Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou
Dátum a miesto konania: 20. marca 2018, 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.
Za neprítomnosť sa ospravedlnil poslanec Karol Kusy.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
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/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Voľba prísediaceho na Okresný súd v Nových Zámkoch
5/ Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce – prerokovanie žiadostí
6/ Návrh spôsobu spolufinancovania projektu s názvom: „Rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou výstavby novej telocvične“
7/ Návrh predloženia žiadosti o NFP a realizácia projektu s názvom: „Zvýšenie kapacity pre
triedený zber komunálnych odpadov v obci Dvory nad Žitavou“
8/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou na I. polrok
2018
9/ Správa hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou o kontrolnej činnosti za
rok 2017
10/ Správa o inventarizácii majetku a záväzkov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2017
11/ Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na rok
2018 – I. polrok na základe VZN č. 16/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad
Žitavou
12/ Žiadosti o finančný príspevok
13/ Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
14/ Záver
Hlasovanie č. 1:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Starosta obce prečítal návrh členov návrhovej komisie, určil overovateľov a zapisovateľa
zápisnice.

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci: Ing. Bc. Kristína Fridriková, MVDr.
Štefan Szabó, Ing. Silvia Horváthová
Overovatelia zápisnice: MVDr. Daniel Dékány, Ing. Štefan Galla, PhD.
Zapisovateľ: Ing. Erika Gubienová
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 11 Za: 10

Proti: 0

Zdržali sa: 1

3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov, že uznesenia z 20. zasadnutia OcZ sú priebežne plnené.
4. Voľba prísediaceho na Okresný súd v Nových Zámkoch
Starosta obce otvoril rokovací bod č. 4 a prečítal dôvodovú správu. Prísediacich súdu
z radov občanov navrhuje starosta obce a volí obecné zastupiteľstvo. Navrhovaným kandidátom je
Ing. Ľubica Kurdiová, bytom Brezová 27, 941 31 Dvory nad Žitavou, ktorá túto funkciu vykonáva
aj v súčasnosti.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje Ing. Ľubicu Kurdiovú, bytom,
941 31 Dvory nad Žitavou za prísediacu Okresného súdu v Nových Zámkoch na obdobie 20182022.
- bez pripomienok.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

5. Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce – prerokovanie žiadostí
Starosta obce otvoril rokovací bod č. 5 a vyzval predsedu Komisie majetkoprávnej,
výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia a poslanca MVDr. Štefan Szaba, aby
oboznámil poslancov so stanoviskom komisie k predloženému materiálu. Právnička obce JUDr.
Lívia Sókyová bližšie priblížila obsah jednotlivých materiálov.
Ako prvé sa v rámci bodu 5 prerokovávala žiadosť, ktorú ešte v roku 2017 podali
Ing. Gabriel Pinke a manželka Ing. Klaudia Pinkeová. MVDr. Štefan Szabó poznamenal,
keďže bola žiadosť podaná ešte v roku 2017, Komisia majetkoprávnej, výstavby,
poľnohospodárstva a životného prostredia navrhla predať pozemok za cenu 8.-eur/ m2 . Táto
cena bola určená podľa sadzobníka, ktorý platil do 31. 12. 2017.
Poslanec Attila Vanya sa informoval, že či sa pri všetkých žiadostiach postupovalo rovnako
pri učení ceny za predaj pozemku. Poslanec MVDr. Štefan Szabó odpovedal, že tak, ako už
spomínal, pri žiadostiach, ktoré boli podané ešte v roku 2017, bola cena určená podľa
sadzobníka, ktorý platil do 31.12.2017. Pri žiadostiach, ktoré prišli už v roku 2018, sa cena

