Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Ţitavou
Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Ţitavou
Dátum a miesto konania: 30. júna 2016, Obecný úrad Dvory nad Ţitavou
Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Branislav Becík,
PhD. Privítal poslancov a poznamenal, ţe 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 a Ing. Tibor Farkas

Overovatelia zápisnice: Ing. Tibor Farkas a Ing. Emil Schultz
Zapisovateľ: Ing. Erika Gubienová
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Následne starosta obce vyzval poslancov k doplneniu, resp. k vysloveniu návrhov na zmenu
programu zasadnutia. Nakoľko neboli predloţené ţiadne návrhy, poslanci schválili nasledovný
program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3/ Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad
Ţitavou č. 1/2003 o školských obvodoch
4/ Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce – prerokovanie ţiadostí
5/ Záverečný účet obce Dvory nad Ţitavou za rok 2015
6/ Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dvory nad Ţitavou
7/ Ţiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci z rozpočtu obce Dvory nad Ţitavou
8/ Návrh Zmluvy o vykonávaní úloh obecnej polície
9/ Zriaďovacie listiny materských a základných škôl
10/ Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Dvory nad Ţitavou na II. polrok 2016
11/ Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
12/ Záver

Hlasovanie č. 2:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

3. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory
nad Ţitavou č. 1/2003 o školských obvodoch
Starosta obce oboznámil poslancov s predloţeným materiálom a otvoril rozpravu k tomuto
bodu. Do rozpravy sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Dvory nad Ţitavou č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce
Dvory nad Ţitavou č. 1/2003 o školských obvodoch
-

