Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou
Dátum a miesto konania: 29. septembra 2017, 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, MVDr.
Štefan Szabó, Ing. Silvia Horváthová
Overovatelia zápisnice: Mária Horváthová, Ing. Silvia Horváthová
Zapisovateľ: Ing. Erika Gubienová
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/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1 /2017 o umiestňovaní volebných
plagátov na území obce Dvory nad Žitavou
5/ Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce – prerokovanie žiadostí
6/ Návrh predloženia žiadosti o NFP a realizácia projektu s názvom: „Dvory nad Žitavou –
vodovod Kolťanská cesta, Agátová ulica“
7/ Správa o plnení rozpočtu obce Dvory nad Žitavou za I. polrok 2017 (monitorovacia
správa)
8/ Návrh úpravy rozpočtu obce Dvory nad Žitavou č . 3 na rok 2017

9/ Návrh použitia rezervného fondu obce Dvory nad Žitavou
10/ Žiadosť o jednorazovú dotáciu
11/ Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
12/ Záver
Hlasovanie č. 2:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov, že uznesenia z 18. zasadnutia OcZ sú priebežne plnené.
4. Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1 /2017 o umiestňovaní volebných
plagátov na území obce Dvory nad Žitavou
Starosta obce otvoril rokovací bod č. 4. Nikto z prítomných poslancov nemal
k predloženému návrhu VZN pripomienky.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Dvory nad Žitavou č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Dvory nad Žitavou
- bez pripomienok

Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

5. Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce – prerokovanie žiadostí
Starosta obce otvoril rokovací bod č. 5. Predseda Komisie majetkoprávnej, výstavby,
poľnohospodárstva a životného prostredia a poslanec MVDr. Štefan Szabó oboznámil
poslancov so stanoviskom komisie k predloženému materiálu. Právnička obce JUDr. Lívia
Sókyová bližšie priblížila obsah jednotlivých materiálov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo dvoroch nad Žitavou ruší Uznesenia č. 231/22092016
a 232/29092016 a zároveň schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/ a c/ zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení spôsob prevodu: priamy odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v k. ú. Dvory nad Žitavou – parc.reg. C KN 1442/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m 2
vytvorenú geometrickým plánom č. 60/2017 geodetickej kancelárie AAA Geodet s. r. o. úradne
overeným 19.07.2017, ktorá vznikla z E KN parc. 1439/202 pôvodne vedenej na LV č. 5457
ako výlučné vlastníctvo obce Dvory nad Žitavou

Hlasovanie č. 4:
Prítomní:9 Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo dvoroch nad Žitavou schvaľuje podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov priamy odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Dvory
nad Žitavou – parc.reg. C KN 1442/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m 2 vytvorenú
geometrickým plánom č. 60/2017 geodetickej kancelárie AAA Geodet s.r.o. úradne overeným
19.07.2017, ktorá vznikla z E KN parc. 1439/202 pôvodne vedenej na LV č. 5457 ako výlučné
vlastníctvo obce Dvory nad Žitavou v prospech Gondžalovej Marty rod. Mandákovej, 940 01
Nové Zámky za kúpnu cenu 5.-eur/ m 2.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o zarovnanie uličnej hraničnej čiary s priľahlým
pozemkom C KN parc. 1442/1 vo výlučnom vlastníctve žiadateľky, pozemok je malej výmery,
pre obec nepoužiteľný a prebytočný.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou
berie na vedomie,
že boli splnené všetky podmienky predávajúceho Obce Dvory nad Žitavou vyplývajúce zo
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej s kupujúcim Pavlom Krajčovičom na základe
Uznesení č. 231/22092016 a 232/22092016.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/ a c/
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob prevodu pozemkov priamy
odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa vo Dvoroch nad Žitavou na Krivej ul. č. 14
rodinný dom so súp. č. 922 na C KN parc. č.1417 na ul. Krivá 14, Dvory nad Žitavou a C KN
parc. zast. plochy o výmere 284 m 2 a C KN parc. č. 1418 záhrada o výmere 333 m 2 vedené
na Okresnom úrade Nové Zámky, Katastrálneho odboru, na LV č. 1 ako výlučné vlastníctvo
obce Dvory nad Žitavou v podiele 1/1 k celku.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje podľa § 9a ods.8 písm. e/
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov priamy odpredaj nehnuteľností
nachádzajúcich sa vo Dvoroch nad Žitavou rodinný dom so súp. č. 922 na C KN parc.
č.1417 na ul. Krivá 14, Dvory nad Žitavou a C KN parc. č. 1417 zast. plochy o výmere 284 m 2
a C KN parc.č. 1418 záhrada o výmere 333 m 2 vedené na Okresnom úrade Nové Zámky,
Katastrálneho odboru, na LV č. 1 ako výlučné vlastníctvo obce Dvory nad Žitavou v podiele
1/1 v prospech Pavol Krajčovič rod. Krajčovič , občan SR, trvale bytom, 941 31 Dvory nad
Žitavou za kúpnu cenu 5200.-eur.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Obchodná verejná súťaž vyhlásená v r. 2016 bola

