Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou

Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou
Dátum a miesto konania: 18. februára 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: MVDr. Štefan Szabó, Ing. Bc. Kristína
Fridriková, Karol Kusy,

Overovatelia zápisnice: Attila Vanya, Vojtech Káplocký
Zapisovateľka: Ing. Erika Dobrá
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Následne poslanci odhlasovali nasledovný program rokovania:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3/ Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
4/ Návrh VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
5/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvory nad Žitavou na roky 2016 – 2022
6/ Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce – prerokovanie žiadostí
7/ Návrh na odpis pohľadávok na dani z nehnuteľnosti
8/ Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
9/ Správa Obecnej polície o činnosti a naplnení zmluvy o spolupráci

10/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
11/ Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
11a/ Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ a MŠ
11b/ Návrh na schválenie založenia obchodnej spoločnosti
12/ Záver
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

3. Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
Starosta obce oboznámil poslancov s predloženým návrhom VZN a otvoril rozpravu k tomuto
bodu. Poslanec a predseda Komisie bezpečnosti a verejného poriadku oboznámil poslancov so
stanoviskom komisie. Komisia navrhla obecnému zastupiteľstvu predložený návrh VZN prijať
s pripomienkou:
aby zákaz 1. januára v Čl. 3 v bode 2 neplatil od 0,00 h do 22,00 h bežného roka.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Dvory nad Žitavou č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné
účely vo Dvoroch nad Žitavou
- s pripomienkami.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

4. Návrh VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Starosta obce otvoril rozpravu k bodu č. 4. Prednosta obecného úradu Ing. Peter Ágh objasnil
poslancom predložený návrh VZN.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje šeobecne záväzné nariadenie obce
Dvory nad Žitavou č. 2/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad
Žitavou

- bez pripomienok
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvory nad Žitavou na roky 2016
– 2022
Starosta obce otvoril rozpravu k bodu č. 5. Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Tibor
Farkas, ktorý poznamenal, že dôkladne preštudoval predložený Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Dvory nad Žitavou na roky 2016 – 2022 a pochválil jeho kvalitné
spracovanie.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Dvory nad Žitavou na roky 2016 – 2022

- bez pripomienok
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

6. Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce – prerokovanie žiadostí
Starosta obce otvoril bod č. 6 a odovzdal slovo poslancovi a predsedovi Komisie
majetkoprávnej, výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia MVDr. Štefanovi Szabóovi.
Ako prvé sa prejednávali uznesenia z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev, ktoré bolo
potrebné doplniť.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou mení a dopĺňa svoje Uznesenie č.
95/17092015 tak, že :
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou
schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov priamy
odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dvory nad Žitavou: Geometrickým plánom
č.100/2015 súkromného geodeta Michala Benczeho zo dňa 20. 7. 2015 vytvorených dielov, a to:
diel č. 1 zast. plochy o výmere 78 m2 vytvorený z E KN parc. č. 2200/8 zast. plochy o výmere
100 m2 vedenej na LV č. 5457 a pričlenený k C KN parc. 2931 zast. plochy a nádvoria o výmere
440 m2 a diel č. 2 vytvorený z E KN parc. č. 2200/101 za kúpnu cenu 8,-€/m2 a ost. plochy o
výmere 217 m2 a pričlenený k parc. č. 2931 zast. plochy o výmere 440 m2 celkom 295 m2 za
kúpnu cenu 4,-€/m2 v prospech Šumina František,rod. Šumina, nar. 22. 12. 1961, rod.č.
611222/6131 II. Nový Svet 53, Dvory nad Žitavou, celkom za kúpnu cenu 1.492,-€.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o diely, ktoré jednak sú vsunuté medzi
súkromnými pozemkami príp. sa ním zarovnáva hraničná čiara s cestnou komunikáciou.
Pozemky sú pre obec a tiež pre príp. tretie osoby nevyužiteľné, prebytočné a o ich odkúpenie
dlhodobo nikto neprejavil okrem žiadateľa záujem.

Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou mení a dopĺňa svoje Uznesenie č.
608/11112010 takto:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou
schvaľuje
a/ spôsob prevodu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Dvory nad Žitavou : priamy predaj
novovytvorenej C KN parc. č. 1387/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71m2 dňa 5.9.2010
vyhotoveným geometrickým plánom č. 127/2010 súkromného geodeta Michala Benczeho, ktorá
vznikla odčlenení od C KN parc. č. 1387 o pôvodnej výmere 3145 m2 zast. plocha, vedenej na
Okresnom úrade Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV č. ako výlučné vlastníctvo
predávajúcej obce Dvory nad Žitavou v zmysle §9 ods. 2 písm. a/ a c/ Zákona č. 138/1990 o

majetku obcí v platnom znení
b/ ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov priamy
predaj pozemku parc. č. 1387/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71m2 vytvoreného
geometrickým plánom č. 127/2010 súkromného geodeta Michala Benczeho dňa 5.9.2010
odčlenením od C KN parc. č. 1387 o pôvodnej výmere 3145 m2 zast. plocha, vedenej na
Okresnom úrade Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV č. ako výlučné vlastníctvo
predávajúcej obce Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou za kúpnu
cenu 9,96 €/m2 v prospech Magdalény Farkasovej rod. Sárköziovej nar. 09.10.1955 rod. č.
556009/6960 bytom Jókaiho 898/8, 941 31 Dvory nad Žitavou
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ Zák. 138/1990 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Osobitný
zreteľ spočíva v tom, že odpredávaný pozemok je pre obec nevyužiteľný a prebytočný,
kupujúci predmetný pozemok dlhodobo užíva ako súčasť areálu jej domovej nehnuteľnosti.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou doplňuje a mení svoje uznesenie č.
427/28042014 tak, že:
schvaľuje odkúpenie pozemku od predávajúceho František Kováč rod. Kováč nar. 09. 08. 1953 r.
č. 530809/390, nar. 09. 08. 1953, trvale bytom Kolťanská cesta 609/28, Dvory nad Žitavou
nachádzajúceho sa v k. ú. Dvory nad Žitavou a vedeného na Okresnom úrade Katastrálneho
odboru Nové Zámky na LV č. 1637 ako C KN parc. č. 1653 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 717 m2 vo výlučnom vlastníctve predávajúceho v podiele 1/1 za kúpnu cenu 8,-€/m2

Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a/ spôsob prevodu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Dvory nad Žitavou: priamy predaj
pozemku nachádzajúceho sa vo Dvoroch nad Žitavou C KN parc. č. 2994/4 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 42m2 vedeného na Okresnom úrade Nové Zámky katastrálneho odboru na
LV č. 1 ako výlučné vlastníctvo obce Dvory nad Žitavou v zmysle §9 ods. 2 písm. a/ a c/
Zákona č. 138/1990 o majetku obcí v platnom znení
b/ ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov priamy
predaj C KN parc. č. 2994 zastavané plochy a nádvoria o výmere 42m2 vedenej na Okresnom
úrade Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV č. 1 ako výlučné vlastníctvo predávajúcej obce
Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 6 941 31 Dvory nad Žitavou za kúpnu cenu 5,-€/m2
v prospech Františka Nagya rod. Nagy, rod. č. 621121/6319, nar. 21. 11. 1962, a manželky Evy
Nagyovej rod. Dudičovej, rod. č. 656125/1818, nar. 25. 11. 1965, spoločne trvale bytom Veľká
Komárňanská 1370/80, 941 31 Dvory nad Žitavou do BSM v podiele 1/1 k celku v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e/ Zák. 138/1990 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Osobitný zreteľ spočíva v
tom, že odpredávaný pozemok je pre obec nevyužiteľný a prebytočný, kupujúci predmetný
pozemok dlhodobo užívajú ako predzáhradku, ide o zarovnanie hraničnej uličnej čiary.

Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

V rámci bodu č. 6 sa prejednával prenájom verejného priestranstva za účelom umiestnenia

