Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 16.12.2014
Prítomní :
Ing. Marta Danková- starostka obce
PhDr. Zita Záhorská – poslankyňa obce, zástupkyňa starostky
Bc. Peter Gúcky – poslanec obce
Martin Frὅ hlich – poslanec obce
Bc. Erika Koprdová - poslankyňa obce
Mária Korčoková – poslankyňa obce
Vladimír Horváth – poslanec obce
Jozef Hamar – poslanec obce
Prizvaný : Ing. Pavol Farkaš Bc.- hlavný kontrolór obce

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Určenie zástupcu starostky obce
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
5. Správa nezávislého audítora za rok 2013
6. Návrh na vyradenie majetku MŠ a návrh na vytvorenie inventarizačných komisií k vykonaniu
inventarizácie majetku obce
7. Správa o prokurátorskej previerke
8. Prerokovanie odmien poslancov a hlavného kontrolóra
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia, rôzne.
11. Záver.
ROKOVANIE :
Bod 1:
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila 2. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila
zasadnutie Obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Jozef Hamar – predseda,
Mária Korčoková, Bc. Erika Koprdová - členovia
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Martin Frὅ hlich, PhDr. Zita Záhorská
Zapisovateľom zápisnice je: Ing. Daniela Uhrinová

HLASOVANIE :
Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
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3. Určenie zástupcu starostky obce
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
5. Správa nezávislého audítora
6. Návrh na vyradenie majetku MŠ a návrh na vytvorenie inventarizačných komisií k vykonaniu
inventarizácie majetku obce
7. Správa o prokurátorskej previerke
8. Prerokovanie odmien poslancov a hlavného kontrolóra
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia, rôzne- delegovanie zástupcov OZ do Rady ZŠ a rady MŠ
11. 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: Určenie zástupcu starostky obce.
Starostka obce Ing. Marta Danková navrhla ma základe výsledkov a skúseností , aby zástupkyňou bola i
naďalej PhDr. Zita Záhorská, ktorá bola zástupkyňou v minulom volebnom období a s jej prácou bola
spokojná.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
určenie zástupcu starostky obce PhDr. Zitu Záhorskú
HLASOVANIE
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Bod 4:
Ďalším bodom programu bol: Rozpočtové opatrenie č. 2/20l4
Starostka oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením a otvorila rozpravu. V rozprave PhDr. Zita
Záhorská navrhla, aby boli motivovaní občania ktorí separujú odpad. Bc. Gúcky tiež navrhol aby sa
občanom, ktorí separujú dávali napr. hygienické potreby. Starostka navrhla poslancom aby zistili ako je
to riešené v iných obciach a na ďalšom zasadnutí môžu predniesť svoje návrhy. Jozef Hamar si myslí, že
rozpočtové opatrenie malo schváliť bývalé zastupiteľstvo. Domnieval sa že oprava MŠ pôjde z fondov.
Starostka odpovedala, že získala finančné prostriedky z Mochoviec – na základe úspešného projektu
obec získala z 2% dane 3500 Eur na zateplenie a tiež nám vrátili DPH z projektu Revitalizácie parku.
Tieto prostriedky sa použili na navýšenie kapitoly opravy obecných budov. Martin Frὅ hlich sa spýtal,
koľko to bude obec stáť. Starostka odpovedala že celková suma, ktorá bola vysúťažená v procese VO na
zateplenie strechy a obvodového plášťa MŠ je cca 34 650 Eur. Vybratým dodávateľom je Agrostav Zlaté
Moravce.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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v zmysle §11 ods.4 písm. b, zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov rozpočtové opatrenie č.2/2014
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 5:
Ďalším bodom programu bola: Správa nezávislého audítora
Starostka oboznámila prítomných poslancov so Správou nezávislého audítora.
V rozprave nevystúpil nikto.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6:
Ďalším
bodom programu bol: Návrh na vyradenie majetku MŠ a návrh na vytvorenie
inventarizačných komisií k vykonaniu inventarizácie majetku obce.
Návrh na vyradenie majetku MŠ predniesol Jozef Hamar, člen komisie, ktorá navrhla vyradiť zastaraný
DHM v materskej škole.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
vyradenie majetku z MŠ v hodnote 315,02 Eur
b/ vytvorenie inventarizačných komisií k vykonaniu inventarizácie majetku obce – podľa prílohy
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 7:
Ďalším bodom programu bola: Správa o prokurátorskej previerke. Starostka oboznámila poslancov
s prokurátorskou previerkou, ktorá bola vykonaná krátko po voľbách. Žiadne podstatné nedostatky neboli
zistené. V diskusii nevystúpil nikto.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o prokurátorskej previerke
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 8:
Ďalším bodom programu bolo Prerokovanie odmien poslancov a hlavného kontrolóra. Návrh predložila
starostka obce. Na základe plnenia rozpočtu a zostatku finančných prostriedkov navrhla vyplatenie
odmien poslancov vo výške dvojmesačnej odmeny. Hlavnému kontrolórovi bola navrhnutá odmena 10 %
súčtu mesačných platov t.j. 291,50.
V rozprave PhDr. Zita Záhorská navrhla aby poslanci ktorý boli aktívnejší dostali 3 mesačné odmeny a tí,
ktorí boli menej aktívni 1 mesačné odmeny. Tiež je za to, aby sa zasadnutie komisií uskutočňovalo na
obecnom úrade, nakoľko niektoré komisie nezasadali vôbec. Jozef Hamar je za zmenu vyplácania
finančných prostriedkov za zasadnutie komisií.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
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schvaľuje
poslancom volebného obdobia 2010-2014 odmenu vo výške podľa priloženého zoznamu avnému
kontrolórovi vo výške 10% súčtu mesačných platov za rok 2014, čo predstavuje sumu 291,50 Eur.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 9:
Ďalším bodom programu bol: Interpelácie poslancov.
V rozprave PhDr. Zita Záhorská navrhla doplniť poslancov do rady školy. Jozef Hamar je za to, aby sa
prerokovávalo a boli prijaté uznesenie iba za tie body, ktoré sú v programe. Tiež navrhol aby boli
vypracovávané dôvodové správy ku každému bodu programu. Starostka odpovedala, že k dôležitým
bodom rokovania OZ sú dôvodové správy vypracovávané. Bc. Peter Gúcky tiež poznamenal že
dôvodové správy sa vypracuvávajú.
Bod 12:
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne
V tomto bode poslanci schválili delegovanie do rady ZŚ a MŠ
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
delegovanie zástupcov OZ
a, do Rady školy ZŠ
Mária Korčoková, Bc. Erika Koprdová, PhDr. Zita Záhorská
b,do Rady MŠ
Bc. Peter Gúcky, Martin Frὅ hlich
HLASOVANIE:
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Starostka oboznámila poslancov so žiadosťou o poskytnutie voľných priestorov v bývalom obecnom
úrade. Voľné priestory žiadajú za účelom skúšky hudobného repertoáru. Martin Frὅ hlich navrhol, aby
sme priestory dali našim mladým, na zriadenie posilňovne. Bc. Erika Koprdová, je za to aby to využívali
naši občania.
Na záver starostka poďakovala prítomným a ukončila 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia :
Martin Frὅ hlich......................................

PhDr. Zita Záhorská........................................
Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Ing. Uhrinová,
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