neúspešná, kupujúci zaplatil cenu vyššiu, ako všeobecná hodnota ocenená znaleckým
posudkom znalca Ing. Zuzany Vadkertiovej v sume 4 760.-eur, rodinný dom je
v nevyhovujúcom technickom stave, čo stavebne bude riešiť kupujúci úplnou rekonštrukciou
alebo odstránením stavby v súlade s jeho zmluvným záväzkom.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

V rámci bodu 5 sa prerokovávala žiadosť pána Králika a manželky o odpredaj podielov
pozemku pod štvorbytovkou a prislúchajúcich pozemkov v ulici Skautov č. 6. Právnička obce
JUDr. Lívia Sókyová bližšie priblížila poslancom vlastnícke vzťahy pozemkov štvorbytovky
a doplnila, že ani vedľajšia bytovka nemá v poriadku vlastnícke vzťahy a vlastníkom pozemku
pod bytovkou a záhrad pri bytovke je obec Dvory nad Žitavou. Starosta obce skonštatoval, že
obyvatelia bytovky neplatia ani nájomné a ani daň za užívané pozemky. Dodal, že najlepšie by
bolo osloviť dotknutých obyvateľov a vyzvať ich na odkúpenie pozemkov, alebo s nimi
uzatvoriť nájomnú zmluvu. Poslanec Karol Kusy súhlasil s návrhom starostu a doplnil, že by
obec mohla dať vyhotoviť geometrický plán a potom ponúknuť pozemky na odpredaj
majiteľom bytov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou odročuje rozhodnutie o žiadosti Gabriela
Králika s manželkou a v súlade s odporúčaním Komise MPŽPaV navrhuje starostovi obce
zabezpečiť rokovanie so všetkými dotknutými vlastníkmi oboch štvorbytoviek na ulici
Skautov.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ďalšou žiadosťou bola žiadosť pána Polenu. Žiadatelia vlastnia pozemok parc. č. 1892
o výmere 888 m , na ul. I. Nový svet 31, na ktorom je postavený rodinný dom. Vedľa ich domu
sa má nachádzať údajne nevyužívaná ulica, ktorá je zarastená burinou. Mali by záujem túto
plochu skultúrniť po odkúpení jej časti, v rozsahu 209,8 m 2. Vzdušné elektrické vedenie by
ostalo zachované. Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil
poslanec Ing. Emil Schultz s pripomienkou, že súhlasí s názorom komisie neodpredať
pozemok. Dodal, že obec by mala častejšie kosiť túto lokalitu, a že by sa tento pozemok mohol
v budúcnosti využiť na nejaké účely. Starosta obce doplnil, že ide o spojovú cestu, ktorá môže
slúžiť ako únikový východ, keďže sa nachádza v strede dvoch dlhých ulíc. Poslankyňa Ing. Bc.
Kristína Fridriková poznamenala, že OBP spol. s r. o. sa o spomínaný pozemok stará a kosí ho.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/ a c/
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob prevodu pozemkov: priamy
odpredaj cca 210 m 2 z C KN parc.č. 1892 o výmere 888 m 2 v k. ú. Dvory nad Žitavou.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní:9
Za: 0