automatu na výdaj mlieka na Hlavnej ul., pre prevádzkovateľa a vlastníka zariadenia ktorým je
Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou. Do rozpravy sa k tomuto bodu
prihlásila poslankyňa Mária Horváthová, ktorá sa pýtala, či nie je v rozpore so zákonom prenajať
daný pozemok bez verejnej výzvy na podnikateľské účely. Na otázku odpovedal prednosta
obecného úradu Ing. Peter Ágh, že nie je to v rozpore so zákonom, lebo bola podaná žiadosť zo
strany Združenie agropodnikateľov, družstvo. JUDr. Lívia Sókyová vedúca majetkoprávneho
oddelenia obecného úradu doplnila prednostu, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa a preto
nie je potrebná verejná výzva. Do rozpravy sa prihlásil aj poslanec MVDr. Štefan Szabó
s pripomienkou, že mliečny automat slúži občanom našej obce, že premiestnenie bolo potrebné
z dôvodu výstavby kruhovej križovatky a s novým miestom mliečneho automatu sú občania
spokojní.
Poslankyňa Mária Horváthová sa vyjadrila, že jej sa nepáči, že najprv sa automat premiestnil
a prenájom pozemku sa schvaľuje až teraz.
Poslanec MVDr. Štefan Szabó doplnil, že nebola iná možnosť, vzhľadom na to, že keď sa
začala posledná etapa výstavby kruhového objazdu bolo potrebné automat úplne odstaviť mimo
prevádzky. Dodal, že to bolo tesne pred vianočnými sviatkami a odvtedy obecné zastupiteľstvo
nezasadalo.
Do rozpravy sa prihlásil aj poslanec Ing. Emil Schultz s poznámkou, že ZAD patrí medzi
najväčších zamestnávateľov v obci a malo by mu obecné zastupiteľstvo vyjsť v ústrety.
Poznamenal, že aj oni si potrebovali overiť, či to bude pre mliečny automat vhodný priestor, či
bude ľudom jeho umiestnenie vyhovovať a preto až teraz požiadali o prenájom pozemku.
Poslankyňa Mária Horváthová podotkla, že ani ona nie je proti prenájmu, len nechce, aby
obecné zastupiteľstvo konalo protizákonne. Starosta obce skonštatoval, že prenájom
spomínaného pozemku nebude protizákonný.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom 7,2m2 z parc. č. C KN 3352/1 pre účely
umiestnenia automatu na výdaj mlieka na Hlavnej ul. vedľa Zdravotného strediska v prospech
prevádzkovateľa a vlastníka zariadenia Združenie agropodnikateľov družstvo Veľká
Komárňanská 5, Dvory nad Žitavou za 30,-€/m2/rok – podnikateľský nájom na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 12 Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 1

V rámci bodu 6 bol doplnený materiál. Starosta obce dodal, že pri realizácii výstavby
kruhového objazdu v k. ú. Dvory nad Žitavou bolo nevyhnutné zabezpečiť prekládku
inžinierskych sietí, v danom prípade plynovodu v rozsahu priloženého geometrického plánu,.
Nakoľko všetky dotknuté pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou, pričom
plynárenské zariadenie je vo vlastníctve SPP-distribúcia a. s., je nevyhnutné zriadenie vecného
bremena spočívajúceho v práve uloženia tohto zariadenia cez parc. č. 8, 3021/3, 3461, 3462,
3467 a 3469/1.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou ako povinný z vecného bremena schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien in rem na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve
Obce Dvory nad Žitavou Hlavné nám. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou IČO 00308897, DIČ
2021060701 nachádzajúcich sa v k. ú. Dvory nad Žitavou a vedených na Okresnom úrade Nové
Zámky na LV č. 1 ako C KN parc. č. 8 zast. plochy o výmere 1074 m2, C KN parc. č. 3021/3
zast. plochy o výmere 775 m2, C KN parc. č. 3461 zast. plochy o výmere 842 m2,C KN parc. č.
3462 zast. plochy o výmere 2156 m2, C KN parc. č. 3467 zast. plocha o výmere 461 m2, C KN

