Zápisnica z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 27.08.2014
Prítomní :
Ing. Marta Danková- starostka obce
Mgr. Mária Bachanová – poslankyňa obce
PhDr. Zita Záhorská – poslankyňa obce, zástupkyňa starostky
Bc. Peter Gúcky – poslanec obce
Ing. Jaroslav Kováč CSc. – poslanec obce
Jozef Hamar – poslanec obce
Ing. Miroslav Lintner – poslanec obce
Prizvaní : Ing. Pavol Farkaš Bc.- hlavný kontrolór obce
Hostia: Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok 2014.
4. Rozpočtové opatrenie č.1 – návrh.
5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.
6. Prerokovanie protokolu o výsledkoch kontroly NKÚ a prijaté opatrenia.
7. Nájomné a fond opráv pre nájomný bytový dom A- 8b.j.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nová Ves nad Žitavou na 2. polrok 2014.
9. Návrh VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 3/2007 o prideľovaní
bytov a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou.
10.Správa komisie obchodu, služieb a ochrany spotrebiteľa.
11.Oboznámenie so začatím správneho konania vo veci žiadosti o zmenu súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Bioplynová elektráreň.
12. Interpelácie poslancov.
13. Diskusia, rôzne.
14. Záver.
ROKOVANIE :
Bod 1:
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila 37. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva za uznášaniaschopné.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jaroslav Kováč CSc. – predseda,
J. Hamar, Bc. Peter Gúcky - členovia
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: PhDr. Zita Záhorská, Mgr. Mária Bachanová
Zapisovateľom zápisnice je: bod 1-6 Ing. Daniela Uhrinová a bod 7-14 Ing. Ľudmila Vargončíková.
HLASOVANIE :
Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
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2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok 2014.
4. Rozpočtové opatrenie č.1 – návrh.
5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.
6. Prerokovanie protokolu o výsledkoch kontroly NKÚ a prijaté opatrenia.
7. Nájomné a fond opráv pre nájomný bytový dom A- 8b.j.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nová Ves nad Žitavou na 2. polrok 2014.
9. Návrh VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 3/2007 o prideľovaní
bytov a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou.
10.Správa komisie obchodu, služieb a ochrany spotrebiteľa.
11.Oboznámenie so začatím správneho konania vo veci žiadosti o zmenu súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Bioplynová elektráreň.
12. Interpelácie poslancov.
13. Diskusia, rôzne.
14. Záver.
Prítomných : 5

Za : 5 Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 2:
Druhým bodom programu bol: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení predniesla Z. Záhorská- zástupkyňa starostky. V rozprave nevystúpil nikto.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.
HLASOVANIE:
Prítomných: 5
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3,4:
Ďalším bodom programu bol: Čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok 2014 a Rozpočtové opatrenie č.1 –
návrh.
Starostka obce na úvod predniesla stanovisko finančnej komisie, ktoré doručil Ing. Radoslav Cigáň,
predseda finančnej komisie, ktorá odporúča schváliť čerpanie rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 1.
Následne starostka oboznámila prítomných poslancov z plnením príjmov a čerpaním výdavkov za I. polrok
2014. Nakoľko uvedený materiál mali poslanci doručený pred zasadnutím OZ otvorila rozpravu. V rozprave
nevystúpil nikto. Starostka oboznámila poslancov aj s obsahom rozpočtového opatrenia č. 1.
K novele rozpočtu s príjmami a výdavkami, ktoré sú zahrnuté v tomto rozpočtovom opatrení. V rozprave
nevystúpil nikto. Prišiel poslanec M. Lintner.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ v zmysle § 11 ods. 4 písm.b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2014.
b/ v zmysle § 11 ods. 4 písm.b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov rozpočtové opatrenie č.1.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 5:
Ďalším bodom programu bol: Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s Konsolidovanou výročnou správou obce. V rozprave
nevystúpil nikto.
2

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu za rok 2013.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6:
Ďalším bodom programu bol: Prerokovanie protokolu o výsledkoch kontroly NKÚ a prijaté opatrenia.