určila podľa sadzobníka platného od 1.1.2018.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/ a c/
zákona 138/1991 o majetku obcí v platnom znení spôsob predaja – priamy odpredaj
pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dvory nad Žitavou geometrickým plánom 94/2017
vytvorených dielov – diel č. 1 o výmere 10 m2 ktorý sa pričleňuje k C KN parc. č. 1335/2
a bol odčlenený od C KN parc.1355/1 vo výlučnom vlastníctve obce (LV1) a diel č. 2 o výmere
39 m2 ktorý sa pričleňuje k C KN parc .č. 1355/2 a bol odčlenený od C KN parc. č. 1309/1
(LV1) vo výlučnom vlastníctve obce.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod majetku obce – priamy
odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Dvory nad Žitavou geometrickým plánom
94/2017 vyhotoveným autorizovaným geodetom Ing. Jozefom Urgem dňa 5.12.2017
vytvorených dielov – diel č. 1 o výmere 10 m2 ktorý sa pričleňuje k C KN parc. č. 1335/2
a bol odčlenený od C KN parc.1355/1 zast. plochy o výmere 1095 m2 vo výlučnom vlastníctve
obce (LV1) a diel č. 2 o výmere 39 m2 ktorý sa pričleňuje k C KN parc. č. 1355/2 a bol
odčlenený od C KN parc. č. 1309/1 zast. plochy o výmere 4119 m2 (LV1) vo výlučnom
vlastníctve obce v prospech Ing. Gabriela Pinkeho rod. Pinke, a manželky Ing. Klaudii
Pinkeovej rod. Garaiovej spoločne bytom, 941 31 Dvory nad Žitavou za kúpnu cenu 8.-eur/ m2
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o pozemok vo väčšej časti nachádzajúci sa vo
vnútri areálu žiadateľov, ktorý je pre obec prebytočný a dlhodobo nevyužiteľný.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ďalšou žiadosťou v poradí bola žiadosť Mareka Mokráša a manželky Kataríny Mokrášovej.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/ a c/
zákona 138/1991 o majetku obcí v platnom znení spôsob predaja – priamy odpredaj
pozemku nachádzajúceho sa v k .ú. Dvory nad Žitavou geometrickým plánom č. 74/2015
vytvorenej C KN parc. č. 1529/1 zast. plochy o výmere 129 m2 odčlenenej od C KN parc .č.
1529 o výmere 184 m2 zast. plochy vedenej na Okresnom úrade Nové Zámky Katastrálneho
odboru na LV 1 vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou v podiele 1/1 k celku.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod majetku obce – priamy
odpredaj odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dvory nad Žitavou geometrickým
plánom č. 74/2015 vytvorenej C KN parc. č. 1529/1 zast. plochy o výmere 129 m2 odčlenenej
od C KN parc. č. 1529 o výmere 184 m2 zast. plochy vedenej na Okresnom úrade Nové Zámky
Katastrálneho odboru na LV 1 vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou v podiele 1/1
k celku za kúpnu cenu 8.-eur/ m2 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný
osobitného zreteľa v prospech Marek Mokráš rod. Mokráš, a manž. Katarína Mokrášová rod.
Gallová, trvale bytom, 941 31 Dvory nad Žitavou.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o úzky pás medzi súkromnými pozemkami, ktorý
je priľahlý na dom a príslušné pozemky vo vlastníctve žiadateľov, pre obec dlhodobo nevyužitý
a prebytočný
Hlasovanie č. 7:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ďalšími žiadateľmi boli Gabriel Csicsó a manželka Margita. Taktiež žiadali o odpredaj
pozemku, ktorý sa nachádza na Hlavnej ulici.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/ a c/
zákona 138/1991 o majetku obcí v platnom znení spôsob predaja – priamy odpredaj
pozemku v k. ú. Dvory nad Žitavou – dielu č. 2 vytvoreného geometrickým plánom č. 42/11
autorizovaného geodeta Ing. Mladena Predného zo dňa 20.07.2011 o výmere 23 m2,
odčleneného od PK parc. 1439/2 ( PK vl. 2883 - stav pred ZMVM) -KN parc.č. 652 vo
výlučnom vlastníctve obce a pričleneného k C KN parc.č. 37 o výmere 575 m2 zast. plochy
Hlasovanie č. 8:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod majetku obce – priamy
odpredaj pozemku v k. ú. Dvory nad Žitavou – dielu č. 2 vytvoreného geometrickým plánom
č. 42/11 autorizovaného geodeta Ing. Mladena Predného zo dňa 20.07.2011 o výmere 23 m2,
odčleneného od PK parc. 1439/2 ( PK vl. 2883 - stav pred ZMVM) -KN parc. č. 652 vo
výlučnom vlastníctve obce a pričleneného k C KN parc. č. 37 o výmere 575 m2 zast. plochy za
kúpnu cenu 16.-eur/ m2 v prospech Gabriel Csicsó rod. Csicsó a manželky Margity rod.
Farkašovej spoločne trvale bytom, 941 31 Dvory nad Žitavou ako prípad hodný osobitného
zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa
jedná o predzáhradku malej výmery pred domovou nehnuteľnosťou žiadateľa,
odpredajom sa zarovnáva uličná čiara.