bez pripomienok

Hlasovanie č. 3:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

4. Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce – prerokovanie ţiadostí
Starosta obce otvoril rozpravu k bodu č. 4 a odovzdal slovo poslancovi MVDr. Štefanovi
Szabóovi, ktorý je predsedom Komisie majetkoprávnej, výstavby a ţivotného prostredia.
Poslanec MVDr. Štefan Szabó a vedúca majetkorpávneho oddelenia obecného úradu
JUDr. Lívia Sókyová bliţšie priblíţili poslancom predloţený materiál. Ako prvé sa
prerokovávalo zrušenie uznesenia č. 150/18022016 a zmena uznesenia č. 95/17092015.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou ruší svoje uznesenie č. 150/18022016
a mení svoje uznesenie č. 95/17092015 tak, ţe:
schvaľuje podľa §9a ods.8 písm. e/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
priamy odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dvory nad Ţitavou: 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 217m2 a pričlenený k parc. č. 2931 zast. plochy o výmere 440m2
celkom 295m2 za kúpnu cenu 4,-€/ m2 v prospech Alţbetu Šuminovú rod. Bajkaiovú nar. 11.
04. 1939 rod. č. 395411/108, Hlboká cesta 1351/18, 941 31 Dvory nad Ţitavou celkom za
kúpnu cenu 1.492,-€. Osobitný zreteľ spočíva vo vyporiadaní majetkových podielov medzi
spoluvlastníkmi a upresnení hraničných čiar pozemkov v zmysle geometrického plánu podľa
§ 9a ods.8 písm. e/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Ďalším bodom rokovania bola ponuka pani Gizely Nagyovej na odpredaj pozemku parc. č.
3408, 3409 a 3410/1.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou schvaľuje odkúpenie geometrickým plánom č.
78/2016 autorizovaného geodeta Michala Benczeho vytvoreného pozemku nachádzajúceho
sa v k.ú. Dvory nad Ţitavou, C KN parc. 3410/1 o výmere 408m2 vinice odčleneného z C
KN parc. č. 3408 vinice o výmere 85m2 C KN 3409 vinice o výmere 34m2 vedených na LV
č. 2295 a z C KN parc. č. 3410 vinice o výmere 373m2 vedenej na LV č. 2296 od výlučnej
vlastníčky Gizely Nagyovej rod. Szmatanovej rod.č. 620315/6234 nar. 24.08.1941 Mostná
18/25 Dvory nad Ţitavou –výlučnej vlastníčky podľa Osvedčenia o dedičstve 8D3/2016, za
cenu 16 €/m2
Hlasovanie č. 5:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Ďalším materiálom v bode č. 4 bolo doplnenie Uznesenia č. 53/16042015.
Do rozpravy sa prihlásil MVDr. Daniel Dékány s otázkou, aká je dotácie a aké je
kofinancovanie zo strany obce na vybudovania umelého trávnika k futbalovému ihrisku.
Poslanec Ing. Emil Schultz odpovedal, ţe dotácia vo výške 100 000 € na vybudovania umelého
trávnika k futbalovému ihrisku je z projektu HETRIK. Kofinancovanie projektu bude zo
súkromného sektora, našiel sa sponzor na kofinancovanie daného projektu.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou doplňuje svoje Uznesenie č. 53/16042015 tak,
ţe schvaľuje za účelom vybudovania umelého trávnika k futbalovému ihrisku uzatvorenie
dlhodobej nájomnej zmluvy na dobu 20 rokov s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosťou Dvory
nad Ţitavou na pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Dvory nad Ţitavou, a to: pozemky C KN
parcely č. 2481 a 2479 bez LV ktoré sú súčasťou EKN parciel č. 4163/2 a 4164/2 – TTP
o celkovej výmere 16 196m2 za nájomné 0,05€/m2/rok.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Ďalším rokovacím bodom bola ţiadosť pani MUDr. Eleonóry Molnárovej.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou schvaľuje zmenu označenia v osobe nájomcu
nebytových priestorov / ambulancie/ o celkovej výmere 120,17m2 v stavbe so súp.č. 583
na C KN parc.č. 334/1 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV
č. 1 v podiele 1/1 k celku - v Zdravotnom stredisku na Hlavnej ul. č. 1 Dvory nad Ţitavou
tak, ţe miesto fyzickej osoby MUDr. Eleonóry Molnárovej nájomcom sa stáva MUDr.
Eleonóra Molnárová, s.r.o., Zastúpená konateľom MUDr. Eleonórou Molnárovou, So
sídlom Hlavná 583/1 941 31 Dvory nad Ţitavou, SR, IČO: 50 332 368, Zapísaná
v Obchodnom registri OS Nitra v oddl. Sro vl.č. 40847/N.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Ďalej sa prerokovávala ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy Jána Králika a manţ. Eriky
Králikovej na nájomný byt na ulici Tyršová.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou schvaľuje predĺţenie nájomnej zmluvy bytu na
Tyršovej ulici č.2371/29 na 3 roky pre: Jána Králika a manţelku Eriku Králikovú.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Starosta obce otvoril ďalší bod rokovania, ktorým bolo menovanie členov dozornej rady do
spoločnosti Wellnes Dvory, a. s. Predloţený materiál bliţšie priblíţil poslanec MVDr. Štefan
Szabó, ktorý je predsedom Komisie majetkoprávnej, výstavby a ţivotného prostredia.
D rozpravy sa prihlásil poslanec Karol Kusy, ktorý poznamenal, ţe daná problematika sa uţ
prerokovávala na predošlom zastupiteľstve, kde bolo odsúhlasené, ţe do dozornej rady bude
zvolený on a pán Milan Svrček. Toto uznesenie však v predloţených materiáloch nevidí
spomenuté. Je predloţené len staré stanovisko Komisie majetkoprávnej, výstavby a ţivotného
prostredia. Poznamenal, ţe nevie, či je to nedopatrením, ale nepáči sa mu predloţená forma
materiálu. JUDr. Lívia Sókyová vedúca majetkoprávneho oddelenia obecného úradu sa
ospravedlnila za vzniknutú chybu. V materiáloch bolo predloţené staré stanovisko komisie.
Podotkla, ţe samozrejme platí uznesenie, ţe do dozornej rady bol menovaný pán poslanec
Karol Kusy a pán Milan Svrček. Keďţe dozorná rada je štvorčlenná treba nominovať ešte
ďalších členov.
Poslanec Karol Kusy sa vyjadril, ţe on si materiál prečítal, len bol mätúci. Ďalej sa vyjadril,
ţe on uţ aj minule spomínal, ţe ak si nájde za seba náhradu, vzdá sa členstva dozornej rady.
Oslovil pána Ing. Ladislava Polenu, ktorý by prijal túto pozíciu. Preto sa vzdáva funkcie člena
dozornej rady a navrhuje schváliť za nového člena pána Ing. Ladislava Polenu.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou schvaľuje doplnenie Uznesenia Oz vo
Dvoroch nad Ţitavou č. 198/28042016 tak, ţe schvaľuje za ďalšieho člena predstavenstva p.
Petra Juhása, bytom Bočná 16, Nové Zámky a dvoch ďalších členov Dozornej rady, ktorými
sú: p. Dušan Hoferica, bytom Pri hrádzi 4, Nové Zámky a Ing. Martin Uhrík, bytom P. Blahu
11, Nové Zámky.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní:10
Za: 9

