Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nýrovciach konaného dňa
15.10.2015
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

poslanci v počte : 4
1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Zoltán Fekete. Privítal všetkých prítomných.
Konštatoval uznášaniaschopnosť OZ. Oboznámil poslancov s programom zasadnutia. Poslanci nemali
návrh na doplnenie programu.
2. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nýrovce 2014 – 2020
PHSR Obce Nýrovce na roky 2014-2020 bolo zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.
Pripomienky k pracovnej verzii PHSR od poslancov Ing. Kissa a p. Berekovej boli odoslané firme
PROUNION a. s., Nitra, aby sa tieto pripomienky a projektové zámery zapracovali do plánu. Čo sa týka
pripomienok k PHSR, zapracovať sa mohli len tie aspekty, ktoré PHSR dovoľuje. Totiž niektoré časti z
pripomienok nebolo možné vzhľadom na účel PHSR doplniť.
Hlasovanie:

za: 3

proti:

0

zdržal sa:

0

Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach s c h v a ľ u je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Obce Nýrovce na roky 2014 – 2020
2. Nájomné byty – informácia
Zatiaľ Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nebola
schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov. Ďalšia možnosť o pozitívne
posúdenie žiadosti bude 10. decembra, kedy môžeme od firmy LK Real Building, s.r.o. odkúpiť nájomné
byty. V Nitrianskom kraji sa nerozhodlo o 60 podaných žiadostí. Ak v tomto roku sa nepodarí získať
dotáciu znovu podáme žiadosť v roku 2016 a tým pádom získame aj 30 bodov na kúpu už skolaudovanej
budovy.

Byty sú hotové na 85%, evidujeme 24 žiadostí o nájomné byty. Keď už to bude reálne OZ určí postup
prideľovania nájomných bytov podľa kritérií uvedených vo VZN obce a vyhodnotí, ktoré splnili
podmienky. Na ďalšom zasadnutí prebereme všetky žiadosti.
Ing. Kiss: Je v záujme obe, aby pomohlo mladým a mladým rodinám, ale pri rozhodovaní je dôležitá aj
solventnosť.
3. Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode PPÚ obce Nýrovce – informácia
Obec po realizácii projektu pozemkových úprav získala do svojho vlastníctva tzv. zelené pásy. PPA
vypísala výzvu, na ktorú sme museli rýchlo reagovať, nakoľko termín podania žiadostí bol 24. september
2015.
Projekt „Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode PPÚ obce Nýrovce“ rieši výsadbu
biokoridorov, vybudovanie pásov líniovej zelene v počte 11330 ks listnatých stromov.
Mali sme cca dva pol mesiace na vypracovanie projektovej dokumentácie, na uskutočnenie
výberového konania tak na projektanta, ako na dodávateľa diela, na stavebný dozor a tiež na manažment
projektov.
Dňa 15. októbra 2015 bola odovzdaná kompletná žiadosť o NFP z PRV. Výška dotácie je 650 tis. eur
+ DPH. Víťazom sa stala spoločnosť Ekoform spol. s r.o., Levice s ponukou 644.400,- Eur .
Poslankyňa p. Bereková naznačila, že prečo o tom rozhodol iba starosta obce a nie obecné zastupiteľstvo,
veď o zelených pásoch sme už diskutovali na predchádzajúcich zasadnutiach.
Ing. Kiss: nechceme aby cesty k poliam boli asfaltové ???
Starosta: Väčšina obcí, v ktorých prebehli pozemkové úpravy sa zameriava na vybudovanie ciest a
spevnených plôch. Naša obec je jedinou, ktorá sa sústreďuje na biokoridory a zelené pásy, čo pozitívne
hodnotil aj projektant a manažér projektu.
Bereková: aká je výška spoluúčasti?
Starosta: nie je spoluúčasť, všetko je financované z dotácie.
Následne poslancom ukázal na mape ktoré zelené pásy rieši projekt.
Ing. Kiss: pri hodnotení žiadosti máme nárok na celú dotáciu, príp. nám môžu schváliť aj čiastku /necelú
sumu?
Starosta: nie, iba vo výške celej dotácie. Buď dostaneme, alebo nie. Z celkového počtu 55 bodov sme
získali 53.
4. Obecný kamerový systém – informácia a prerokovanie prefinancovania
Tento projekt nebol vopred prerokovaný obecným zastupiteľstvom, nakoľko v júli nás poradenská
spoločnosť z Nitry informoval, že PPA zverejnila výzvu pre obce na vybudovanie digitálneho
kamerového systému. Výška dotácie predstavuje 100% z celkových oprávnených výdavkov. Termín na
podávanie žiadosti o platbu za projekt bol 22.9.2015 následne sa tento termín predlžil na 30.10.2015