Hlasovanie č. 9:
Prítomní:11
Za:11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Nasledujúcou žiadosťou bola žiadosť o odkúpenie pozemku, o ktorú žiadajú Ing. Ján Opalek
a manželka Oľga. Žiadosť bola podaná ešte v roku 2017.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/ a c/
zákona 138/1991 o majetku obcí v platnom znení spôsob predaja – priamy odpredaj
pozemkov v k. ú. Dvory nad Žitavou - geometrickým plánom č. 26/2018 vytvorených dielov,
a to dielu č. 3 o výmere 10 m2 odčleneného od E KN parc. č. 1441/1 (LV 5457) vo výlučnom
vlastníctve obce Dvory nad Žitavou ktorý sa pričleňuje k novovytvorenej C KN parc. č. 3503/2
a dielu č. 4 o výmere 149 m2 odčleneného od E KN parc. č. 1441/1 (LV 5457) vo výlučnom
vlastníctve obce Dvory nad Žitavou ktorý sa pričleňuje k novovytvorenej C KN parc. č.
3503/1.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod majetku obce – priamy
odpredaj pozemkov v k. ú. Dvory nad Žitavou - geometrickým plánom č. 26/2018 geodetickej
kancelárie AAAGeodet s.r.o. zo dňa 25.01.2018 vytvorených dielov, a to dielu č. 3 o výmere
10 m2 odčleneného od E KN parc. č. 1441/1 ostatné plochy celkovej výmery 5144 m2 (LV
5457) vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou ktorý sa pričleňuje k novovytvorenej C
KN parc. č. 3503/2 a dielu č. 4 o výmere 149 m2 odčleneného od E KN parc. č. 1441/1 (LV
5457) vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou ktorý sa pričleňuje k novovytvorenej C
KN parc.č. 3503/1 za kúpnu cenu 8.-eur/ m2 v prospech žiadateľov Ing. Opalek Ján rod.
Opalek, a manž. Mgr. Oľgy Opalekovej rod. Pekaríkovej, spoločne trvale bytom, 941 31 Dvory
nad Žitavou ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o predzáhradku pri domovej
nehnuteľnosťou žiadateľov, odpredajom sa zarovnáva uličná čiara, pozemok je pre obec
dlhodobo prebytočný a nevyužitý
Hlasovanie č. 11:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

V poradí ďalšou žiadosťou bola žiadosť o odkúpenie pozemku. Žiadateľmi sú Erik Pócs
a Erika Katonová.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/ a c/
zákona 138/1991 o majetku obcí v platnom znení spôsob predaja – priamy odpredaj
pozemkov v k. ú. Dvory nad Žitavou vo výlučnom vlastníctve obce, a to geometrickým plánom
23/2017 vytvorené diely: diel č. 3 o výmere 49 m2, ktorý sa odčleňuje od E KN parc. č. 1026
ostatné plochy (LV 5457) a pričleňuje sa k C KN parc. č. 690/2 a diel č. 4 o výmere 18 m2

ktorý sa odčleňuje od E KN parc. č. 1027 (LV 5457) a pričleňuje sa k C KN parc. č. 690/2.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod majetku obce – priamy
odpredaj
časti pozemkov v k. ú. Dvory nad Žitavou vo výlučnom vlastníctve obce, a to
geometrickým plánom 23/2017 autorizovanej geodetky Sabíny Schváb dňa 15.06.2017
vytvorené diely: diel č. 3 o výmere 49 m2, ktorý sa odčleňuje od E KN parc. č. 1026 ostatné
plochy (LV 5457) a pričleňuje sa k C KN parc.č. 690/2 a diel č. 4 o výmere 18 m2 ktorý sa
odčleňuje od E KN parc. č. 1027 (LV 5457) a pričleňuje sa k C KN parc. č. 690/2 za kúpnu
cenu 16.-eur/ m2 v prospech Katonová Erika rod. Katonová , 941 31 Dvory nad Žitavou
v podiele ½ k celku a Pócs Erik rod. Pócs, 941 31 Dvory nad Žitavou ako prípad hodný
osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ spočíva
v tom, že ide o majetkoprávne vyporiadanie domového areálu, ktorý žiadatelia
nadobúdajú do podielového spoluvlastníctva, predmetná diely sú pre obec prebytočné
a dlhodobo nevyužívané.
Hlasovanie č. 13:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa:0

V rámci bodu 5 sa prerokovávala aj ponuka na odpredaj nehnuteľnosti. Pani Veronika
Nagyová ponúka na predaj svoju nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na ulici Pod záhradami.
V záujme rozšírenia areálu letného pódia pre možné kultúrno-spoločenské akcie obec už dlhšie
uvažuje o odkúpení spomínanej domovej nehnuteľnosti a priľahlých pozemkov. Cena
nehnuteľnosti je 37 000 eur.
Po hlasovaní starosta obce dodal, že by túto nehnuteľnosť mohli využívať aj základné školy
na technické práce, keďže obe školy nemajú priestory na výučbu tohto predmetu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje pre účely rozšírenia územia pre
kultúrno-spoločenské aktivity v súlade s platným ÚP odkúpenie nehnuteľností, vedených na
Okresnom úrade Nové Zámky katastrálneho odboru na LV č. 3110 ako výlučné vlastníctvo
Veroniky Nagyovej rod. Mokošovej trvale bytom, 941 31 Dvory nad Žitavou, a to: stavbu: dom
so súp. č. 1550 na C KN parc. č. 446/1, ďalej C KN parc. 446/1 o výmere 431 m2 zast. plocha
a nádvorie, C KN parc.č.446/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 37 m2 a C KN parc. č. 447
záhrady o výmere 315 m2 za celkovú kúpnu cenu 37 000.-eur.
Hlasovanie č. 14:
Prítomní: 11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ďalej sa prerokovávala ponuka na odkúpenie E KN parc.č. 10322 o výmere 50 m2 od
dedičov neb. Csikosovej Margity r. Miskovej a neb. Csikosa Gabriela za kúpnu cenu
10.-eur/ m2 , ktorú požadujú majitelia pozemku. Komisia navrhla kúpnu cenu 5.-eur/ m2 .
Pozemok sa nachádza za bytovkami na Tyršovej ul., okrem tejto malej výmery okolité
pozemky sú vo vlastníctve obce.

