Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nýrovciach konaného dňa
30.6.2015.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny - všetci poslanci v počte 5

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Zoltán Fekete. Privítal všetkých
prítomných. Konštatoval uznášaniaschopnosť OZ.
2. Všeobecne záväzné nariadenie o chove a držaní zvierat na území obce Nýrovce –
protest prokurátora
Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Levice č. Pd 68/15/4402 - 8 zo dňa
18.06.2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní zvierat na území obce
Nýrovce
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nýrovce o chove a držaní zvierat na území obce Nýrovce
bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 6/2011 dňa 31.01.2011. K
predmetnému nariadeniu bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Levice č. k.
Pd 68/15/4402 - 8 podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č.153/2001 o prokuratúre v znení
neskorších predpisov. Prokurátor navrhuje uvedené VZN zrušiť v celom rozsahu z dôvodu, že
schválená právna norma je v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a
ďalšími zákonmi vymenovanými v proteste.
Starosta obce navrhol buď vyhovieť protestu prokurátora a zrušiť VZN č. 6/2011 zo dňa
31.1.2011 alebo obec pripraví návrh novelizáciu / úpravu VZN.
Poslanec Ing. Kiss: Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia v rámci
prenesených kompetencii, nad rámec zákona sa nesmie konať.
Hlavná kontrolórka Mgr. Kovács: prijatie VZN je samosprávna pôsobnosť obce, prokuratúra
nemá napadnúť také rozhodnutia. Jedná sa o vysoko alergického človeka, čo keď ho poštípu
včely, kto bude na sebe brať zodpovednosť?

Hlavná kontrolórka navrhla, aby OZ zrušilo predmetné VZN a aby sa vypracovalo
novelizované VZN, čo by sme dali preskúmať štátnym orgánom. Novelizované VZN navrhla
poslať aj na prokuratúru aj štátnej veterinárnej správe a žiadať od nich stanovisko.
Poslanci sa dohodli, že po preštudovaní zákonov sa pripraví nový návrh VZN o chove
a držaní zvierat na území obce. Po pripomienkovaní zo strany prokuratúry a veterinárnej
správy bude prijaté uznesenie o schválení VZN.
Starosta obce zahájil hlasovanie za zrušenie VZN o chove a držaní zvierat na území obce
Nýrovce
Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach
vyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Levice č. Pd 68/15/4402 – 8 zo dňa 18.6.2015
proti Všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní zvierat na území obce Nýrovce
a predmetné VZN so svojím uznesením č. 13 zo dňa 30.6.2015 v celom rozsahu ruší.
Starosta obce informoval prítomného p. Goliana, že zatiaľ jedinou možnosťou je
domáhanie formou občianskoprávnej žaloby v zmysle § 127 ods. 1 Občianskeho
zákonníka. Pri riešení tohto prípadu mu bude oporou a ponúkne pomocnú ruku aj pri
financovaní súdneho sporu.
3. Záverečný účet Obce Nýrovce – schválenie
Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov boli poslanci OZ
oboznámení so Záverečným účtom Obce Nýrovce. Hlavná kontrolórka Mgr. Kovács
predložila Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2014.
K vyvesenému návrhu Záverečného účtu neboli doručené žiadne pripomienky a ani
pozmeňujúce návrhy.

Hlavná kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods. 10
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schváliť celoročné hospodárenie
obce Nýrovce za rok 2014 bez výhrad.
Hlavná kontrolórka zároveň predložila návrh na schválenie : použiť celý prebytok
hospodárenia za rok 2014 v sume 4 568,- € na tvorbu fondu rezerv na rozvoj obce.
OZ schválilo použiť celý prebytok hospodárenia Obce Nýrovce za rok 2014 na tvorbu
fondu rezerv.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 14
Obecného zastupiteľstva v Nýrovciach
zo dňa 30. júna 2015
Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach
schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Nýrovce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 zisteného podľa zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- na tvorbu rezervného fondu 4 568,00 EUR
Záverečný účet a
zápisnice.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu tejto