Proti: 9

Zdržali sa: 0

Ďalej sa prerokovávala žiadosť pána Viliama Salgóa o zarovnanie uličnej čiary pozemku.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/ a c/
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob prevodu - priamy odpredaj
pozemkov v k. ú. Dvory nad Žitavou: geometrickým plánom č. 153/2017 vyhotoveným
geodetickou kanceláriou AAA geodet s. r. o. odčlenených dielov č. 6 o výmere 6 m 2, č. 5
o výmere 10 m 2 a č. 4 o výmere 31 m 2 vytvorených z PK parc. č. 1439/36 zastavané plochy
celkovej výmery 47 m 2/LV pred ZMVM1/ vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje podľa § 9a ods.8 písm. e/ Zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov priamy odpredaj geometrickým plánom č. 153/2017
vyhotoveným geodetickou kanceláriou AAA geodet s.r.o. odčlenených dielov č. 6 o výmere 6
m 2, č. 5 o výmere 10 m 2 a č. 4 o výmere 31 m 2 vytvorených z PK parc. č. 1439/36 zastavané
plochy celkovej výmery 47 m 2 /LV pred ZMVM1/ vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad
Žitavou v prospech Salgó Viliam rod. Salgó, 941 31 Dvory nad Žitavou za kúpnu cenu
5.-eur/ m 2.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o vyporiadanie skutočne užívanej výmery právnym
predchodcom žiadateľa, žiadateľ je vlastníkom priľahlého pozemku a rodinného domu, ide
o zarovnanie uličnej čiary, diely sú nepatrnej výmery a pre obec sú prebytočné.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Nasledujúca žiadosť bola žiadosť pána Mikulku, taktiež išlo o odpredaj pozemku z dôvodu
zarovnania uličnej čiary pozemku.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/ a c/
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob prevodu - priamy odpredaj
C KN parc.č. 1441/94 zastavané plochy o výmere 57 m 2 nachádzajúci sa v k. ú. Dvory nad
Žitavou vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou vedenej na LV1 pred ZMV podľa GP
41/2017 vyhotoveného autorizovaným geodetom Róbertom Roškom.
Hlasovanie č. 13:
Prítomní:9 Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje podľa § 9a ods.8 písm. e/ Zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov priamy odpredaj C KN parc. č. 1441/94 zastavané plochy
o výmere 57 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Dvory nad Žitavou vo výlučnom vlastníctve obce
Dvory nad Žitavou vedenej na LV1 pred ZMV podľa GP 41/2017 vyhotoveného

autorizovaným geodetom Róbertom Roškom v prospech Alexandra Mikulku, Nové Zámky za
kúpnu cenu 5.-eur/ m2.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o predzáhradku malej výmery, pozemok je pre obec
prebytočný a zarovnáva sa uličná čiara.
Hlasovanie č. 14:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

V rámci bodu 5 sa prejednávala aj žiadosť pani MUDr. Márii Benkovičovej, Bratislava –
Petržalka, ktorá žiada o odkúpenie pozemku parc. č. 3298/2 o výmere 90 m 2, ktorý sa
nachádza vedľa jej rodinného domu na Tyršovej ul. č.1. Starosta obce ocenil návrh Komisie
majetkoprávnej, výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia odpredať uvedený
pozemok za vyššiu sadzbu a poznamenal, že možno do budúcna by obec mala pouvažovať nad
zvýšením sadzieb za predávané pozemky. Poslanec MVDr. Štefan Szabó požiadal právničku
obce JUDr. Líviu Sókyovú aby na najbližšie zasadnutie Komisie majetkoprávnej, výstavby,
poľnohospodárstva a životného prostredia zaradila návrh na zvýšenie sadzieb za predávané
pozemky do programu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/ a c/
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob prevodu - priamy odpredaj
pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou vedeného na LV 1 ako C KN parc.
č. 3298/2 zastavané plochy o výmere 90 m 2.
Hlasovanie č. 15:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje podľa § 9a ods.8 písm. e/ Zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov priamy odpredaj pozemku vo výlučnom vlastníctve obce
Dvory nad Žitavou vedeného na LV 1 ako C KN parc.č. 3298/2 zastavané plochy o výmere
90 m2 v prospech MUDr. Mária Benkovičová rod. Benkovičová, Bratislava-Petržalka za kúpnu
cenu 12.-eur/m 2.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o pozemok malej výmery pre obec prebytočný,
o jeho odkúpenie dlhodobo nikto nejavil záujem a nachádza sa vedľa domovej nehnuteľnosti
a pozemku žiadateľky.
Hlasovanie č. 16:
Prítomní: 9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