Starosta obce sa vyjadril, že súhlasí s návrhom komisie, ale keďže požadovaná cena zo
strany predávajúcich je 10.-eur/ m2 , tak by sa mal urobiť kompromis a kúpna cena by sa mohla
určiť na 8.-eur/ m2 . Poslanci MVDr. Štefan Szabó, Ing. Bc. Kristína Fridriková, Ladislav
Mazán a Ing. Štefan Galla, PhD., sa zhodli na tom, aby obecné zastupiteľstvo v stanovení
kúpnej ceny vyhovelo predávajúcim (10-eur/ m2 ), aj z toho dôvodu, aby obecné zastupiteľstvo
už nemuselo o tejto ponuke rokovať.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch
nad Žitavou schvaľuje odkúpenie E KN parc.č. 10322 o výmere 50 m2 od dedičov neb.
Csikosovej Margity r. Miskovej a neb. Csikosa Gabriela za kúpnu cenu: 10.-eur/ m2.
Hlasovanie č. 15:
Prítomní: 11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ďalej sa prerokovávalo odňatie správy časti školského dvora ZŠ A. Majthényiho za účelom
rozšírenia areálu dvora obecného múzea s možnosťou vybudovania vhodného areálu pre rôzne
aktivity počas kultúrno-spoločenských akcií organizovaných obcou.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou pre účely rozšírenia areálu obecného múzea
schvaľuje odňatie správy časti C KN parc.č. 449/1 (LV č. 5046) z ktorej bol geometrickým
plánom č. 449/17 odčlenený diel č. 1 ktorý sa včleňuje do novovytvorenej parc. č. 449/17
a časti C KN parc.č.4496( LV 5047) z ktorej bol odčlenený diel č. 2 o výmere 48 m2 ktorý sa
včelňuje do novovytvorenej parc.č. 449/17 s celkovou výmerou 179 m2 od správcu Základná
škola Adolfa Majthényiho s VJM - Majthényi Adolf Alapiskola Hlavné nám. 13, Dvory
nad Žitavou.
Hlasovanie č. 16:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o zámere zámer neodpredávať v nastávajúcom
období ornú pôdu a lesné pozemky väčšej súhrnnej výmery ako 5 000 m2 ktorú sú vo
výlučnom vlastníctve alebo v podielovom spoluvlastníctve obce Dvory nad Žitavou.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje zámer neodpredávať
v nastávajúcom období ornú pôdu a lesné pozemky väčšej súhrnnej výmery ako 5 000 m2
ktorú sú vo výlučnom vlastníctve alebo v podielovom spoluvlastníctve obce Dvory nad Žitavou
Hlasovanie č. 17:
Prítomní:11
Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0
V rámci bodu 5 sa prerokovával návrh na uzatvorenie dodatkov k existujúcim Zmluvám
o nájme nebytových priestorov v Dome kultúry pre: ZUŠ (Základná umelecká škola SNP 5,
940 01 Nové Zámky), SUCCESS Language School s. r. o., Žerotínova bašta 2, Nové Zámky
a Súkromná ZUŠ Sylvie Czafrangóovej Školská 332 Chotín.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou
schvaľuje
uzatvorenie dodatkov
k existujúcim Zmluvám o nájme nebytových priestorov v Dome kultúry pre: ZUŠ (Základná
umelecká škola SNP 5, 940 01 Nové Zámky), SUCCESS Language School s.r.o. Žerotínova
bašta 2 Nové Zámky a Súkromná ZUŠ Sylvie Czafrangóovej Školská 332 Chotín s tým, že
doba nájmu sa mení na dobu neurčitú tak, že prenajímateľ túto zmluvu môže každý rok
vypovedať k začiatku nového školského roka (2. septembra bežného roka).
Hlasovanie č. 18:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Poslednou žiadosťou v rámci bodu 5 bola žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorú podal Denis
Strapec. Pozemok sa nachádza na Veľká komárňanská ulici.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/ a c/
zákona 138/1991 o majetku obcí v platnom znení spôsob predaja – priamy odpredaj
pozemku v k. ú. Dvory nad Žitavou – dielov č. 1 o výmere 9 m2, č. 2 o výmere 2 m2 a č. 1
o výmere 1 m2 vytvorených geometrickým plánom č. 20/2018 autorizovaného geodeta Michala
Benczeho dňa 28.2.2018 odčlenených od C KN parc. č. 2959 celkovej výmery 3301 m2
zastavané plochy vo výlučnom vlastníctve obce a vedenej na Okresnom úrade Nové Zámky
Katastrálneho odboru na LV č. 1 v podiele 1/1 k celku.
Hlasovanie č. 19:
Prítomní:11
Za: 11 Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod majetku obce – priamy
odpredaj pozemku v k.ú. Dvory nad Žitavou – dielov č. 1 o výmere 9m2, č. 2 o výmere 2
m2 a č. 1 o výmere 1 m2 vytvorených geometrickým plánom č. 20/2018 autorizovaného
geodeta Michala Benczeho dňa 28.2.2018 odčlenených od C KN parc. č. 2959 celkovej
výmery 3301 m2 zastavané plochy vo výlučnom vlastníctve obce a vedenej na Okresnom
úrade Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV č. 1 v podiele 1/1 k celku ktoré sa pričleňujú
k C KN parc. takto: diel č. 1 k C KN parc.č. 2960/2, diel č. 2 k C KN parc. č. 2960/3 a diel č. 3
k C KN parc.č. 2960/1 v prospech Denisa Strapeca rod. Strapec, 941 31 Dvory nad Žitavou za
kúpnu cenu 16.-eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o majetkoprávne vyporiadanie
domového areálu žiadateľa, ktorý dlhodobo užíva ako ohradený, pozemok je malej
výmery a pre obec prebytočný.
Hlasovanie č. 20:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