S PPA je podpísaná už aj zmluva o NFP vo výške 21.345,- EUR, čo predstavuje na vybudovanie 14
kamier v obci
Na predfinancovanie navrhol starosta obce dodavateľský úver nasledovne:
Spoločnosť Venron, s.r.o., so sídlom Nitra, Fraňa Mojtu 1 na základe Zmluvy o úvere poskytne finančné
prostriedky s 0% úrokom na prefinancovanie projektu vo výške 23574,-. Eur vrátane DPH na úhradu
faktúry za zhotovenie. Po obdržaní platby od PPA (bez DPH) bude táto čiastka uhradená v prospech
spoločnosti Venron, s. r.o., najneskôr do 21.02.2015 v sume 19.645,- EUR. Následne na základe výzvy
PPA na preplatenie DPH obec uhradí druhú splátku veriteľovi najneskôr do 30.6.2015 vo výške 3.929,EUR.
Starosta obce dal hlasovať:
Hlasovanie:
za:
4

proti:

0

zdržal sa:

0

Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach s c h v a ľ u j e Zmluvu o úvere medzi veriteľom: Venron, s.r.o., so
sídlom Nitra, Fraňa Mojtu a Obcou Nýrovce v sume 23.574,- Eur na prefinancovanie dodávky a montáž
kamerového systému s úrokom vo výške 0% (p.a.)
Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach zároveň p o v e r u j e starostu obce podpísaním Zmluvy o úvere.
5. Riešenie aktuálnych úloh a problémov
- Základná organizácia Csemadok-u Nýrovce podala žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na
vyhotovenie turistickej informačnej brožúry Obci Nýrovce v slovenskom jazyku vo výške 250,-Eur.
Hlasovanie:

za:

4

proti:

0

zdržal sa:

0

Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach s c h v a ľ u j e finančné prostriedky pre CSEMADOK Nýrovce –
Nyírágó na vyhotovenie turistickej informačnej brožúry Obci Nýrovce v slovenskom jazyku vo výške
250,- Eur.
6. Diskusia
Starosta informoval poslancov:
- v predošlých mesiacoch prebehli kontroly zo strany PPA na projekt „Rekonštrukcia amfiteátra“
a „Rekonštrukcia obecného úradu“. Neboli zistené žiadne nedostatky. Vynaložené finančné
prostriedky z úverov na projekty boli refundované. Tým pádom boli ukončené aj Zmluvy o úvere
a úver spolu s úrokmi bol splatený na oba projekty.
Čakáme už len na výzvu na úhradu DPH z projektu Rekonštrukcia amfiteátra vo výške 4 tis. eur.
- so spoločnosťou Mikona spol. s r. o. sa vypovedalo Zmluva o odvoze KO. Výpovedná lehota sa

skončí 31. januára 2016. Po ukončení tohto termínu vypíšeme výberové konanie na nového
dodávateľa. S odvozom smetí nemá obec problémy a možno aj v novom konaní táto spoločnosť
zníži cenu, ak nechce stratiť viacročného zákazníka.
Pripomienky:
- p. Németh: mohli by sme ich naďalej kontrolovať a merať množstvo odpadu
- p. Bereková: v akej fáze je vypracovanie nového VZN o chove a držaní zvierat na území obce
Starosta: požiadame prokuratúru o pomoc na vypracovanie VZN, následne schválime už nové VZN, ktoré
je v súlade so zákonmi a právnymi predpismi SR.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
7. Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Zoltán Fekete
starosta obce