Proti: 0

Zdrţali sa: 1

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou schvaľuje zmenu člena dozornej rady namiesto
Karola Kusyho schvaľuje Ing. Ladislava Polenu.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní:10
Za:7

Proti: 0

Zdrţali sa: 3

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou schvaľuje nepeňaţný vklad obce Dvory nad
Ţitavou do obchodnej spoločnosti : geometrickým plánom č. 42/2016 vytvorené C KN parcely č.
5278/1 o výmere 4ha 7082 m2, č. 5279/2 o výmere 1 ha 1770 m2, a parc. č. 5280/1 o výmere 244
m2, na ktorej sa nachádza termálny vrt v celkovej hodnote 540 000,-€ a geotermálny vrt
FGDŢ 1 v hodnote 1 000 000,- € podľa znaleckého posudku znalca RNDr. Ivana Šaríka č. 2/2016,
hodnota pozemkov stanovená znalcom Ing. Eleonórou Balogovou v znaleckom posudku č.
36/2016.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

5. Záverečný účet obce Dvory nad Ţitavou za rok 2015
Účtovníčka obce Ing. Adriana Vadkertiová oboznámila poslancov s predloţeným
materiálom.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavouschvaľuje
1. predloţený „Záverečný účet obce Dvory nad Ţitavou za rok 2015 a celoročné
hospodárenie
- bez výhrad
2. pouţitie zostatku peňaţných prostriedkov vo výške 66.452,80,-€ nasledovne:
-

tvorba rezervného fondu vo výške 66.452,80,-€

Hlasovanie č. 12:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

6. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dvory nad Ţitavou
Starosta obce informoval poslancov, ţe boli podané dve ţiadosti. Prvá od TJ Druţstevník –
Stolnotenisový oddiel Dvory nad Ţitavou a druhá od TJ Druţstevník – Futbalový oddiel
starých pánov Dvory nad Ţitavou.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou
Schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Ţitavou v zmysle VZN č. 16/2008
za II. polrok 2016 nasledovne:
- Pre TJ Druţstevník – Stolnotenisový oddiel Dvory nad Ţitavou – príspevok z rozpočtu
obce na podporu činnosti stolnotenisového oddielu a rozvoj športu vo výške 250,- €
- Pre TJ Druţstevník – Futbalový oddiel starých pánov Dvory nad Ţitavou – príspevok
z rozpočtu obce na podujatie „Ţitavský pohár – Zsitva kupa“ vo výške 500,- €
- bez pripomienok
Hlasovanie č. 13:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

7. Ţiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci z rozpočtu obce Dvory nad Ţitavou

Starosta obce otvoril rokovací bod č. 7. Poznamenal, ţe taktieţ boli podané dve ţiadosti.
Prvá od Rímskokatolíckej cirkvi - Farnosť Dvory nad Ţitavou na príspevok na betlehem
a druhá od pani Moniky Mazcko na príspevok na rekonštrukciu kúpeľne pre jej chorú dcéru.
K tejto ţiadosti sa vyjadrila poslankyňa Ing. Kristína Fridriková, ktorá prečítala stanovisko
Komisie školstva, kultúry, športu, sociálnych vecí a bytovej politiky.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou schvaľuje
finančné prostriedky vo výške 2000,-€ na realizáciu umeleckého dreveného betlehema.
Hlasovanie č. 14:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou
schvaľuje poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na zrealizovanie bezbarierovej
kúpelne a sprchového kúta vo výške 1000,-€.
Hlasovanie č. 15:
Prítomní:10
Za: 0