6. Návrh spôsobu spolufinancovania projektu s názvom: „Rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou
výstavby novej telocvične“
Starosta obce otvoril rokovací bod č. 6, kde sa prerokovával návrh spôsobu
spolufinancovania projektu s názvom: „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
výchovy a športovej výchovy formou výstavby novej telocvične“. Poinformoval poslancov, že
pred rokom aj pol vyšla výzva na výstavbu novej telocvične. Po rokovaní s riaditeľmi škôl sa
obec rozhodla do tejto výzvy zapojiť. Podaný projekt bol úspešný a pre obec boli schválené
finančné prostriedky vo výške 200 000,- €. Nová telocvičňa by sa mala postaviť vedľa starej
telocvične v areáli základných škôl. Nová telocvičňa bude mať rozmery 30 x 16,5 m. Súčasťou
telocvične je výstavba šatní a sociálneho zázemia. Poslanec Ing. Štefan Galla, PhD., dodal, že
Komisia pre financie a rozpočet s predloženým návrhom súhlasí. Do rozpravy sa prihlásil
poslanec MVDr. Daniel Dékány s otázkou, ktorá nezávislá, odborne spôsobilá osoba
vypracovala položkovitý rozpočet predpokladaných nákladov v podanom projekte. Starosta
obce odpovedal, že projektovú dokumentáciu vypracovala projektová kancelária APK Košnar a
Cápa s. r. o.. Prebehla už aj verejná súťaž. Víťaznú cenovú ponuku predložila spoločnosť AVAstav z Galanty. Obec s touto spoločnosťou ešte nerokovala. Cena, ktorú ponúkli, bola výrazne
pod cenou, ktorá bola vyčíslená v projektovej dokumentácii. Poslanec Ing. Emil Schultz sa
opýtal, kedy sa predpokladá so začatím výstavby. Starosta obce odpovedal, že by sa začalo
ihneď, ako budú všetky potrebné povolenia vybavené. Maximálne do pol roka by mala byť
telocvičňa hotová. O slovo sa prihlásila poslankyňa Mária Horváthová, ktorá sa informovala, či
spoluúčasť na tomto projekte vo výške 425 000 eur, by bola financovaná formou úveru.
Starosta obce odpovedal, že áno, na spolufinancovanie je potrebný úver. Poslankyňa Ing. Bc.
Kristína Fridriková poznamenala, či plánovaná telocvičňa nebude malá. Na otázku poslankyne
reagoval prednosta obecného úradu Ing. Boris Korpda. Ako uviedol, výzva bola len na
telocvičňu takého rozmeru, a že je postačujúca.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje návrh spôsobu spolufinancovania
projektu s názvom: „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy
a športovej výchovy formou výstavby novej telocvične“:
-financovanie spoluúčasti obce vo výške 425 000,- € formou úveru.
Hlasovanie č. 21:
Prítomní:11
Za: 9 Proti: 0

Zdržali sa: 2

7. Návrh predloženia žiadosti o NFP a realizácia projektu s názvom: „Zvýšenie
kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Dvory nad Žitavou“

