
Starosta obce priblížil predložený materiál poslancom a otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou
schvaľuje
- predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy
Obecného úradu v obci Dvory nad Žitavou“ v rámci výzvy Operačného programu
Kvalita životného prostredia s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6
- celkovú výšku oprávnených výdavkov na projekt vo výške 587 552,54 EUR
- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t. j.
29 377,62 EUR
bez pripomienok.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 10
Za:10

Proti: 0

Zdržali sa: 0

4. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
Starosta obce otvoril bod č. 4. O slovo sa prihlásila JUDr. Lívia Sókyová vedúca
majetkoprávneho oddelenia obecného úradu, že z dôvodu nenadobudnutia právoplatnosti
dedičského konania v čase schválenia Uznesení č. 91/17092015 a 90/17092015 po neb. Izabele
Dékányovej v prospech Anny Gašparíkovej a spol. je potrebné preschváliť vyššie uvedené
Uznesenia, kde sa medzi jednotlivými účastníkmi zmluvy menia diely, pričom celková výmera
odpredávaných nehnuteľností a cena ostáva rovnaká.
Návrh na zmenu Uznesení č. 91/17092015 a 90/17092015
Návrh na Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou mení svoje Uznesenia č. 90/17092015
a 91/17092015 zo dňa 17. 09. 2015 tak, že predmetom prevodu vlastníctva – priameho predaja
v prospech kupujúcich Anny Gašparíkovej a spol. sú nasledovné, Geometrickým plánom
č. 16/2015 vytvorené diely:
1.1. z parc.č. C KN 1429/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13237 m2, vedenej na
Okresnom úrade Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV č.1 vo výlučnom vlastníctve
predávajúceho v podiele 1/1 k celku odčlenený diel č. 12 o výmere 6 m2 ktorý sa pričleňuje
k vyššie špecifikovaným geometrickým plánom vytvorenému pozemku parc. č. C KN 170/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m2
1.2. z parc. č. E KN1439/832 ostatné plochy o výmere 30 m2 vedenej na Okresnom úrade
Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV č. 5457 vo výlučnom vlastníctve predávajúceho
v podiele 1/1 k celku odčlenený diel č. 8 o výmere 12 m2 ktorý sa pričleňuje k vyššie
špecifickým geometrickým plánom vytvorenej parcele reg. C KN 170/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 248 m2

1.3. z parc. č. E KN1439/832 ostatné plochy o výmere 30 m2 vedenej na Okresnom úrade
Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV č. 5457 vo výlučnom vlastníctve predávajúceho
v podiele 1/1 k celku odčlenený diel č. 9 o výmere 7 m2 ktorý sa pričleňuje k vyššie
špecifickým geometrickým plánom vytvorenej parcele reg. C KN 171 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 24 m2
1.4. z parc. č. E KN1439/832 ostatné plochy o výmere 30 m2 vedenej na Okresnom úrade Nové
Zámky Katastrálneho odboru na LV č. 5457 vo výlučnom vlastníctve predávajúceho v podiele
1/1 k celku odčlenený diel č.10 o výmere 1 m2 ktorý sa pričleňuje k vyššie špecifickým
geometrickým plánom vytvorenej parcele reg. C KN 170/1 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 248 m2
1.5. z parc. E KN č. 1439/832 ostatné plochy o výmere 30 m2 , vedenej na Okresnom úrade
Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV č. 5457 vo výlučnom vlastníctve predávajúceho
v podiele 1/1 k celku odčlenený diel č. 11 o výmere 10 m2 ktorý sa pričleňuje k vyššie
špecifickým geometrickým plánom vytvorenej parcele reg. C KN číslo 170/4 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 94 m2
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 10
Za:10

Proti: 0

Zdržali sa: 0

O slovo sa prihlásil prednosta obecného úradu Ing. Peter Ágh s pripomienkou resp. sa návrhom
k problematike komunálneho odpadu obce. Obec Dvory nad Žitavou má v súčasnosti uzavretú
zmluvu na zber a odvoz odpadu so spoločnosťou Brantner Nové Zámky. Ročná odmena pre
spoločnosť Brantner Nové Zámky za zber a odvoz odpadu predstavuje cca 100 000 EUR.
Nakoľko v súčasnosti má obec Dvory nad Žitavou zriadenú spoločnosť OBP, s.r.o., v ktorej
obec je jediným vlastníkom ako aj zabezpečuje výlučnú kontrolu nad touto spoločnosťou,
pričom spoločnosť OBP , sr.o. má v predmete podnikania nakladanie s odpadom, ako aj z
dôvodu skutočnosti, že administrácia styku občanov ohľadom zvozu odpadu ako aj následná
komunikácia so spoločnosťou Brantner Nové Zámky je administratívne náročná, čím vznikajú
dodatočné náklady pre obec, je vhodné preniesť zodpovednosť za výkon činností za zber a
odvoz odpodu v súlade s § 4 ods. 3 písm g) zakona o obecnom zriadeni na OBP, spol. s r. o.
Nakoľko dochádza k zmene objednávateľa, je potrebné vypovedať zmluvu so spoločnosťou
Brantner Nové Zámky.
Zároveň presné hodnoty odmeny pre spoločnosť Brantner Nové Zámky budú predstavovať
výšku dotácie, ktorú poskytne obec spoločnosti OBP, spol. s r. o. na výkon činností zberu a
odvozu odpadu.
Návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou
odporúča
riešiť otázku týkajúcu sa komunálneho odpadu prostredníctvom OBP, spol. s r. o.

Hlasovanie č. 5:
Prítomní:10 Za: 10

Proti: 0

Zdržali sa: 0

5. Záver
Starosta obce poďakoval poslancov za účasť a ukončil zasadnutie.
Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 10. 03. 2016

Zapísala: Ing. Erika Dobrá

.................................................
Prednosta obecného úradu
Ing. Peter Ágh

.................................................
Starosta obce
Ing. Branislav Becík, PhD.

.................................................
Overovateľ zápisnice
Ing. Štefan Galla, PhD.

.................................................
Overovateľ zápisnice
Ladislav Mazán

