Zápisnica z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 26.3.2015
Prítomní :
Ing. Marta Danková- starostka obce
PhDr. Zita Záhorská – poslankyňa obce, zástupkyňa starostky
Bc. Peter Gúcky – poslanec obce
Martin Fröhlich – poslanec obce
Bc. Erika Koprdová - poslankyňa obce
Mária Korčoková – poslankyňa obce
Vladimír Horváth – poslanec obce
Jozef Hamar – poslanec obce
Prizvaný : Ing.Mgr. Pavol Farkaš - hlavný kontrolór obce

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Výsledky hospodárenia obce za rok 2014, finančné usporiadanie, záverečný účet, odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
4. Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória
5. Prerokovanie platu starostky obce v zmysle § 4 zákona č. 254/l994 Z. z. v znení neskorších zmien a
doplnkov
6. Správa komisie sociálnej a bytovej.
7. Príprava osláv 660. výročia obce a 90. výročia TJ AC NOVAN.
8. Interpelácie poslancov.
9. Diskusia, rôzne.
10. Záver.

ROKOVANIE :
Bod 1:
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila 6. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila
zasadnutie Obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Vladimír Horváth – predseda,
Martin Fröhlich, Jozef Hamar - členovia
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Bc. Peter Gúcky, Mária Korčoková
Zapisovateľom zápisnice je: Ing. Daniela Uhrinová
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HLASOVANIE :
Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Výsledky hospodárenia obce za rok 2014, finančné usporiadanie, záverečný účet, odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
4. Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória
5. Prerokovanie platu starostky obce v zmysle § 4 zákona č. 254/l994 Z. z. v znení neskorších zmien a
doplnkov
6. Správa komisie sociálnej a bytovej
7. Príprava osláv 660. výročia obce a90. výročia TJ AC NOVAN
8. Interpelácie poslancov.
9. Diskusia, rôzne.
10. Záver.
Prítomných : 7

Za : 7 Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 2 :
Druhým bodom programu bola: Kontrola plnenie uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení predniesla Z. Záhorská- zástupkyňa starostky. V rozprave nevystúpil nikto.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení
HLASOVANIE:
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Bod 3:
Ďalším bodom programu bolo: Výsledky hospodárenia obce za rok 2014, finančné usporiadanie,
záverečný účet, odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
Na úvod starostka obce Ing. Marta Danková, navrhla aby finančné prostriedky z rezervného fondu z r.
2013 vo výške 9319,- Eur použili na riešenie havarijného stavu kotolne OcÚ, kde vypadli 3 kotle počas
tohtoročnej zimy a nie je možná ich oprava. Ďalej navrhla z fondu opráv opraviť strechu OcÚ a strechu
telocvične.
Starostka obce Ing. Marta Danková vyzvala hlavného kontrolóra Ing. Mgr. Pavla Farkaša, aby predniesol
stanovisko k záverečnému účtu. Hlavný kontrolór odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný
účet bez výhrad. Bc. Erika Koprdová, predsedníčka finančnej komisie predniesla stanovisko komisie,
ktorá súhlasí so schválením záverečného účtu. Potom starostka obce podrobne rozobrala záverečný účet.
Nakoľko poslanci uvedený materiál mali doručený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, otvorila
rozpravu. Poslanec Jozef Hamar sa spýtal na príjmy v položke nájomné byty, prečo je nižšie plnenie.
Starostka odpovedala, že nie sú tam započítané príjmy z fondu opráv. Nikto iný v rozprave nevystúpil.
Poslanci s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
v zmysle § 11 odst. 3 písm.b/ zákona č. 369/1990 Zb. 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 a celoročné hospodárenie obce za rok
2014 bez výhrad.
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HLASOVANIE
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo
b/ schvaľuje
použitie rezervného fondu za rok 2013 vo výške 9319,- Eur. Na riešenie havarijného stavu kotolne OcÚ,
strechy OcÚ a strechy telocvične.

Bod 4:
Ďalším bodom programu bol: Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória.
Starostka oboznámila poslancov s rozpočtovým provizóriom od 1.1. 2015 do 29.1.2015. Kde výdavky
nepresiahli 1/12 výdavkov uplynulého roku.
V rozprave nevystúpil nikto
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Výsledky hospodárenia počas rozpočtového provizória od 1.1.2015 do 29.1.2015.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 5:
Ďalším bodom programu bolo: Prerokovanie platu starostky obce.
Starostka oboznámila prítomných poslancov z priemernou mzdou v národnom hospodárstve za rok 2014,
na základe ktorej sa každoročne upravuje plat starostov a vyzvala prítomných poslancov k rozprave.
V rozprave nevystúpil nikto.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe štatistického úradu o priemernej
mzde v národnom hospodárstve za rok 2014 s účinnosťou od 1.1.2015 hrubý plat vo výške 2039,- Eur.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Bod 6:
Ďalším bodom programu bola: Správa komisie sociálnej a bytovej.
Správu predniesol Bc. Peter Gúcky, predseda komisie. V rozprave sa poslankyňa Mária Korčoková
spýtala, kto schvaľuje nájomné v nájomných bytoch. Starostka odpovedala, že výška nájomného sa bude
schvaľovať na obecnom zastupiteľstve po kúpe nájomných bytov do vlastníctva obce.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správu komisie sociálnej a bytovej.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 7:
Ďalším bodom programu bola: Príprava osláv 660 výročia obce a 90 výročia TJ AC NOVAN
Starostka navrhla dátum výročia osláv na 6. september 2015. Poslanci s uvedeným dátumom súhlasili.
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Zhodli sa na tom aby sa pripravil návrh pozvaných hostí. Navrhli aby účinkujúci boli z radov občanov
obce. Starostka navrhla aby si do budúceho zastupiteľstva pripravili návrhy ako by mal priebeh osláv
prebiehať. Tiež navrhla aby sa poslanci vyjadrili k pozvaným hosťom.
Bod 8:
Ďalším bodom programu bol: Interpelácie poslancov.
Starostka sa na úvod vrátila k plneniu interpelácií z posledného zastupiteľstva. Oboznámila poslancov
s prácami na miestnom cintoríne, opílení stromov pri Zväzarme, MŠ a oprave svetla. Poslankyňa Mária
Korčoková oznámila poslancom že sme získali grant na kúpu kníh do miestnej knižnice, ktorý
vypracovala sama. Pán Vladimír Horváth oboznámil poslancov s rekonštrukciou areálu na Studničke. P.
Hamar si myslí, že peniaze by sa mali dať radšej na opravu kostola, pretože zo zbierok to bude trvať
veľmi dlho. Tiež sa spýtal ako je s pozemkami na IBV. Starostka povedala, že je to v riešení, nakoľko je
tam parcela, ktorú treba vysporiadať.
Bod 9:
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne.
Starostka oboznámila poslancov s podaním žiadosti na posilňovňu pre mladých. Oznámila, že občania
môžu nosiť bioodpad p. Grúnerovi. Občania boli o tom oboznámení miestnym rozhlasom. Bc. Peter
Gúcky sa spýtal, že či sme dostali finančné prostriedky na kanalizáciu z environmentálneho fondu.
Starostka odpovedala, že nie. Oznámila poslancom, že v sobotu je deň vody, bude sa zbierať odpad pri
rieke Žitava v rámci akcie za krajšie životné prostredie.
Na záver starostka poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila 6. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia :
Bc.Peter Gúcky......................................

Mária Korčoková........................................

Ing. Marta Danková
starostka obce
Zapísala: Ing. Uhrinová,
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