Zápisnica z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 30.3.2022
Prítomní :
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Mária Korčoková- starostka obce
Jozef Hamar – poslanec obce, zástupca starostky
Bc. Peter Gúcky – poslanec obce
Bc. Erika Koprdová - poslankyňa obce
Martin Fröhlich– poslanec obce
Jaroslav Šimek – poslanec obce
Ing. Marián Bliznák – poslanec obce

Ospravedlnil sa: Jaroslav Koprda

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2021.
3. Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória od 1.1.2022 do 26.1.2022.
4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena.
5. Diskusia.
6. Záver.
.
Bod 1:
Starostka obce Mgr. Mária Korčoková privítala prítomných a otvorila 29. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila
zasadnutie Obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Bc. Erika Koprdová, Martin Fröhlich
Zapisovateľom zápisnice je: Ing. Daniela Uhrinová
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Marián Bliznák – predseda,
Bc. Peter Gúcky, Jaroslav Šimek – členovia
HLASOVANIE:
Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Starostka predniesla návrh programu schôdze.
1. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2021.
3. Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória od 1. 1. 2022 do 26. 1. 2022.
4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena.
5. Diskusia.
6. Záver.
OZ Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva:
HLASOVANIE:
Prítomných : 6 Za : 6 Proti : 0

Zdržal sa : 0
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Bod 2:
Druhým bodom programu bolo: Čerpanie rozpočtu obce za rok 2021
Starostka oboznámila poslancov s plnením príjmov obce za rok 2021 a čerpaním výdavkov. V rozprave
Bc. Koprdová navrhla aby bolo čerpanie presunuté do najbližšieho zasadnutia, nakoľko komisia zo
zdravotných dôvodov nezasadala. P. J. Hamar sa vyjadril, že finančná komisia je poradný orgán čiže má
za to aby toto čerpanie bolo prejednané. Bc. Gúcky sa vyjadril, že nakoľko bolo hlasované za program nie
je dôvod tento bod neprerokovať.
Starostka vyzvala poslancov k rozprave M. Fröhlich sa spýtal, koľko máme v ZŠ detí z Ukrajiny a či obec
nejako na to dopláca.
Starostka odpovedala, že zatiaľ je v ZŠ 5 detí a ešte v najbližšej dobe pribudnú ďalšie. Obec zatiaľ zo
svojho rozpočtu nemusela financie použiť. Výdavky by mali byť pokryté zo štátneho rozpočtu.
Uznesenie č. 217/2022
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 ods .4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v zmysle § 21 ods. 4 zákona č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov čerpanie rozpočtu obce za rok 2021
Hlasovanie: 6

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Bod 3:
Ďalším bodom programu bolo: Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória od 1. 1. 2022
do 26. 1. 2022.
Starostka oboznámila poslancov Čerpaním rozpočtu počas rozpočtového provizória. Čerpanie je v súlade
so zákonom o rozpočtových pravidlách a celkové výdavky nepresahujú 1/12 z roku 2021.
V rozprave nevystúpil nikto.
Uznesenie č. 218/2022
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória
Hlasovanie: 6

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Bod 4:
Ďalším bodom programu bola: Žiadosť o zriadenie vecného bremena.
Starostka oboznámila poslancov o nasledovných nehnuteľnostiach ktorých sa toto zriadenie týka.
J. Hamar povedal, že je to v zelenom páse čiže nám to neprekáža. Jaroslav Šimek sa spýtal či už tam
bremeno nebolo zriadené. Starostka odpovedala že nie.
Uznesenie č. 219/2022
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
na nasledovných nehnuteľnostiach:
Parcelné Register LV Výmera
číslo
KN
č.
v m2

Druh
pozemku

3119/121

C

2881

269

zast. plocha

3119/179

C

2881

630

orná pôda

Katastrálne
Obec
Okres
územie
Nová Ves
Nová Ves
Nitra
nad Žitavou nad Žitavou
Nová Ves
Nová Ves
nad Žitavou nad Žitavou Nitra
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zaťaženie nehnuteľnosti v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6,
Bratislava 1, IČO: 36 361 518, vecné bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť
povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecného bremena:
a)
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie
Vecné bremeno uvedené v písm. a) a b) sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne č. 45/2022 zo dňa 26.01.2022, vyhotoviteľ Martin Šiška.
Vecné bremená sa zriaďujú bezodplatne na dobu neurčitú.
Hlasovanie: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 5:
Ďalším bodom programu bola diskusia. Na úvod starostka oboznámila prítomných poslancov, ak by
súhlasili bolo by možné vybudovať chodník smerom do ZŠ, vedľa parku. J.Šimek si myslí, že by to bolo
vhodné, aspoň by tam nestáli autá. M. Fröhlich je tiež za to, ale malo by sa zistiť či tam nie sú alebo
nebudú inžinierske siete. Starostka odpovedala že nie sú a kanalizácia tam plánovaná nie je. Bc. Gúcky
by bol za to aby sa radšej rozšírila cesta. Nakoniec sa poslanci dohodli na vybudovaní chodníka. Ďalej
starostka informovala poslancov, že či by bolo možné prenajať Detské centrum, nakoľko sa vôbec
nevyužíva. Bc. Koprdová si myslí, že v dôsledku covidu, toto centrum nebolo vôbec využité. J. Hamar si
myslí, že ak by sa našiel vhodný záujemca z obce a aby to bolo pre našich občanov bolo by to vhodné
prenajať
Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia:
Bc. Erika Koprdová

......................................

Martin Fröhlich.....................................

Mgr. Mária Korčoková
starostka obce
Zapísala: Uhrinová,
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