Proti: 0

Zdrţali sa: 10

8. Návrh Zmluvy o vykonávaní úloh obecnej polície
Starosta obce otvoril bod č. 8 a odovzdal slovo náčelníkovi obecnej polície Norbertovi
Káplockému, ktorý informoval poslancov o zmenách a podmienkach v predloţenej zmluve. Do
rozpravy sa prihlásil poslanec MVDr. Daniel Dékány s pripomienkou, či nebude problém, ak
v našej obci bude výtrţníctvo a príslušníci obecnej polície budú v Semerove. Starosta obce
odpovedal, ţe Semerovo nie je taká diaľka, aby sa behom pár minút nevedeli vrátiť je to len 9
km a takýmto spôsobom sa bude monitorovať aj extravilán obce, kde často vznikajú čierne
skládky odpadu. Poznamenal, ţe by sa to mohlo vyskúšať aspoň do konca roka a potom sa
uvidí, či budeme obec v tomto projekte pokračovať. O slov sa prihlásila poslankyňa Ing. Silvia
Horváthová, ktorá sa pýtala, či obec nebude stratová na tomto projekte. Starosta obce
odpovedal, ţe poslanec Attila Vanya to prepočítaval s náčelníkom OcP a nevzniká tam strata.
500 € mesačne pokryje všetky výdavky. Podľa výpočtov poslankyne Ing. Silvii Horváthovej
bude tento projekt na základe predloţenej zmluvy stratový. Poslankyňa Mária Horváthová sa
opýtala, koho budú príjmy z vyzbieraných pokút na území obce Semerovo. Náčelník obecnej
polície odpovedal, ţe to bude príjem Semerova, lebo oni ţiadajú pokutové bloky. Poslanec
Ing. Emil Schultz dal návrh, aby sa ešte raz prepočítali náklady, či 500 € mesačne pokryje
všetky náklady spojené so sluţbami. JUDr. Lívia Sókyová vedúca majetkoprávneho oddelenia
obecného úradu sa vyjadrila, ţe ona tieto veci konzultovala aj s poslancom Attilom Vanyom aj
s náčelníkom obecnej polície. Dodala, ţe sa neprihliada na jednu vec, a to na takú, ţe policajti
dostávajú základnú mzdu bez rozdielu na to, či sú v Semerove, alebo vo Dvoroch. Oni nebudú
dostávať plus mzdu za výkon sluţby v Semerove. 500 € mesačne je čistý príjem obce.
Odpočítavajú len náklady na pohonné hmoty.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou schvaľuje Zmluvu o vykonávaní úloh obecnej
polície.

Hlasovanie č. 16:
Prítomní:10
Za: 0

Proti: 0

Zdrţali sa: 10

Po hlasovaní sa o slovo prihlásila poslankyňa Mária Horváthová s návrhom, či by sa zmluva
nemohla podpísať s platnosťou do konca kalendárneho roka na skúšku. Starosta obce doplnil,
ţe je tam výpovedná lehota a uţ o zmluve poslanci hlasovali. Prednosta obecného úradu Ing.
Peter Ágh doplnil, ţe predloţenú zmluvu musí schváliť aj obec Semerovo.
O slovo sa prihlásil aj poslanec MVDr. Štefan Szabó s pripomienkou, ţe treba ešte raz
prepočítať náklady, zapracovať do zmluvy aby sa uzatvorila len na polrok a opätovne predloţiť
na rokovanie na ďalšom zastupiteľstve.
9. Zriaďovacie listiny materských a základných škôl
Starosta obce otvoril bod č. 9
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou
schvaľuje
Zriaďovacie listiny:
 Základnej školy, Hlavné námestie č. 14, 941 31 Dvory nad Ţitavou
 Základnej školy Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským – Majthényi
Adolf Alapiskola, Hlavné námestie č. 13, 941 31 Dvory nad Ţitavou-Udvard
 Materskej školy, J. A. Komenského 27, 941 31 Dvory nad Ţitavou
 Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, J. A. Komenského 27,
941 31 Dvory nad Ţitavou-Udvard.
Hlasovanie č. 17:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

10. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Dvory nad Ţitavou na II. polrok
2016
Starosta obce otvoril rokovací bod č. 10 a odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce
Ing. Petrovi Kováčovi, ktorý oboznámil poslancov s predloţeným materiálom. Do rozpravy sa
prihlásil poslanec Karol Kusy, ţe v pláne kontrolnej činnosti nevidí zaradenú kontrolu
v obecnom podniku OBP, spol. s r. o.. Bol by rád, keby aj táto kontrola bola zaradená do plánu
činnosti na II. polrok.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na obdobie II. polroka 2016
-

s pripomienkou, aby bola podaná správa o obecnom podniku OBP, spol. s r. o.