Starosta obce otvoril rokovací bod č. 7 a bližšie priblížil poslancom návrh predloženého
projektu. Poslanec Ing. Štefan Galla, PhD., dodal, že Komisia pre financie a rozpočet
s predloženým návrhom súhlasí. Poslanec MVDr. Štefan Szabó poznamenal, že pre obec je už
technika, ktorá sa v predloženom projekte uvádza, veľmi potrebná.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje názov projektu: „Zvýšenie kapacity
pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Dvory nad Žitavou“
- výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov
projektu maximálne do výšky 25 700,- €,
- kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC111-2017-33.
Hlasovanie č. 22:
Prítomní:11
Za: 11 Proti: 0

Zdržali sa: 0

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou na
I. polrok 2018
Starosta obce otvoril rokovací bod č. 8 a odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing.
Petrovi Kováčovi, ktorý bližšie priblížil obsah predloženého materiálu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou na I. polrok 2018
- bez pripomienok.
Hlasovanie č. 23:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

9. Správa hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou o kontrolnej
činnosti za rok 2017
Starosta obce otvoril rokovací bod č. 9 a odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing.
Petrovi Kováčovi, ktorý opäť bližšie priblížil obsah predloženého materiálu. Do rozpravy sa
prihlásil poslanec MVDr. Daniel Dékány s pripomienkou, že v predloženom materiáli nevidí
kontrolnú činnosť, ktorá by sa týkala obecného podniku OBP spol. s r. o. Hlavný kontrolór
obce Ing. Peter Kováč odpovedal, že kontrola v OBP spol. s r. o. bola vykonaná v zmysle
uznesenia obecného zastupiteľstva v roku 2016, z toho titulu v roku 2017 nebola vykonaná
kontrola. Ak sa príjme uznesenie, môže sa opätovne vykonať kontrola, resp. kontrola je
zahrnutá aj v pláne kontrolnej činnosti na rok 2018. O slovo sa prihlásila poslankyňa Mária
Horváthová, ktorá žiadal vysvetlenie, čo zahŕňa v predloženom materiáli bod č. 4 v bode e)
zvyšovanie úrovne. Hlavný kontrolór obce odpovedal, že ide o zvyšovanie úrovne osoby
hlavného kontrolóra, napr. účasťou na školeniach, a pod. O slovo sa prihlásil poslanec Attila
Vanya s pripomienkou, že poslanci postrádajú účasť hlavného kontrolóra na obecných
zastupiteľstvách.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou berie na vedomie Správu hlavného

kontrolóra obce Dvory nad Žitavou o kontrolnej činnosti za rok 2017
-

bez pripomienok.

Hlasovanie č. 24:
Prítomní:11
Za: 11 Proti: 0

Zdržali sa: 0

10. Správa o inventarizácii majetku a záväzkov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2017
Starosta obce otvoril rokovací bod č. 10. Poslanec Ing. Štefan Galla, PhD., doplnil, že
Komisia pre financie a rozpočet odporúča obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie Správu
o inventarizácii majetku a záväzkov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2017.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou berie na vedomie Správu o inventarizácii
majetku a záväzkov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2017
-

bez pripomienok.

Hlasovanie č. 25:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Po bode č. 10 starosta obce navrhol krátku prestávku. Po prestávke sa
v rokovaní s bodom č. 11.

pokračovalo

11. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou
na rok 2018 – I. polrok na základe VZN č. 16/2008 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou
Predseda Komisie pre financie a rozpočet, poslanec Ing. Štefan Galla, PhD.,
poslancov so stanoviskom komisie.

oboznámil

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Dvory nad Žitavou na I. polrok 2018 na základe VZN č. 16/2008 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou pre jednotlivých žiadateľov nasledovne:
-

Pre TJ Družstevník – Stolnotenisový oddiel Dvory nad Žitavou – príspevok z rozpočtu
obce na podporu činnosti stolnotenisového oddielu a rozvoj športu vo výšk 500,- EUR.

-

Pre Slovenský Červený kríž, miestny spolok Dvory nad Žitavou – príspevok z rozpočtu
obce na podporu humanitárnych činností – Darcovstvo krvi vo výške 500,- EUR.

-

Pre Združenie zväzov zdravotne postihnutých – ZO Dvory nad Žitavou – príspevok
z rozpočtu obce na autobusový zájazd na relaxačné kúpeľné pobyty a kultúrne podujatia
pre členov základnej organizácie vo výške 500,- EUR.

-

Pre Csemadok ZO Dvory nad Žitavou – príspevok z rozpočtu obce na kultúrnu činnosť
vo výške 500,- EUR.

-

Pre Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ZO Dvory nad Žitavou - príspevok
z rozpočtu obce na šľachtenie a preteky poštových holubov vo výške 500,- Eur

-

Pre Skautský zbor Kaszap István č.28 Dvory nad Žitavou – príspevok z rozpočtu obce
na akciu: Skautské víkendy – víkendové programy, tábor pre deti a dorast vo výške
500,- EUR.

