Zápisnica z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 25.5.2016
Prítomní :
Ing. Marta Danková- starostka obce
Vladimír Horváth - poslanec
Martin Fröhlich – poslanec obce
Bc. Erika Koprdová – poslankyňa obce
Bc. Peter Gúcky
- Ospravedlnili sa: Jozef Hamar, PhDr. Zita Záhorská
- PN: Bc. Mária Korčoková
Prizvaní : Ing. Mgr. Pavol Farkas - hlavný kontrolór obce
Hostia: Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Záverečný účet, odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
4. Čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2016
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016
6. Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Nová Ves nad Žitavou
7. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľnosti
8. Správa o činnosti komisie kultúry, školstva, športu a mládeže
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia, rôzne.
11. Záver.
ROKOVANIE :
Bod 1:
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva za uznášaniaschopné. Navrhla doplniť do programu bod 6, Schválenie PHSR obce Nová Ves
nad Žitavou na roky 2016-2023. S týmto návrhom poslanci súhlasili.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Martin Fröhlich – predseda,
Vladimír Horváth, Bc. Peter Gúcky - členovia
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Bc. Erika Koprdová, Bc. Peter Gúcky
Zapisovateľom zápisnice je: bod 1-6 Ing. Daniela Uhrinová a bod 7-12 Helena Kováčová.
HLASOVANIE :
Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení.
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3. Záverečný účet, odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
4. Čerpanie rozpočtu obce za 1. Štvrťrok 2016
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016
6. Schválenie PHSR obce Nová Ves nad Žitavou na roky 2016-2023
7. Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Nová Ves nad Žitavou
8. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľnosti
9. Správa o činnosti komisie kultúry, školstva, športu a mládeže
10. Interpelácie poslancov.
11. Diskusia, rôzne.
12. Záver.
Prítomných : 4