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s obsahom protokolu NKÚ a podrobne rozobrala
a vysvetlila jednotlivé vytknuté nedostatky a odporúčania NKÚ na riešenie zistených nedostatkov. Potom
vyzvala prítomných poslancov k rozprave. V rozprave nevystúpil nikto.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a/ prerokovalo
Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy a Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na
základe výsledku kontroly.
b/ berie na vedomie
Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy a Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na
základe výsledku kontroly.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 7:
Ďalším bodom programu bol: Nájomné a fond opráv pre nájomný bytový dom A- 8b.j.
Starostka obce predniesla návrh výpočtu nájomného a fondu opráv pre bytový dom A-8 b.j. a otvorila
diskusiu. P. Gúcky sa informoval, či nájom bude nižší ako platia teraz. Starostka odpovedala, že približne
rovnaký, celý nájom sa skladá: čístý nájom 103,36 € + fond opráv 19,77 € + správa bytu 1,5 € + mesačné
zálohy /elektrika spol. priestorov, vodné , stočné/. J. Hamar sa informoval, aký je nájom v starších
bytovkách. Starostka odpovedala, že plocha bytu v starších bytovkách je o niečo väčšia a nájom je približne
rovnaký /čistý nájom 117,04 € + fond opráv 15,65 € + správa bytu 1,5 € + mesačné zálohy/.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nájomné vo výške 103,36 €/ na byt t.j. 1,933 €/m2 a fond opráv 0,37 €/m2 pre nájomný bytový dom A-8 b.j.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 8:
Ďalším bodom programu bol: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nová Ves nad
Žitavou na 2. polrok 2014.
Starostka obce vyzvala hlavného kontrolóra obce, aby predniesol plán kontrolnej činnosti na 2 polrok 2014.
Hlavný kontrolór obce Ing. Farkaš predniesol plán činnosti a starostka obce otvorila diskusiu. V diskusii
nikto nevystúpil.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 18 f písm.b/ zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nová Ves nad Žitavou na 2. polrok 2014
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Bod 9:
Ďalším bodom programu bol: Návrh VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad
Žitavou č. 3/2007 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce Nová Ves nad
Žitavou.
Starostka obce predniesla návrh VZN, ktoré je potrebné zmeniť so zmenou zákona a podrobne vysvetlila
návrh zmeny vo VZN. V diskusii sa J. Hamar opýtal, kto schvaľuje bytovú komisiu. Starostka obce
odpovedala, že komisiu schvaľovalo obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 3/2007 o prideľovaní bytov
a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 10:
Ďalším bodom programu bola: Správa komisie obchodu, služieb a ochrany spotrebiteľa.
Správu predniesol predseda komisie J. Kováč a starostka otvorila diskusiu. Z. Záhorská poznamenala, že
v dnešnej dobe táto komisia nie je opodstatnená a starostka dodala, že plánuje navrhnúť prehodnotiť činnosti
niektorých komisií pri OZ.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu komisie obchodu, služieb a ochrany spotrebiteľa.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 11:
Ďalším bodom programu bolo: Oboznámenie so začatím správneho konania vo veci žiadosti o zmenu
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Bioplynová elektráreň.
Starostka obce vysvetlila, že dostala oznámenie o začatí správneho konania od Okresného úradu, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vo
veci zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Oboznámila poslancov
z druhmi odpadov, ktoré chcú v bioplynovej elektrárni spracovávať v budúcnosti, nakoľko súhlas bol
vydaný iba pre kukuričnú siláž, repné rezky a hnoj. Starostka obce informovala, že v zápisnici z rokovania
vyjadrila svoje nesúhlasné stanovisko z rozšírením o ďalšie druhy odpadu. Príslušným správnym orgánom
bola obec vyzvaná, aby doložila doklady na preukázanie skutočností, ktoré vedú k nesúhlasnému stanovisku.