-

Pre Základnú školu Adolfa Majthényiho s VJM, Dvory nad Žitavou - príspevok
z rozpočtu obce na motivačný výlet pre aktívnych žiakov (Maďarská republika,
Rakúsko) vo výške 500,- Eur

-

Pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM,
Dvory nad Žitavou – príspevok z rozpočtu obce na financovanie „tanečného súboru
Tapsikoló“ vo výške 500,- EUR pod podmienkou predloženia vyúčtovania dotácie
za rok 2017.

-

Pre Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským Dvory nad Žitavou o príspevok
z rozpočtu obce na podujatie „Deň Zeme – Ochraňuj a zveľaďuj“ vo výške 500,- Eur.

-

Pre Združenie rodičov pri ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským Dvory nad Žitavou príspevok z rozpočtu obce na podujatie „Európa v škole – Európsky deň rodičov a škôl“
vo výške 500,- EUR.

Hlasovanie č. 26:
Prítomní: 11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

12. Žiadosti o finančný príspevok
V rámci bodu 12 sa prerokovávali žiadosti o finančný príspevok. Prvou v poradí bola
žiadosť Gabriela Švajdu, ktorý žiadal o sponzorský príspevok vo výške 4 000 Eur. Predseda
Komisie pre financie a rozpočet, poslanec Ing. Štefan Galla, PhD., poznamenal, že komisia
odporúča schváliť príspevok vo výške 1 000 Eur s podmienkou, že pán Švajda musí predložiť
vyúčtovanie dotácie, ktorú dostal v roku 2017.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje poskytnutie sponzorského daru na
rok 2018 pre Gabriela Švajdu, bytom Hviezdoslavova 1, Dvory nad Žitavou vo výške
1.000,- Eur pod podmienkou predloženia vyúčtovania poskytnutej dotácie v roku 2017, ktorá
bola vo výške 1.000,- Eur.
Hlasovanie č. 27:
Prítomní: 11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

V poradí druhou žiadosťou bola žiadosť o finančný príspevok vo výške 2 000,- Eur
občianskeho združenia HUDVORD 1075, o. z. na kultúrne a športové podujatia v roku 2018.

Poslanec Ing. Štefan Galla, PhD., dodal, že obecné zastupiteľstvo navrhuje schváliť príspevok
vo výške 1 000,- Eur na prvý polrok, s tým, že ak si občianske združenie bude žiadať príspevok
aj v druhom polroku, aby lepšie skonkretizovalo, na čo príspevok žiada. Poslanec Attila Vanya
poznamenal, že berie na vedomie túto pripomienku a bude ju ďalej tlmočiť kompetentným
osobám.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje poskytnutie finančného príspevku
z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na kultúrne a športové podujatia v roku 2018
pre HUDVORD 1075, o.z., Dvory nad Žitavou vo výške 1.000,- Eur.
Hlasovanie č. 28:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

V poradí treťou žiadosťou bola žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi o finančný
príspevok vo výške 1 000,- Eur na modernizáciu (obnovu) interiérového vybavenia kostola
Reformovanej kresťanskej cirkvi vo Dvoroch nad Žitavou. Obecné zastupiteľstvo navrhlo
schváliť dotáciu vo výške 500,- Eur.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje poskytnutie finančného príspevku
z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou pre Reformovanú kresťanskú cirkev vo výške 500,- Eur na
modernizáciu (obnovu) interiérového vybavenia kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi vo
Dvoroch nad Žitavou.
Hlasovanie č. 29:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

V poradí štvrtou žiadosťou bola žiadosť Strednej odbornej školy Dvory nad Žitavou
o finančný príspevok na pokrytie prevádzkových nákladov krytého bazéna vo výške
15 000,- Eur. Predseda Komisie pre financie a rozpočet, poslanec Ing. Štefan Galla, PhD.,
poznamenal, že komisia neodporúča predloženú žiadosť schváli, nakoľko nebol zahrnutý do
rozpočtu obce na rok 2018.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje poskytnutie finančného príspevku
z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou pre Strednú odbornú školu, Hlavné námestie 2, Dvory nad
Žitavou vo výške 15.000,- Eur na prevádzku krytého bazéna.
Hlasovanie č. 30:
Prítomní:11
Za: 0

Proti: 3

Zdržali sa: 8

Ďalšou žiadosťou bola žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, o ktorú
žiadala pani Eva Nagyová.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje poskytnutie jednorazovej dávky v
hmotnej núdzi v zmysle Zásad poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi z rozpočtu
obce Dvory nad Žitavou pre: Evu Nagyovú, bytom Dvory nad Žitavou, vo výške 150 € na
ošatenie a lieky pre deti navštevujúce Strednú zdravotnícku školu v Nových Zámkoch.
Hlasovanie č. 31:
Prítomní:11
Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

13. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
Poslanec Ing. Štefan Galla, PhD., požiadal prednostu obecného úradu, že ak sa budú
najbližšie pripravovať materiály na Komisiu pre financie a rozpočet, aby boli predkladané
trocha obšírnejšie, aby komisia mala lepší prehľad a mohla objektívne zaujať stanovisko.
O slovo sa prihlásil poslanec Attila Vanya. Žiadal, aby dom pani Nagyovej, ktorého kúpa sa
teraz odsúhlasila obecným zastupiteľstvom, spĺňal nejaký cieľ, na ktorý by mohol byť využitý
skautským oddielom. Skauti majú momentálne priestory vo dvore obecného múzea. Tieto
priestory sú nevhodné a dvor múzea sa bude rekonštruovať. Aj keď len dočasne, ale mohli by
sa im tieto priestory prideliť. Mohli by ich trocha zveľadiť, udržiavať a využívať ako skautský
domov. Starosta obce odpovedal, že už ako spomínal, o tieto priestory majú záujem aj
základné školy, ale najprv sa musí spomínaná nehnuteľnosť odkúpiť a potom - na ďalšom
zastupiteľstve sa rozhodne, ako sa bude využívať.
Poslanec Ing. Štefan Galla, PhD., sa informoval, že v minulosti sa plánovala výstavba
športovej haly „Zelená aréna“, či ešte obec uvažuje o tomto projekte. Starosta obce odpovedal,
že nie. Bol to projekt cca z roku 2010, ale nebude sa realizovať, nakoľko by to bola veľmi
veľká investícia a na výstavbu nemá obec finančné prostriedky.
O slovo sa prihlásila poslankyňa Mária Horváthová, ktorá ústne podala návrh na uznesenie
o odvolanie z funkcie člena dozornej rady OBP spol. s r. o.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou berie na vedomie žiadosť Márie Horváthovej
o odstúpenie z funkcie člena dozornej rady OBP spol. s r. o. - bez pripomienok.
Hlasovanie č. 32:
Prítomní: 11
Za: 9 Proti: 0

Zdržali sa: 2

Poslanec Ing. Emil Schultz obšírne poinformoval poslancom o činnosti futbalového oddielu
TJ Družstevník Dvory nad Žitavou. Poďakoval sponzorom a jednotlivcom za podporu
futbalového oddielu. Starosta obce poznamenal, že takto by mala každá organizácia, ktorá
čerpá dotácie z rozpočtu obce, poinformovať poslancov a občanov obce o svojej činnosti.
Poslanec Ing. Tibor Farkas oboznámil poslancov, že ho vyhľadala skupinka pamiatkarov,

ktorá si chcela pozrieť pozoruhodnosti obce. Pozreli si kostol a kalváriu. Pri tejto návšteve sa
zistilo, že pri termálnom vrte sa nachádza jeden „stĺp“, ktorý má dôležitý historický význam je to kultúrna pamiatka, ktorá už dlhé roky nebola rekonštruovaná, aj nápis na nej je už
nečitateľný. Apeloval na poslancov, aby sa táto kultúrna pamiatka v budúcnosti
zrekonštruovala. Poslanec Attila Vanya sa vyjadril, že súhlasí s rekonštrukciou, tak ako sa
zrekonštruovali už aj iné kultúrne pamiatky v obci, tak by sa mohla aj táto.
Poslanec Ing. Štefan Galla, PhD., sa informoval, či obecná polícia neuvažuje o zakúpení
nového motorového vozidla, nakoľko tie, čo majú, sú už v zlom technickom stave. Starosta
obce odpovedal, že na kúpu nového vozidla boli v rozpočte na rok 2018 vyčlenené finančné
prostriedky a bude sa kupovať nové vozidlo.
Poslanec MVDr. Daniel Dékány sa informoval, či obec plánuje rekonštrukcie miestnych
komunikácii, nakoľko niektoré, napr. aj Krajná ulica, sú už vo veľmi zlom stave. Starosta obce
odpovedal, že sa plánuje rekonštrukcia ulíc J. G. Tajovského a Petőfiho. V ostatných uliciach,
kde nie je ešte kanalizácia, sa budú cesty opravovať až po jej zavedení. Poznamenal, že budúci
rok by chcel v rozpočte vyčleniť viacej finančných prostriedkov na tento účel. Dodal, že aj na
ulici Agátová sa začne s budovaním vodovu, už prebehli aj rokovania so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a. s. Poslanec Ing. Štefan Galla, PhD., poznamenal, že aj na ulici
Žitavská by bolo potrebné opraviť výtlky.
Poslanec Attila Vanya tlmočil obecnému zastupiteľstvu podnet od občanov, či by sa
rokovania obecného zastupiteľstva nemohli konať opäť v popoludňajších hodinách. Starosta
obce odpovedal, že do budúcna sa môže o tom pouvažovať.
14. Záver
Na záver starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie.
Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 20. 03. 2018
Zapísala: Ing. Erika Gubienová
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