Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 24.3.2015
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Ponuka Prima banky o možnosti vzatia úveru
3. Riešenie aktuálnych úloh a problémov
4. Diskusia
5. Záver
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nýrovciach otvoril a viedol starosta obce Ing. Zoltán Fekete.
Privítal poslancov a obyvateľku obce p. Golianovú. Konštatoval, že rokovania sa zúčastňujú 4 poslanci,
takže zasadnutie je uznášaniaschopné. Potom oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania.
Informoval poslancov, že deň pred zasadnutím na obecný úrad bola doručená žiadosť od p. Goliana o
uloženie zákazu chovu včiel. Doplnil program zasadnutia o tento bod. Na zasadnutie bol pozvaný aj p.
Beňo, nakoľko žiadosť o uloženie zákazu chovu včiel sa týka jeho osoby. Krátko po začatí zasadnutia
prišiel aj p. Beňo spolu s p. Špaňovou. Starosta obce ich privítal.
Následne informoval poslancov, že od roku 2013 riešime podmienky chovu včiel p. Beňa, ktorý chová
vo svojej záhrade 120 včelých rodín. Menovaný na základe viacerých sťažností obyvateľov obce v máji
2013 bol písomne vyzvaný na okamžité premiestnenie včiel v zmysle VZN o chove a držaní zvierat na
území obce Nýrovce. Na základe jeho žiadosti o zmene termínu premiestnenia včelín Obec Nýrovce
vyhovel žiadosti a súhlasil so zmenou termínu premiestnenia včelínov do konca mesiaca november
2013. V roku 2014 znovu bol vyzvaný a následne sme požiadali aj Regionálnu veterinárnu správu o
odbornú pomoc pri riešení problému. Podľa ich vyjadrenia p. Beňo spĺňa podmienky, čo sa týka
identifikácii a registrácii včelstiev a zákon o veterinárnej starostlivosti neupravuje žiadne presné
podmienky, za ktorých sa môžu chovať včely v zastavanej časti obce. Dodal, že p. Beňo bol pozvaný,
aby sme spoločne našli riešenie, aby sme nemuseli riešiť prípad súdnou cestou.
P. Golian v žiadosti o uloženie zákazu chovu včiel vlastníkovi susediaceho pozemku p. Beňovi uviedol,
že je nemožné v denných hodinách zdržiavať sa na dvore a v záhrade bez toho, aby bol napadnutý
včelami, nakoľko on je vysoko alegrický na včelí jed a ich uštipnutie. Dôkazom je aj potvrdenie od
lekára.
Poslanec Ing. Fekete tiež dodal, že v susednom záhrade p. Špaňová chová veľký počet včiel. Aj napriek
k tomu, že p. Špaňová v r. 2013 tiež bola vyzvaná na premietnenie včelín mimo zastavané územie
obce. Obec zabezpečila aj miesto, aj odvoz včelín. Od tohto obdobia znovu pribudli v jej záhrade
včelie úle.

Dodal, že chov včiel v bytovej zóne je podmienený súhlasom majiteľov susedných pozemkov na
základe VZN obce o chove a držaní zvierat na území obce Nýrovce. Jeho mamička má tiež alergiu na
uštipnutie včelom, nemôže ju nechať sama doma, ťažko sa pohybuje, ak by sa niečo stalo nestíha mu
ani zavolať, môže sa umrieť. Jeho syn takisto má alergiu. Vnúčatá sa boja ísť do záhrady.
Starosta obce poprosil p. Beňa a p. Špaňovú aby sa konali teraz, nie až keď situácia vyvrcholí tragicky,
vtedy už bude neskoro. Zo strany obce aj p. Beňovi bol ponuknutý vhodný pozemok na premiestnenie
včelín. Nesúhlasil s tým, lebo mu nikto nezaručuje, že tam jeho „majetok” bude v bezpečí. p. Beňo
dodal, že on nikomu nerobí zle, nechce nikomu ublížiť, on si robí svoju prácu, - včelárenie – čo je jeho
hlavným zdroj príjmu. Úle, včely sú jeho investície, vo svojej záhrade má ich pod dohľadom, z tohto
dôvodu ich nedá do extravilánu obce.
Starosta obce sa spýtal, či je ochotný premiestniť včely, a robiť niečo pre svojho suseda. On to
odmietol, a dohodli, že prípad bude riešený súdnou cestou v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka,
lebo nadmerným chovom upiera práva ostatných občanov obce.
p. Beňo a p. Špaňová nemali k tomu ďalšie pripomienky a zo zasadnutia odišli.
Starosta obce pokračoval s ďalším bodom zasadnutia.

2.

Ponuka Prima banky o možnosti vzatia úveru

Starosta obcer informoval poslancov, o možnosti vzatia úveru z Prima banky vo výške 20 – 22 tis. Eur.
Úver by bol použití na refundáciu investičných výdavkov z roku 2013 a 2014 s tým, že refundácia
faktúr bude použitá na úhradu polehotných záväzkov obce. Týka sa to hlavne faktúr spoločnosti
MIKONA plus s. r.o., Želiezovce.
Starosta obce po prekonzultovaní s Prima bankou v deň uskutočnenia zasadnutia dozvedel, že prija tím
ďalšieho úveru by sme prekročili hranicu zadĺženosti obce (50%), museli by sme oznámiť na
ministerstvo financií a boli by sme pod štátnym dohľadom, z tohto dôvodu sme odmietli ponuku. Z
tohto dôvodu sa o vzatí úveru nebude OZ hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie starostu.