Hlasovanie č. 18:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou berie na vedomie správu hlavného kontrolóra

obce Dvory nad Ţitavou o kontrolnej činnosti za rok 2015 – bez pripomienok.
Hlasovanie č. 19:
Prítomní:10
Za: 10

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

11. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
Starosta obce otvoril bod č. 11. Predloţený návrh bliţšie priblíţila účtovníčka obce
Ing. Adriana Vadkertiová. O slovo sa prihlásila poslankyňa Mária Horváthová s poznámkou, či
predloţený materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii. Pripomienkovala, ţe ešte nebolo
obecné zastupiteľstvo, keby poslancov ráno pred zastupiteľstvom nečakal doplnkový materiál
na stole. Poznamenala, ţe sa jej nepáčia tieto doplnkové materiály, lebo ich poslanci nemajú
moţnosť preštudovať. Starosta obce podotkol, ţe sú prípady, keď sa predkladaný materiál nedá
včas zaslať a preto sa predkladá touto formou. Poznamenal, ţe aj v minulosti bolo niekoľko
takýchto príkladov.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou schvaľuje zvýšenie rozpočtu príjmov obce
Dvory nad Ţitavou v rámci nasledovných podpoloţiek rozpočtovej klasifikácie:
292 019 – Príjmy z refundácie – zvýšenie o čiastku 14.500,- €, ktorá predstavuje refundáciu
výdavkov na Obecné dni v roku 2015.
233 001 – Príjmy z predaja pozemkov – zvýšenie o čiastku 10.824,- €, ktorá predstavuje príjmy
z predaja pozemkov na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva Dvory nad Ţitavou č.
183/28042016.
zvýšenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Ţitavou v rámci nasledovných programov
rozpočtového hospodárenia:
- v programe 2. Sluţby občanom, Podprogram 2.5. Obecný rozhlas, Kategória 710 –
Obstarávanie kapitálových aktív o čiastku 18.426,- €.
- programe 8. Šport a kultúra, podprogram 8.1 Športové ihrisko, Kategória 710 - Obstarávanie
kapitálových aktív o čiastku 2.300,- € z účelom vypracovania projektovej dokumentácie
v rozsahu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na stavbu „Futbalové ihrisko
s umelým trávnikom“ v obci Dvory nad Ţitavou.
Hlasovanie č. 20:
Prítomní:10
Za: 9

Proti: 0

Zdrţali sa: 1

O slovo sa prihlásil poslanec Karol Kusy, ktorý sa vyjadril, ţe v materiáloch na čerpanie
rozpočtu sú výdavky na mzdy na cintorín, verejnú zeleň a rôzne iné, ktoré by uţ mali patriť pod
obecný podnik. Nie je mu jasné, čo robí obec a čo obecný podnik. Jeho ďalšia otázka
smerovala na opravu výtlkov. Opýtal sa, kedy bude obec opravovať výtlky, lebo ho často
zastavujú občania obce s touto otázkou. Starosta obce odpovedal, ţe sa v obci bude robiť
kanalizácia, kedy budú cesty rozkopané. Bolo by zbytočné opravovať výtlky na týchto
miestach. Poslanec Karol Kusy poznamenal, ţe problematická ulica je aj ulica Druţstevná
a tam sa uţ kanalizácia nebude robiť. Starosta obce odpovedal, ţe prejde problematické ulice
a tam, kde nebude kanalizácia tam sa potom môţu výtlky opraviť.
O slovo prihlásil aj poslanec MVDr. Štefan Szabó, ktorý poznamenal, ţe problematické sú
aj iné ulice napr. ulica J. G. Tajovského. Treba vymedziť ulice, kde nepôjde kanalizácia
a potom sa zamerať len na opravu tých ulíc napr. Lastovičia, Nový svet a iné. Ďalej sa poslanec
MVDr. Štefan Szabó zaujímal o parkovisko pri cintoríne. Starosta obce odpovedal, ţe je to