6. Návrh predloženia žiadosti o NFP a realizácia projektu s názvom: „Dvory nad
Žitavou – vodovod Kolťanská cesta, Agátová ulica“
Starosta obce priblížil poslancom predložený materiál.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Dvory nad Žitavou – vodovod
Kolťanská cesta, Agátová ulica“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC4212017-19“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 8 883,54 €;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Hlasovanie č. 17:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

7. Správa o plnení rozpočtu obce Dvory nad Žitavou za I. polrok 2017
(monitorovacia správa)
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil poslanec Karol Kusy
so žiadosťou o vysvetlenie, prečo bola cena projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti
budovy Obecného úradu“ vo výške 18.240,- Eur a projektová dokumentácia na kúpalisko bude
21 000,- Eur. Podľa neho sú ceny za tieto dva projekty v nepomere. Účtovníčka obce
Ing. Adriana Vadkertiová dodala, že 21 000,- Eur na projektovú dokumentáciu kúpaliska ešte
nebolo čerpaných. Starosta obce vysvetlil, že ceny projektov vychádzajú z rozsahu prác.
Projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu“ bol pomerne rozsiahly.
Poslanec Karol Kusy sa ešte informoval, či budú náklady na projektovú dokumentáciu
„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu“ refundované. Starosta obce
odpovedal, že niektoré projektové dokumentácie sú refundované, ale pri tomto projekte si nie
je istý, či tieto náklady budú prefinancované. Ďalej poznamenal, že obec sa plánuje uchádzať
o dotácie na takmer všetky obecné budovy. V súčasnosti bola schválená dotácia na prístavbu
materskej školy.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou berie na vedomie správu o plnení rozpočtu
obce Dvory nad Žitavou za I. polrok 2017 - bez pripomienok.
Hlasovanie č. 18:
Prítomní:9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

8. Návrh úpravy rozpočtu obce Dvory nad Žitavou č . 3 na rok 2017
Starosta obce otvoril rozpravu k bodu č. 8. Do rozpravy sa neprihlásil nikto z prítomných
poslancov.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje návrh úpravy rozpočtu obce Dvory
nad Žitavou č. 3 na rok 2017 podľa predlohy - bez pripomienok.
Hlasovanie č. 19:
Prítomní: 9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

9. Návrh použitia rezervného fondu obce Dvory nad Žitavou
Starosta obce priblížil poslancom predložený materiál a otvoril rozpravu k bodu č. 9. Do
rozpravy sa prihlásila poslankyňa Ing. Silvia Horváthová s pripomienkou, že spoločnosť OBP
spol. s r. o., funguje už 3. rok a z rozpočtu obce sa mu vyčleňuje 450 000 €, ktoré sa podľa
predloženého materiálu majú navýšiť o ďalších 70 000 €. Poznamenala, že jej chýba nejaká
komplexná správa o hospodárení OBP spol. s r. o., na aký účel sa využívajú finančné
prostriedky, koľko má zamestnancov, mzdové náklady a podobné informácie. Starosta obce
odpovedal, že hlavný kontrolór obce pripraví požadovanú správu.
Poslanec MVDr. Štefan Szabó sa prihlásil do rozpravy s poznámkou, že nakoľko sa
odročila rekonštrukcia ulice Tajovského na budúci rok, navrhuje, aby obec rokovala s pánom
Svrčkom o odpredaji pozemku na ulici Tajovského za účelom rozšírenia cesty o 1,5 m zo smeru
Mikuláš. Žiadal, aby sa na ďalšie zastupiteľstvo pripravili konkrétne podklady. Starosta obce
odpovedal, že už viedol rokovanie v tejto veci s majiteľom pozemku pánom Svrčom a do
budúcoročného rozpočtu plánuje zahrnúť náklady na odkúpenie spomínaného pozemku
a rozšírenie cesty.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje použitie rezervného fondu Obce
Dvory nad Žitavou v roku 2017 na kapitálové výdavky celkom vo výške 70.000,- Eur na
nasledovné investičné akcie:
- Rekonštrukcia chodníkov na Ul. Veľká komárňanská, Dvory nad Žitavou
- Rekonštrukcia chodníka pri Kultúrnom dome na Ul. Družstevná, Dvory nad Žitavou,
- Výstavba parkoviska pri Zdravotnom stredisku na Ul. Hlavná, Dvory nad Žitavou,
- Výstavba parkoviska na Ul. Družstevná, Dvory nad Žitavou.
Hlasovanie č. 20:
Prítomní:9
Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 1