Starostka ďalej dodala, že občania sú nespokojní, kvalitu ich života znižuje prevádzka bioplynovej
elektrárne nadmerným zápachom, hlukom a neúmerným zvýšením dopravy v obci. Tento bod zaradila do
programu, nakoľko chce aby sa poslanci vyjadrili k danému problému a otvorila diskusiu. J. Hamar sa
informoval, na čo v súčasnosti má bioplynová elektráreň súhlas. M. Lintner dodal, že už v súčasnosti sa
spracovávajú v bioplynke aj iné druhy odpadov. Starostka dodala, že prevádzka bioplynovej elektrárne bola
deklarovaná ako čisto biologická, a preto dnes nesúhlasí s rozšírením o iné druhy odpadu. Ďalej dodala, že
nadmerná dopravná záťaž už poškodila zrekonštruovanú miestnu komunikáciu, dopravná záťaž je
zaznamenaná aj na kamerovom zázname. Zatiaľ p. Grúner dodržal slovo v tom, že digestát vozí najkratšou
cestou na polia. P. Grúner ďalej prisľúbil, že do konca roka zakryje koncový sklad. M. Lintner podotkol, že
najhoršie v doprave je to keď kosí a robí siláž, dodal, že v minulosti sa na družstve chovalo 1000 kusov
dobytka a tiež tu bol smrad. J. Hamar dodal, že by p. Grúner mal finančne kompenzovať tieto zhoršené
životné podmienky. Z. Záhorská navrhuje pozvať p. Grúnera na jednanie, poprípade zvolať verejné
zhromaždenie. Hlavný kontrolór obce dodal, že ak p. Grúner prisľúbi benefity pre obec, je potrebné to dať
písomne. Poslanci a starostka sa dohodli na spoločnom stretnutí s Ľ. Grúnerom, aby sa dané problémy
s prevádzkou bioplynovej stanice prediskutovali.
Návrh na uznesenie:
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Obecné zastupiteľstvo
a/ nesúhlasí
so zmenou súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov- Bioplynová elektráreň zo dňa
16.6.2014
b/ žiada
prevádzkovateľa Bioplynovej elektrárne, aby prijal opatrenia, ktoré budú viesť k eliminácii hluku a zápachu,
ktorý vzniká pri prevádzke Bioplynovej elektrárne.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 12:
Ďalším bodom programu bol: Interpelácie poslancov.
M. Bachanová informovala, že do programu nebolo zaradené vyradenie DHIM. Starostka sa ospravedlnila
a požiadala M. Bachanovú, ako predsedkyňu vyraďovacej komisie, o prednesenie správy. V diskusii nikto
nevystúpil.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vyradenie DHIM v hodnote 1332,30 € podľa predložených dokladov.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
V tomto bode programu starostka obce informovala poslancov o podaných projektoch
- Zateplenie MŠ
- Chodník v parku
J. Kováč sa informoval, či personálne zmeny v ZŠ /upratovačka/ priniesli úsporu finančných prostriedkov.
Starostka odpovedala, že áno, a vysvetlila, že p. Juhásová v ZŠ vypomáha v rámci UPSVAR. Ďalej sa
rozprúdila živá diskusia ohľadom ZŠ. Podľa starostky je najdôležitejším ukazovateľov kvality školy
monitoring a umiestnenie žiakov na stredné školy. J. Hamar sa informoval, aké problémy sa riešia na Rade
školy. Z. Záhorská odpovedala, že na Rade školy riešia dôležité otázky školy a nie klebety, ktoré sa šíria po
obci. Starostka obce navrhla, že v októbri na ďalšom obecnom zastupiteľstve bude mať riaditeľ školy J.
Kovalčík správu o vyučovacom procese v ZŠ a bude aj priestor pre diskusiu.
Bod 12:
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne.
Starostka obce srdečne pozvala poslancov aj prítomných občanov na spomienkovú akciu k výročiu SNP a na
zábavné popoludnie, rozlúčka s letom, spojená so súťažou o najchutnejšiu grilovanú špecialitu.
Na záver starostka poďakovala prítomným a ukončila 37. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia : PhDr. Zita Záhorská...................................... Mgr. Mária Bachanová.......................................

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Ing. Uhrinová, Ing. Vargončíková
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