v štádiu riešenia, ţe rokoval s vlastníkmi pozemku, ktorý je hneď pri parkovisku. Vlastníci by
boli ochotní pozemok zameniť. Zámenou by bol lepší prístup na parkovisko. Poslanec
MVDr. Štefan Szabó sa informoval aj ohľadne podaného projektu na zberný dvor a zberu
separovaného odpadu v obci. Starosta obce odpovedal, ţe projekt bol podaný v súčasnosti
čakáme na vyhodnotenie. Dodal, ţe v roku 2017 by sa mohli v rozpočte vyčleniť finančné
prostriedky na opravu ciest.
O slovo sa prihlásila poslankyňa Mária Horváthová s pripomienkou, ţe v materiáloch je ešte
jedna ţiadosť od TJ Druţstevník- stolnotenisový oddiel na dotáciu vo výške 1 000 €, ktorá
nebola prerokovaná. Starosta obce podporil pridelenie ţiadaných finančných prostriedkov.
O slovo sa prihlásil poslanec Ladislav Mazán, ţe boli pridelené finančné prostriedky na futbal
aj na stolný tenis, ale ţiadosť mamičky s chorým dieťaťom bola zamietnutá. Podľa poslanca
Ladislava Mazána by sa malo vyhovieť aj ţiadosti pani Maczkovej. Poslanec Ing. Emil Schultz
sa vyjadril, ţe prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú moţnosti ako môţe
pani Maczková získať finančné prostriedky na rekonštrukciu kúpeľne. Poslankyňa Ing. Bc.
Kristína Fridriková dodala, ţe pani Maczková ţiadala o jednorázový príspevok v hmotnej
núdzi, lenţe ona nie je v hmotnej núdzi, aj preto bola jej ţiadosť zamietnutá. Poslanec
Ing. Emil Schultz poznamenal, ţe by jej mali podať pomocnú ruku a pomôcť jej pri vybavení
príspevku. Poslankyňa Ing. Bc. Kristína Fridriková poznamenala, ţe ona sa s ňou uţ
skontaktovala a poradila jej, aký je postup pri podávaní ţiadosti o príspevok na rekonštrukciu
kúpeľne cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Poslankyňa Mária Horváthová sa opýtala, ţe na základe VZN ţiadajú organizácie príspevok,
o ktorý musia poţiadať na zvlášť tlačive, či je moţnosť poskytnúť dotáciu mimo tohto VZN,
len na určitý účel napr. na zakúpenie stolov a pod. Starosta obce odpovedal, ţe je moţné
poskytnúť dotáciu aj mimo VZN.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Ţitavou schvaľuje poskytnutie účelovej dotácie
z rozpočtu obce Dvory nad Ţitavou
- Pre TJ Druţstevník – Stolnotenisový oddiel Dvory nad Ţitavou vo výške 1 000,- €
na materiálovo-technické vybavenie oddielu.
Hlasovanie č. 21:
Prítomní:10
Za: 9

Proti: 0

Zdrţali sa: 1

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Tibor Farkas s otázkou, ţe ak sa bude budovať
kanalizácia, či by sa nemohli vymeniť v obci aj staré vodovodné potrubia, ktoré sú z azbestu.
Starosta obce odpovedal, ţe výstavba kanalizácie je jedna vec a výmena vodovodného potrubia
druhá, ale obec môţe poţiadať Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. o výmenu
azbestových potrubí.
Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Ing. Bc. Kristína Fridriková, ktorá informovala
poslancov o zmene zákona o odpadoch od 1. júla. Ohľadne harmonogramu zberu
separovaného odpadu sa zaujímal aj poslanec MVDr. Štefan Szabó. O zbere separovaného
odpadu podľa nového zákona o odpadoch bliţšie informovala poslancov aj referentka
ţivotného prostredia Ing. Erika Gubienová.
Poslanec Ing. Tibor Farkas sa informoval ohľadne cyklotrasy, ktorá sa riešila resp. mala
riešiť cez mikroregión resp. cez Zdruţenie Dvory a okolie. Starosta obce odpovedal, ţe tieţ sa
informoval ohľadne cyklotrasy, ale Zdruţenie Dvory a okolie nemá k tomu ţiadne materiály.
Starosta obce vyjadril svoje poďakovanie rodine Pála a Ladislava Ácsa a rodine Zoltána
Korponayho, ktorí prispeli na rekonštrukciu sôch, ktoré sú pred kostolom sv. Vojtecha.

12. Záver
Na záver starosta obce informoval poslancov o tom, ţe obecné dni budú tento rok koncom
augusta. Oboznámil ich s pripravovaným programom, poďakoval poslancov za účasť a ukončil
zasadnutie.
Vo Dvoroch nad Ţitavou, dňa 30. 06. 2016
Zapísala: Ing. Erika Gubienová
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Prednosta obecného úradu
Ing. Peter Ágh
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Starosta obce
Ing. Branislav Becík, PhD.

.................................................
Overovateľ zápisnice
Ing. Tibor Farkas

.................................................
Overovateľ zápisnice
Ing. Emil Schultz