Nehlasovali: 1

10. Žiadosť o jednorazovú dotáciu
V bode č. 10 sa prerokovávala žiadosť o jednorazovú dotáciu z rozpočtu obce Dvory nad
Žitavou vo výške 2.000,- Eur na kúpu mobilného zrkadla, baletných tyčí, pece a grafického lisu
pre Súkromnú základnú umeleckú školu Sylvie Czafrangóovej s podmienkou, že nakúpený
inventár zostane majetkom obce Dvory nad Žitavou.
Starosta obce doplnil, že dotácia vo výške 2.000,- Eur je vysoká. Nemá prehľad o tom,
koľko detí navštevuje túto súkromnú umeleckú školu a umelecká škola by mala vedieť pokryť
náklady na jednotlivé krúžky z vlastných zdrojov. Poslanec Karol Kusy súhlasil s návrhom
starostu obce, a to odročiť žiadosť súkromnej umeleckej školy.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou odročuje žiadosť o jednorazovú dotáciu pre
Súkromnú základnú umeleckú školu Sylvie Czafrangóovej a žiada o predloženie počtu žiakov
navštevujúcich jednotlivé krúžky.
Hlasovanie č. 21:
Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0

Zdržali sa: 0

11. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
Starosta obce otvoril rokovací bod č. 11. O slovo sa prihlásil poslanec Ing. Emil Schultz,
ktorý sa chcel vyjadriť k dotácii, ktorú získala obec na výstavbu ihriska s umelou trávou
od Slovenského futbalového zväzu. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ako aj na
poslednej pracovnej porade, sa poslanci rozhodli, že obec dotáciu neprijme. Dodal, že túto
informáciu už oznámil Slovenskému futbalovému zväzu a požiadal kompetentných, aby
odmietnutú dotáciu pridelili niekomu v regióne. Poznamenal, že osobne ho veľmi mrzí, že obec
dotáciu odmietla, ale chápe aj stanovisko poslancov, že obec má aj iné investície, ktoré sú
prioritnejšie. Starosta obce poďakoval poslancovi Ing. Emilovi Schultzovi, že sa touto dotáciu
zaoberal a snažil sa realizovať tento projekt. Poslanec Ing. Emil Schultz dodal, že v rozpočte na
budúci rok by sa mali vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy na futbalovom
ihrisku, lebo je tam havarijný stav. Poslanec MVDr. Štefan Szabó dodal, že rekonštrukcia
budovy na futbalovom ihrisku nie je novou problematikou a je potrebné sa ňou zaoberať, lebo
stav budovy je naozaj akútny.
V rámci bodu 11 sa prerokovávala žiadosť občianskeho združenia Hudvor 1075, Dvory nad
Žitavou o zverenie Obecného múzea do ich správy. Komisia MpŽPV odporúčala prerokovať
priestorové nároky Spevokolu a mládežníckej organizácie Skautov a následne rozhodnúť
o možnosti uzatvorenia Koncesnej zmluvy o výpožičke, pričom by bolo potrebné ozrejmiť
aj skutočnosti okolo financovania plánovanej údržby a opravy stavby Obecného múzea.
Poslanec Karol Kusy poďakoval za stanovisko tejto komisie a dodal, že s ňou súhlasí. Nakoľko
múzeum dlhé roky užívajú aj iné organizácie, nedá sa bez rokovania s jednotlivými vedúcimi
týchto skupín rozhodnúť. Poprosil, aby sa o tejto žiadosti nehlasovalo na tomto zasadnutí.
O slovo sa prihlásil poslanec Attila Vanya, ktorý poznamenal, že tohtoročné Obecné dni boli
vyvrcholením občianskeho združenia Hudvor 1075, ktoré funguje už od roku 2015. Najprv
toto zoskupenie mohli poznať občania pod menom Dvorské varechy a tento rok sa založilo
občianske združenie Hudvor 1075. Poslanec Attila Vanya uviedol, že ani členovia občianskeho
združenia neboli prizvaní na zasadnutie komisie, takže nevie zhodnotiť, na základe čoho jej
