Zápisnica z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 28.4.2022
Prítomní :
•
•
•
•
•
•

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

Ospravedlnil sa: Jaroslav Šimek, Bc. Erika Koprdová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Finančné usporiadanie, záverečný účet, odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
4. Návrh - VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 7/2009
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube
detí a zariadení školského stravovania.
5. Výsledky inventarizácie, návrh na vyradenie
6. Aktualizácia územného plánu – určenie rozsahu
7. Návrh na doplnenie cenníka služieb
8. Návrh – Zmluva o nájme s Ľ. Grúnerom – budúci zberný dvor
9. Správa komisie na ochranu verejného poriadku
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. Záver
Bod 1:
Starostka obce Mgr. Mária Korčoková privítala prítomných a otvorila 30. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila
zasadnutie Obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jozef Hamar, Ing. Marián Bliznák
Zapisovateľom zápisnice je: Bod 1 až 5 Ing. Daniela Uhrinová, Bod 6- 12 Ľubica Mladá.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Bc. Peter Gúcky – predseda,
Jaroslav Koprda, Martin Fröhlich – členovia
HLASOVANIE:
Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Starostka predniesla návrh programu schôdze.
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Finančné usporiadanie, záverečný účet, odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
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4. Návrh - VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 7/2009
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube
detí a zariadení školského stravovania.
5. Výsledky inventarizácie, návrh na vyradenie
6. Aktualizácia územného plánu – určenie rozsahu
7. Návrh na doplnenie cenníka služieb
8. Návrh – Zmluva o nájme s Ľ. Grúnerom – budúci zberný dvor
9. Správa komisie na ochranu verejného poriadku
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. Záver
OZ Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva:
HLASOVANIE:
Prítomných: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 2:
Druhým bodom programu bola: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenie predniesol J. Hamar, zástupca starostky obce. V rozprave sa M. Fröhlich spýtal či
kupujúci manželia Záhorskí, súhlasili s cenovou ponukou. Starosta odpovedala že áno a že za predmetný
pozemok sú peniaze na účte a prebehol aj prevod na katastri.
Uznesenie č. 220/2022
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 3:
Tretím bodom programu bolo: Finančné usporiadanie, záverečný účet, odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu.
Na úvod vyzvala starostka obce hlavného kontrolóra obce Ing. Mgr. Pavla Farkaša aby predniesol
stanovisko k záverečnému účtu. Hlavný kontrolór oboznámil poslancov so svojím stanoviskom,
poslancov aj starostku obce pochválil za hospodárenie obce a doporučil obecnému zastupiteľstvu
Finančné usporiadanie a záverečný účet schváliť.
Potom starostka oboznámila poslancov s obsahom záverečného účtu a finančným usporiadaním.
V rozprave nevystúpil nikto.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 221/2022
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
11 194,57 €
c/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Hlasovanie: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Bod 4:
Ďalším bodom programu bol: Návrh - VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 3/2022, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN obce č. 7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania.
Starostka oboznámila poslancov s uvedeným návrhom VZN, ktorý by mal platiť od 1.9.2022.
V rozprave sa J. Koprda spýtal či sú s uvedeným VZN oboznámení v MŠ a ZŠ. Starostka odpovedala že
áno. Poslanci s uvedeným návrhom VZN jednohlasne súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN Obce Nová Ves nad Žitavou č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad
Žitavou č. 7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania.
Bod 5:
Ďalším bodom programu boli: Výsledky inventarizácie, návrh na vyradenie
S výsledkami inventarizácie oboznámil poslancov predseda UIK J. Hamar, skonštatoval, že inventarizácie
prebehla podľa plánu na základe príkazného listu starostky. Jednotlivé dielčie vykonali inventarizáciu
a predložili návrh na vyradenie. Na základe týchto návrhov IK doporučuje vyradenie nasledovného
DHIM.
V rozprave nevystúpil nikto.
Uznesenie č. 222/2022
Obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2021
b/schvaľuje
vyradenie inventáru podľa priloženého zoznamu
Hlasovanie: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6:
Ďalším bodom programu bola: Aktualizácia územného plánu- určenie rozsahu.
Starostka oboznámila poslancov s pripravovaným spracovaním Zmien a doplnkov 2022 Územného plánu
obce Nová Ves nad Žitavou. Poslanci súhlasili so začatím procesu prípravy a realizácie Zmien
a doplnkov 2022 Územného plánu obce Nová Ves nad Žitavou.
Uznesenie č. 223/2022
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so zabezpečením spracovania Zmien a doplnkov 2022 Územného plánu Obce Nová Ves nad Žitavou
v tomto rozsahu:
Predmetom Zmien a doplnkov 2022 bude:
-