4. Výročná správa Obce Nýrovce – schválenie
Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov boli už poslanci OZ
informovaní s jednotlivými časťami Výročnej správy Obce Nýrovce za rok 2014.
K vyvesenému návrhu Výročnej správy neboli doručené žiadne pripomienky a ani
pozmeňujúce návrhy.
Mgr. Kovács, hlavná kontrolórka obce predložila OZ návrh na schválenie Výročnej správy
Obce Nýrovce za rok 2014 bez výhrad.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Výročná správa Obce Nýrovce za rok 2014 bola OZ schválená bez výhrad a tvorí
prílohu tejto zápisnice.
5. Riešenie aktuálnych úloh a problémov
-

Žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi

Reformovaná kresťanská cirkev obrátila sa na obec so žiadosťou o finančný príspevok na
kúpu plynového žiariča tepla. Kostol v zimnom období nie je vykurovaný, čo je dôvodom že
veriaci – hlavne deti a starší ľudia nechodia do kostola.
Ing. A. Fekete spýtal na cenu žiariča. Ing. Kiss uviedol, že je okolo 300,-Eur a podľa neho sa
oplatí kúpiť žiariče v letnej sezóne.
Hlasovanie:
-

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Deň detí

Starosta obce pozval všetkých poslancov na Deň detí, ktorí sa organizuje 10.júla 2015
v piatok na Nyrwest aréne. Načrtol program podujatia, uviedol, že sú pozvaní aj hasiči na
ukážku hasičskej techniky. Zároveň pozval aj Špeciálnu kynologickú záchrannú službu. Bol
by rád, keby prišli na túto akciu.
Poslankyňa p. Bereková, ktorá je zároveň aj generálnou sekretárkou ŠKZS nevedela dať
konkrétnu odpoveď, nakoľko už majú termíny rozdelené, ale uistila pána starostu, že mu
zavolá.

6. Diskusia


Poslankyňa p. Bereková doplnila, že na cintoríne je rozobratý pomník, kamenári
rozobrali a sute tam nechali. Keď budú kosiť okolo pomníkov, tie môžu rozbiť
náhrobné kamene.
Starosta obce uviedol, že to dá upratať.



Zároveň starosta obce informoval poslancov, že z poskytnutého úveru zo SZRB a. s.,
boli dňa 22.6.2015 uhradené všetky záväzky voči Sociálnej poisťovni, Všeobecnej
zdravotnej poisťovni a voči firmy Mikona spol. s r.o. .



Dodal, že pre firmu Mikona bola zaslaná výpoveď Zmluvy č. 3/2008 za Vykonávanie
zberu, odvozu a ukladania TKO na skládku TKO za Vykonávanie separovaného zberu,
za Ukladanie inertného odpadu na skládku interného odpadu Po uplynutí výpovednej
doby, bude vypísané výberové konania na nového dodávateľa.

7. Záver
Na záver starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a rokovanie zasadnutia
ukončil.

Ing. Zoltán Fekete
starosta obce

Zapisovateľ: Kinga Pólyová

UZNESENIE č. 14
Obecného zastupiteľstva v Nýrovciach
zo dňa 30. júna 2015
Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach
schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Nýrovce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 zisteného podľa zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- na tvorbu rezervného fondu 4 568,00 EUR

Ing. Zoltán Fekete
starosta obce

UZNESENIE č. 15
Obecného zastupiteľstva v Nýrovciach
zo dňa 30. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach
schvaľuje
Výročnú správu Obce Nýrovce a celoročné hospodárenie za rok 2014.

Ing. Zoltán Fekete
starosta obce

Zasadnutie OZ

30.6.2015

Uznesenie č. 13
Zrušenie VZN o chove a držaní zvierat na území obce Nýrovce
Uznesenie č. 14
Záverečný účet obce Nýrovce
Uznesenie č. 15
Výročná správa obce Nýrovce