parc. č. 3469/1 zast. plocha o výmere 2639 m2 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom
č.16/2016 na zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí –plynu na
pozemkoch, vyhotoveného dňa 15.2.2016 autorizovanou geodetickou kanceláriou Promarkt
Nitra s. r. o. , v prospech oprávneného z vecného bremena SPP – distribúcia, a. s. Mlynské Nivy
44/b 825 11 Bratislava IČO 35910739, pričom vecné bremeno spočíva v strpení uloženia
inžinierskych sietí / plynárenských zariadení/ , ich prevádzku a údržbu a prechod a prejazd
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena v rozsahu GP č.16/2016. Nakoľko sa
jedná o prekládku inžinierskych sietí, vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ďalším materiálom na prerokovanie v rámci bodu 6 bola žiadosť Ministerstva vnútra SR, CP
Nitra, Piesková 2, 949 01 Nitra o predaj alebo prenájom pozemku pod budovou OOPZ Dvory
nad Žitavou. Starosta obce bližšie priblížil predloženú žiadosť a otvoril rozpravu. Do rozpravy sa
prihlásil poslanec Karol Kusy s poznámkou, že on by bol za odpredaj pozemku. Starosta obce
navrhol, aby žiadateľ dostal možnosť výberu, či chce prenájom alebo odkúpenie spomínaných
pozemkov. Poslanci s návrhom starostu súhlasili.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje
A/
a/ v zmysle §9 ods.2 písm. a/ a písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
spôsob predaja formou priameho odpredaja pozemkov v k. ú. Dvory nad Žitavou vo
výlučnom vlastníctve Obce Dvory nad Žitavou vedených na Okresnom úrade Nové Zámky
Katastrálneho odboru na LV1 ako C KN parc .č. 677 zast. plochy a nádvoria o výmere 897 m2
a C KN parc. č. 678 záhrady o výmere 637 m2, nakoľko pozemky sa nachádzajú pod stavbou vo
výlučnom vlastníctve kupujúceho, resp. sú priľahlými plochami a tvoria jednoliaty celok
s areálom OOPZ Dvory nad Žitavou.
b/ v zmysle § 9 a ods.8 písm. b/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
priamy odpredaj pozemkov v k. ú. Dvory nad Žitavou vo výlučnom vlastníctve Obce Dvory
nad Žitavou vedených na Okresnom úrade Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV1 ako C
KN parc. č. 677 zast. plochy a nádvoria o výmere 897m2 a C KN parc. č. 678 záhrady o výmere
637 m2 za 16,-€/ m2 v prospech Ministerstvo vnútra SR, CP Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra

B/ dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Dvory nad Žitavou vo výlučnom vlastníctve Obce
Dvory nad Žitavou vedených na Okresnom úrade Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV1
ako C KN parc .č. 677 zast. plochy a nádvoria o výmere 897m2 a C KN parc. č. 678 záhrady
o výmere 637 m2 pre Ministerstvo vnútra SR, CP Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra na dobu
20 rokov za nájomné 1,-€/m2/rok
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje zmenu uznesenia č. 139/15122015 v
bode 8 nasledovne: zachovať charakter nájomných bytov počas trvania zmluvného vzťahu so
ŠFRB po dobu 40 rokov.

Hlasovanie č. 13:

Prítomní: 12

Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

7. Návrh na odpis pohľadávok na dani z nehnuteľnosti
Starosta obce otvoril bod č. 7. Poznamenal, že obec prišla o 8 721,66 € vinou
predchádzajúceho vedenia obce. Prednosta obecného úradu Ing. Peter Ágh dodal, že na tento
poznatok poukázala kontrola Najvyššieho kontrolného úradu. Táto pohľadávka je už
nevymožiteľná a je potrebné ju odpísať.
Do rozpravy k bodu č. 7 sa prihlásil poslanec Ing. Tibor Farkas s otázkou, či si obec toho času
vôbec neuplatnila pohľadávku, alebo ju uplatnila nesprávne. Starosta obce odpovedal, že obec
v tomto smere vôbec nekonala a nezapojila sa do reštrukturalizácie.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje odpis pohľadávky obce Dvory nad
Žitavou na dani z nehnuteľnosti voči daňovému dlžníkovi I. B. A. AGRO s. r. o., so sídlom
Vinohrady 17, Nové Zámky v celkovej výške 8 721,66 €.
Hlasovanie č. 14:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

8. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
Starosta otvoril bod č. 8 a odovzdal slovo poslancovi a predsedovi Komisie pre financie
a rozpočet Ing. Štefanovi Gallovi, PhD., ktorý oboznámil poslancov so stanoviskom komisie.
Skonštatoval, že prišlo 11 žiadostí. Do rozpravy sa prihlásil poslanec Karol Kusy s poznámkou,
že sa nestotožňuje s názorom komisie a navrhuje pre obe školy príspevok vo výške 500 €. Do
rozpravy sa prihlásil aj poslanec Ing. Tibor Farkas, ktorý súhlasil s poslancom Karolom Kusym.
Dodal, že Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM,
Dvory nad Žitavou finančne podporuje „tanečný súbor Tapsikoló“, ktorý nemá dostatok
prostriedkov na financovanie výdavkov na učiteľa tanca. Tento tanečný súbor aktívne prispieva
svojimi vystúpeniami na obecných slávnostiach a aj z tohto dôvodu by mala obec podporovať ich
rozvoj. Do rozpravy sa prihlásila aj poslankyňa Ing. Silvia Horváthová, dodala, že tanečný súbor
Tapsikoló je veľmi aktívna organizáci, pravidelne sa zúčastňujú na tanečných sústredeniach,
ktoré sú tiež nákladné, platia ich rodičia detí, ktoré v súbore účinkujú. Po každom sústredení
prídu domov deti s novou choreografiou, ktoré potom prezentujú na obecných a školských
slávnostiach. Vyjadrila sa, že podporuje aj dotácie pre školy, lebo účel ich využitia je taktiež
prínosom pre deti. Poslankyňa Ing. Silvia Horváthová sa opýtala hlavného kontrolóra obce, či
tieto organizácie, ktoré žiadajú príspevok z rozpočtu obce vyúčtovali príspevky za
predchádzajúci rok, či boli peniaze využité naozaj na ten účel, na ktorý boli pridelené. Hlavný
kontrolór odpovedal, že má v pláne robiť kontrolu na vyúčtovanie týchto príspevkov.
Starosta obce doplnil, že obec plánuje aj tento rok letný tábor pre deti a aj to bude stáť nemalé
financie. Bol by rád, keby sa urobil poriadok s príspevkami z rozpočtu obce a aby sa podporovali
naozaj len také organizácie, ktoré sú aktívne a sú prínosom.
O slovo sa prihlásil poslanec Ing. Štefan Galla, PhD., ktorý dodal, že školy majú dostatok
zdrojov príjmu či už 2% z daní, zber papiera, príjem z plesu a mnohé iné možnosti, ktoré sa
musia naučiť využívať a nespoliehať sa len na obecný rozpočet.
Starosta obce doplnil, že momentálne pracuje na riešení, aby sa na školách ušetrila značná
časť finančných prostriedkov .

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
Dvory nad Žitavou v zmysle VZN č. 16/2008 za I. polrok 2016 nasledovne:
-

Pre TJ Družstevník – Stolnotenisový oddiel Dvory nad Žitavou – príspevok z rozpočtu
obce na podporu činnosti stolnotenisového oddielu a rozvoj športu vo výške 250,- €.

-

Pre Šachový klub Dvory nad Žitavou – príspevok z rozpočtu obce na činnosť Šachového
klubu vo výške 500,- €.

-

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

-

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

-

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

-

Pre Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ZO Dvory nad Žitavou príspevok
z rozpočtu obce na šľachtenie a preteky poštových holubov vo výške 250,- €.

-

Pre Skautský zbor Kaszap István č.28 Dvory nad Žitavou – príspevok z rozpočtu obce na
poznávací zájazd (Slovensko, Maďarsko) vo výške 500,- €.

-

Pre Základnú školu Adolfa Majthényiho s VJM, Dvory nad Žitavou príspevok z rozpočtu
obce na podujatie „Dni Adolfa Majthényiho 2016“vo výške 250,- €.

-

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,- €.

-

Pre Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským, Dvory nad Žitavou príspevok
z rozpočtu obce na podujatie „Deň Zeme – Ochraňuj a zveľaďuj“ vo výške 250,- €.

-

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,- €.

Hlasovanie č. 15:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

9. Správa Obecnej polície o činnosti a naplnení zmluvy o spolupráci

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou berie na vedomie správu Obecnej polície vo
Dvoroch nad Žitavou o činnosti a naplnení zmluvy o spolupráci
- bez pripomienok
Hlasovanie č. 16:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Starosta obce otvoril bod č. 10 a odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Petrovi
Kováčovi, ktorý oboznámil poslancov s predloženým materiálom.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na obdobie I. polroka 2016
- bez pripomienok
Hlasovanie č. 17:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

11. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
11a/ Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ a MŠ
Navrhovaní zástupcovia delegovaní za zriaďovateľa do rady školy v zmysle § 25 ods.5
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov:

Základná škola, Dvory nad Žitavou

Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským Adolfa Majthényiho,
Majthényi Adolf Alapiskola