3.

Riešenie aktuálnych úloh a problémov

Starosta obce pokračoval s problematikou vysokých nákladov za odvoz komunálneho odpadu. Výška
neuhradených faktúr pre spoločnosť Mikona plus s r.o. je okolo 12 tis. eur. Faktúry za odvoz a uloženie
odpadu sú mesačne vo výške 1200 EUR. Poplatok od občanov za komunálny odpad predstavuje 1/3 –
nu z tej sumy čo musíme skutočnosti uhradiť.
Obec Nýrovce si potrpí na čistotu. V porovnaní s niektorými susednými obcami v našej obci nie sú
čierne skládky.

Hľadáme nové možnosti, ako ušetriť finančné prostriedky, z tohto dôvodu od 1.3. 2015 sme zaviedli
odvoz komunálneho intervalu v dvotýždenných intervaloch a žiadame občanov aby separáciou
obmedzili množstvo komunálneho odpadu v odpadových nádobách. V obci je zavedený separovaný
zber plastov, papiera a skla. Takisto pri obecnom úrade je kontajner na šaty, a vo dvore obecného
úradu sa zbiera elektroodpad.
Jedine čo si ušetríme na nákladoch je platba za odvoz, nakoľko množstvo odpadu pravdepodobne
ostáva.
Vo vykurovacom období popol tiež predstavuje značnú časť komunálneho odpadu.
Poslanec Ing. Kiss dodal, že niektorý obyvatelia dávajú aj zelený odpad do smetných nádob, aj nepriek
tomu, že odpad zo záhrad tam nepatrí a treba prinútiť občanov, aby kompostovali.
Starosta obce dodal, že obec má kompostovisko, obyvatelia môžu vyvážať tam zelený odpad.
Informoval poslancov, že vláda schválila nový zákon o odpadoch. Zákon zavádza mnoho noviniek ako
aj zrušenie Recyklačného fondu. Najmä u malých obcí financovanie zberu malého objemu
vytriedených zložiek je veľmi nákladné. Zodpovednosť nesie obec a občania.
Treba nájsť riešenie spoločne s obyvateľmi obce a ak bude potrebné zvýšiť poplatok za komunálny
odpad, čo momentálne predstavuje sumu 16,00 EUR / osobu.
Starosta obce dal priestor poslancom, aby sa vyjadrili k danej problematike.
Poslanec T. Németh navrhol, aby zberné vozidlo aj pri príchode aj pri odchode bol zvážaný, kvôli
kontrole množstva odpadu.
Poslanec Ing. Kiss dodal, ža ak nebude iná možnosť treba zvýšiť od pol roka poplatok za komunálny
odpad.
Poslankyňa p. Bereková sa spýtala, či nebolo riešením zmeniť dodávateľa napr. na Vialle, alebo si
vypísať výberové konanie na nového dodávateľa.

4.

Diskusia

Poslankyňa p. Bereková mala dotaz na to ako sa dorieší využívanie zelených pásov v extraviláne obce.
Starosta obce zdôraznil, že tieto zelené pásy sa môžu využívať iba na predpísané účely v PPÚ.
Cesty, ktoré nie sú využívané by sa mohli dať do prenájmu.
Pán Štefanec - SHR zaoral zelené pásy, a podľa jeho vyjadrenia je ochotný prenajímať tie pozemky vo
výmere cca 20 árov od obce.

- Poslance Ing. Kiss sa spýtal, ak budova starého obecného úradu nebude predmetom projektu
z Programu rozvoja vidieka, či zatiaľ tam môže ostať pamätná izba (nábytok a zbierka od obyvateľov
obce). Ing. Fekete Alexander dodal, že treba tam spraviť poriadok a upraviť miestnosť .
- Poslanec Ing. Kiss : v rozpočte obce boli schválené finančné prostriedky na obecné podujatia.
Navrhol možnosť usporiadania obecných slávností v spolupráci s občianskym združením Gábora
Bethlena.
Poslanec p. Németh: on nie je proti obecnej slávnosti, ale keď obec nemá financie a chceme zvýšiť
poplatok za komunálny odpad, obyvatelia s právom sa môžu spýtať, že prečo robí obec také

slávnosti, keď má dlhy.
Ing. Kiss: ďalej navrhol slávnostné kladenie vencov z príležitosti 70.-teho výročia ukončenia 2.
svetovej vojny. Pán starosta nemal k tomu výhrady a odpovedal, že sa o tom ešte bude rokovať.

- Poslakyňa p. Bereková položila otázku, či netreba určiť overovateľov zápisnice OZ. Starosta obce
informoval ju, že nie je povinnosť mať overovateľa, ale ak chce môžme o tom hlasovať, príp. môže
ona plniť túto funkciu.
Ďalej poprosila, aby jej v priebehu dvoch týždňov boli zaslané zápisnice z posledných dvoch zasadnutí
OZ.
5.

Záver

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

Ing. Zoltán Fekete
starosta obce