Regulácia zástavby v rekreačnom území záhradkárskych osád a viníc
Priemet aktuálnej legislatívy, relevantných koncepcií a dokumentácií
Ďalšie dohodnuté úpravy – doplnenie regulatívov v textovej časti

Hlasovanie: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 7:
Ďalším bodom programu bol: Návrh na doplnenie cenníka služieb.
Starostka informovala poslancov o potrebe doplnenie cenníka služieb za:
-

Pristavenie traktorovej vlečky 1x/10Eur
Pristavenie auto vlečky
1x/ 5Eur

P. Hamar navrhol, aby dôchodcovia a ZŤP platili za tieto služby o 50% menej.
P. P.Gúcky navrhol zvýšiť poplatky aj za:
-

Prenájom domu smútku - 15,-Eur
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-

Vstup kamenárskych firiem na pohrebisko - 10,-Eur

Uznesenie č. 224/2022
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnenie cenníka za poskytovanie služieb a zvýšenie poplatkov za služby.
Hlasovanie: 5
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 8:
Ďalším bodom programu bol: Návrh – Zmluva o nájme s Ľ. Grúnerom - budúci zberný dvor.
Starostka informovala o predrokovanej zmluve, informovala, že hranice dvora budúceho zberného dvora
dáme ešte zamerať geodetom.
Uznesenie č. 225/2022
Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo
zmluvu o nájme s Ľ.Grúnerom -budúci zberný dvor v obci a o zmluve sa bude hlasovať na ďalšom
zastupiteľstve.
Hlasovanie: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 9:
Ďalším bodom programu bola: Správa komisie na ochranu verejného poriadku.
P. Gúcky Peter oznámil prítomným, že komisia nemala žiadne podnety a preto nezasadala.
Uznesenie č. 226/2022
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu komisie na ochranu verejného poriadku – komisia nezasadala.
Hlasovanie: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 10:
Ďalším bodom programu boli: Interpelácie poslancov
J. Koprda, navrhol aby sa na autobusových zastávkach vymenili nové plagáty, p. starostka odpovedala
že už sú nové fotky, len ich treba zväčšiť. P.Frὄhlich, navrhol aby sa zistilo, aké nehnuteľnosti sú
v Novej Vsi nad Žitavou na predaj, aby ich obec zakúpila, ako investíciu do budúcnosti. P. Hamar
povedal, že nech sa peniaze investujú do kanalizácie, ktorú má obec v pláne vybudovať. P. starostka na
to zareagovala, že na príprave projektu kanalizácie pracujeme, potrebné je zrušiť zmluvu
s EKOSTAVING-om, ktorá bola uzatvorená v r. 1999 a musíme urobiť nové Verejné obstarávanie, aby
sme mohli vôbec o nenávratné finančné prostriedky žiadať. P. Hamar informoval ako prebieha
rekonštrukcia jazierok v parku. Výkopové práce boli sponzorované firmou Zoltán Bako- BitComp
Vráble. Osadili sme potrubie, vyčistili čiastočne prívodový kanál, osadili betónové bloky na Zungove,
zástavnica je tesne pred dokončením, treba ju ešte osadiť.
Pani starostka navrhla zorganizovať brigádu na vyčistenie jazierok od sušiny a uložiť lomový kameň.
P. Frὄhlich upozornil na zábradlie na moste za školou, cesta na ihrisko / pri p. Kováčovi/ ktoré treba
opraviť alebo odpíliť.
Bod 11:
V bode rôzne, pani starostka informovala poslancov o stave podaných projektov, o plánovanej kontrole
z ministerstva dopravy do bytového domu č. 216. Oznámila poslancom, že v našej obci máme
ubytovaných 10 rodín z Ukrajiny /25 ľudí/. Ďalej informovala poslancov, že od 13.4.2022 sme členmi
Nitrianskeho ZMOSU.
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Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila 30 zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia:
Jozef Hamar

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

Ing. Marián Bliznák.....................................

Mgr. Mária Korčoková
starostka obce
Zapísala: Uhrinová, Mladá
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