Za : 4 Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 2:
Druhým bodom programu bola Kontrola plnenia uznesení.
Nakoľko PhDr. Zita Záhorská sa ospravedlnila kontrolu plnenia uznesení predniesla starostka obce.
Informovala poslancov, že s predchádzajúcich zasadnutí nie sú žiadne uznesenia, ktoré by sa mali priebežne
plniť.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.
HLASOVANIE:
Prítomných: 4 Za: 4 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3:
Ďalším bodom programu bol Záverečný účet, odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu.
Na úvod starostka obce predniesla dôvodovú správu k záverečnému účtu a vyzvala hlavného kontrolóra
obce aby predniesol stanovisko k záverečnému účtu. Mgr. Ing. Farkas Pavol, hlavný kontrolór sa vo svojom
stanovisku vyjadril k záverečnému účtu a doporučil OZ schváliť Záverečný účet bez výhrad. Potom
starostka obce vyzvala predsedníčku finančnej komisie aby predniesla stanovisko finančnej komisie .
Finančná komisia doporučila Záverečný účet schváliť.
V rozprave nevystúpil nikto
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 ods.3 písm. b/ zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v zmysle § 21 odst. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších zmien a doplnkov záverečný účet bez výhrad.
HLASOVANIE:
Prítomných: 4
Za: 4 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 4:
Ďalším bodom programu bolo Čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2016
Na úvod starostka obce vyzvala predsedníčku finančnej komisie aby predniesla stanovisko komisie.
Finančná komisie doporučuje schváliť Čerpanie rozpočtu obce za 1.štrvťrok 2016.
Potom starostka obce rozobrala plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za 1. štvrťrok 2016.V rozprave sa
Martin Fröhlich spýtal na čerpanie dotácii na kostol. Starostka odpovedala, že finančné prostriedky boli
poukázane v II. štvrťroku.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 odst. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2016.
HLASOVANIE:
Prítomných: 4 Za: 4 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 5:
Ďalším bodom programu bol Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. Polrok 2016.
Plán kontrolnej činnosti predniesol Ing. Mgr. Farkas- hlavný kontrolór obce a starostka otvorila diskusiu.
V diskusii nikto nevystúpil.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 18 písm. f. písm. b/ zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.
HLASOVANIE:
Prítomných: 4 Za: 4 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6:
Ďalším bodom programu bolo Schválenie PHSR obce Nová Ves nad Žitavou na roky 2016-2023.
Starostka obce informovala poslancov o PHSR obce. Poslancom bol doručený na pripomienkovanie. Do
zasadnutie OZ neboli doručené žiadne pripomienky. Potom vyzvala poslancov k rozprave. V rozprave
nevystúpil nikto.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
PHSR obce Nová Ves nad Žitavou na roky 2016-2023.
HLASOVANIE:
Prítomných: 4
Za: 4 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod :6
Ďalším bodom programu bol: Návrh VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Nová Ves nad Žitavou. Starostka vysvetlila poslancom dôvod
prijatia nového VZN, ktorým je zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Obec je povinná VZN uviesť do súladu
so zákonom do 30.6.2016. V diskusii hovorili poslanci o separovanom zbere v obci, starostka im vysvetlila
nový systém nakladania s odpadom, ktorý bude platný od 1.7.2016. Poslanci OZ trojpätinovou väčšinou
odsúhlasili návrh VZN o dani z nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Nová Ves nad Žitavou.
HLASOVANIE :
Prítomných :4
Za:4 Proti :0
Zdržal sa :0
Bod:7
Ďalším bodom bol návrh na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľností.Starostka vysvetlila poslancom
zámer odkúpenia nehnuteľností. Je potrebné dať vypracovať nový GP na 67 m². Ide o časť chodníka, ktorý
spája ulicu Sládkovičovú s ulicou Hlavnou.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpu nehnuteľnosti a to novovytvorenú parcelu 3119/181 o výmere 67 m2 odčlenenú od parcely reg. CKN parcelné č. 3119/118 – zastavaná plocha o výmere 636 m2 v katastrálnom území Nová Ves nad Žitavou
podľa GP 16/2016, zapísanej na LV č. 474, od Poľnohospodár – Stavebné bytové družstvo, k Rieke 2, 949
01 Nitra, IČO 00 515 507, za cenu 2,20 €/m2.
HLASOVANIE :
Prítomných: 4
Za: 4 Proti: 0
Zdržal sa:0
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Bod 8:
Ďalším bodom programu bola Správa o činnosti komisie kultúry, školstva, športu a mládeže. Za
neprítomnú predsedníčku komisie prečítala správu Bc.Koprdová.V diskusii hovorili poslanci o podujatiach,
ktoré sa budú uskutočňovať v obci. Starostka podala informáciu o novovzniknutom NUK- kde pracuje
spevácky a divadelný súbor, ktoré vedie Mgr.Brinčková.
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti komisie kultúry, školstva a mládeže.
HLASOVANIE:
Prítomných: 4 Za: 4 Proti: 0
Zdržal sa:0
Bod 9 :
Interpelácie poslancov :
V rámci interpelácie vystúpili :p starostka hovorila o zrealizovanom zbere BRO v obci. p. Gúcky
zverejňovanie na webovej stránke obce- oznámenia o úmrtí, p. Fröhlich hovoril o úprave cesty na ulici 1.
mája pred č.d. 469, Bc.Koprdová o miestnosti na cvičenie pre mládež. Odpovedala starostka obce. V rámci
diskusie p. starostka hovorila o úspešných projektoch podaných na NSK. Dostali sme 1600 EUR na
cestovný ruch, na kultúrne pamiatky 700 EUR, na šport 400 EUR, za ktoré sa kúpia siete na brány. Hovorila
o podujatí Deň rodiny, ktoré sa uskutoční 12.6. na ihrisku AC NOVAN, o výberovom konaní na obsadenie
miesta riaditeľa ZŠ.
Na záver poďakovala p. starostka prítomným poslancom o hosťom za účasť a 16. zasadanie OZ
ukončila.

Overovatelia :
Bc. Erika Koprdová……………………

Bc.Peter Gúcky.....................................

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísali: Ing.Daniela Uhrinová,Helena Kováčová
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Zapísala: Ing. Uhrinová, Kováčová
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