členovia dospeli k predloženému stanovisku. Dodal, že nerozumie, prečo si niektorí ľudia
myslia, že občianske združenie chce „vyhnať“ z priestorov múzea skautský zbor alebo
spevácky zbor. Občianske združenie podalo krátku žiadosť o súhlas s užívaním, v ktorej
nekonkretizovalo presné podmienky - bola podaná za účelom, aby sa otvorila táto téma, a aby
sa obec vyjadrila, či má v záujme dať múzeum niekomu do užívania. Členovia občianskeho
združenia robia tieto aktivity pre ľudí len z vlastného presvedčenia a bez politického zámeru.
Pred a počas Obecných dní odpracovali 495 hodín dobrovoľne, bez nároku na odmenu.
Všetko, čo robia, robia pre ľudí, nie pre obecný úrad, nie pre poslancov, ale pre ľudí. Dodal, že
spoločnosť OBP spol. s r. o., zabezpečuje pre občianske združenie materiál a jednotlivé
ingrediencie, pomáha im pri jednotlivých aktivitách. Poslanec Attila Vanya sa vyjadril, že
nesúhlasí s názorom, aby sa táto žiadosť odročila. Podotkol, že múzeum patrí občanom
a vytvorili ho aktívni občania obce, medzi ktoré patrí aj poslanec Karol Kusy. Starosta obce sa
vyjadril, že tohtoročné Obecné dni dopadli veľmi dobre aj vďaka občianskemu združeniu
Hudvord 1075. Budova múzea je jednou z najstarších nehnuteľností v obci, a preto je potrebné

ju zachrániť. Za týmto účelom obec požiadala Ministerstvo financií o dotáciu vo výške 11 000
€, ktoré už aj boli obci schválené na sanáciu základov budovy. Podotkol, že obecné múzeum
patrí občanom a chce aby to bolo aj naďalej tak. Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva sa
dohodli, že o žiadosti občianskeho združenia budú rozhodovať po stretnutí, na ktoré budú
pozvaní všetci zástupcovia združení a miestnych skupín, ktoré priestory múzea užívajú.
Starosta obce prešiel k ďalšiemu rokovaciemu bodu, ktorý sa týkal zriadenia vecného
bremena vo veci vodovodu na Kolťanskej ceste.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou v súvislosti s realizáciou stavby „Dvory nad
Žitavou vodovod Kolťanská cesta“ v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka schvaľuje:
v súlade s požiadavkou Slovenskej správy ciest IVSC Bratislava Miletičová 19, 820 05
Bratislava 5 zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia vodovodného potrubia
a chráničiek na pozemku C KN parc. č. 776 o výmere 8 761 m2 zastavaná plocha a nádvorie
vedeného na Okresnom úrade Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV 2136 vo výlučnom
vlastníctve povinného z vecného bremena SR – Slovenská správa ciest, Bratislava IČO
00003328 podľa požiadaviek vlastníka pozemku /oprávneného z vecného bremena/ v rozsahu
technickej dokumentácie v prospech oprávneného z vecného bremena Obce Dvory nad
Žitavou.
Hlasovanie č. 22:
Prítomní: 9
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

13. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na Obecných
dňoch. Poslancom poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.
Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 26. 09. 2017

Zapísala: Ing. Erika Gubienová
.................................................
Prednosta obecného úradu
Ing. Boris Koprda

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

.................................................
Overovateľ zápisnice
Mária Horváthová

.................................................
Overovateľ zápisnice
Ing. Silvia Horváthová