1. Ing. Bc. Kristína Fridriková

Ing. Attila Németh

2. Ing. Boris Koprda

Marta Mihalovicsová

3. Bc. Iveta Gubová

Ing. Silvia Horváthová

4. PaedDr. Katarína Mazanová

Ing. Tibor Farkas

Materská škola Dvory nad Žitavou
1. Ing. Emil Schultz

Materská škola - Óvoda
Helena Vadkertiová

Navrhovaní zástupcovia budú delegovaní účinnosťou od 1. ustanovujúcej schôdze rady školy.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje zástupcov za zriaďovateľa do rady
školy pri základných a materských školách, ktorým je obec Dvory nad Žitavou zriaďovateľom
- bez pripomienok
Hlasovanie č. 18:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

11b/ Návrh na schválenie založenia obchodnej spoločnosti
Starosta obce informoval poslancov o súčasnom stave prípravy výstavby Aquaparku
a poznamenal, že priebežne bude poslancov informovať o jednotlivých etapách prípravy.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou:
a/ schvaľuje zámer založenia obchodnej spoločnosti s väčšinovou majetkovou účasťou obce za
účelom výstavby termálneho kúpaliska – Aquaparku na pozemkoch vymedzených v Dôvodovej
správe
b/ splnomocňuje starostu obce Ing. Branislava Becíka, PhD., na vyhľadávanie vhodných
obchodných partnerov a na následné rokovania s právnickými a/alebo fyzickými osobami, ktorí
majú potenciálny záujem sa so svojimi financiami spolu podieľať na výstavbe príp. aj na
prevádzkovaní Aquaparku a za tým účelom založiť s obcou Dvory nad Žitavou spoločnú
obchodnú spoločnosť
c/ odporúča starostovi obce Ing. Branislavovi Becíkovi, PhD. zabezpečiť podklady za účelom
realizácie vyššie špecifikovaného zámeru, najmä založenia obchodnej spoločnosti a tieto
predložiť obecnému zastupiteľstvu na schválenie
Hlasovanie č. 19:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

11c / Odvolanie a voľba prísediacej na Okresnom súde Nové Zámky
Pani Zuzana Kodhajová, bytom Pod záhradami č. 8, 941 31 Dvory nad Žitavou požiadala
o odvolanie z funkcie prísediacej Okresného súdu v Nových Zámkoch na obdobie 2014 – 2018.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou odvoláva Zuzanu Kodhajovú, bytom Dvory nad
Žitavou, ul. Pod záhradami č. 8, a volí Oľgu Andrejkovú, bytom Dvory nad Žitavou, J. G.
Tajovského 63, za prísediacu Okresného súdu v Nových Zámkoch na obdobie 2014 – 2018.
Hlasovanie č. 20:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

11d / Voľba člena Komisie majetkoprávnej, výstavby, poľnohospodárstva a životného
prostredia
Predseda Komisie majetkoprávnej, výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia
navrhol za nového člena komisie Milana Svrčeka.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou volí za člena Komisie majetkoprávnej, výstavby,
poľnohospodárstva a životného prostredia Milana Svrčeka.
Hlasovanie č. 21:
Prítomní: 12 Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Starosta obce načrtol problematiku obecného múzea, ktorý spočíva v zlom technickom stave
budovy. Poznamenal, že statika múzea je zlá a bude potrebné túto problematiku čo najskôr
riešiť.
Poslanec Karol Kusy sa zaujímal, či sa budú opravovať výtlky na miestnych komunikáciách,
ktoré vznikli počas zimy. Starosta obce odpovedal, že to bude riešiť.
O slovo sa prihlásila poslankyňa Ing. Silvia Horváthová, ktorá načrtla problematiku
parkovania na ulici Veľká komárňanská. Parkovisko, ktoré je vybudované pri centre obce
obsadzujú na celý deň zamestnanci Strednej odbornej školy a občania obce nemôžu tieto
parkovacie miesta využívať. Starosta obce odpovedal, že aj táto problematika je v štádiu riešenia
a rieši to aj náčelník obecnej polície. Zároveň doplnil, že so spoločnosťou COOP Jednota, s. d.
rieši aj starú budovu Jednoty v centre obce, kde by mohli taktiež vzniknúť parkovacie miesta.
12. Záver
Starosta obce poďakoval poslancov za účasť a ich prínos a ukončil zasadnutie.
Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 18. 02. 2016

Zapísala: Ing. Erika Dobrá

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

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

.................................................
Overovateľ zápisnice
Attila Vanya

.................................................
Overovateľ zápisnice
Vojtech Káplocký

