Zápisnica z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 12.decembra 2013
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: Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení.Užívanie stavby starých kabín spolkom holubárov.
3. Rozpočtové opatrenie č.2/2013
4. Návrh dodatku č.4 k VZN č.7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v MŠ,ŠKD a ZŠS.
5. Návrh na neuplatnenie programového rozpočtu obce.
6. Návrh VZN č.7/2013 o dani z nehnuteľností, návrh VZN č.8/2013 o miestnom poplatku za KO a DSO a
návrh VZN č.9/2013 o miestnych daniach.
7. Návrh odmien predsedom a členom komisií pri OZ, odmeny poslancom OZ
8.Správa komisie pre ochranu verejného majetku,správa vyraďovacej komisie, správa komisie pre
spracovanie súťažných podkladov a vyhodnotenie ponúk.
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia, rôzne.
11. Záver.
ROKOVANIE :
Bod 1:
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva za uznášaniaschopné.
Do návrhovej komisie boli navhrnutí: Jozef Hamar – predseda,
Mgr.Mária Bachanová a Bc.Peter Gúcky - členovia
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Miroslav Lintner a PhDr. Zita Záhorská.
Zapisovateľom zápisnice je: bod 1-5 Ing. Daniela Uhrinová, bod 6-11 Helena Kováčová.
Starostka predniesla program, ktorým sa bude OZ riadiť.
Program obecného zastupiteľstva :
2. Kontrola plnenia uznesení.
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3. Rozpočtové opatrenie č.2/2013
4. Návrh dodatku č.4 k VZN č.7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v MŠ,ŠKD a ZŠS.
5. Návrh na neuplatnenie programového rozpočtu obce.
6. Návrh VZN č.7/2013 o dani z nehnuteľností, návrh VZN č.8/2013 o miestnom poplatku za KO a DSO a
návrh VZN č.9/2013 o miestnych daniach.
7. Návrh odmien predsedom a členom komisií pri OZ
8. Správa komisie pre ochranu verejného majetku, vyraďovaciu komisiu,komisiu pre verejné obstarávanie
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia, rôzne.
11. Záver.
HLASOVANIE :
Prítomných : 6

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 2:
Druhým bodom programu bola Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení predniesla Z. Záhorská, zástupkyňa starostky, ktorá podrobne rozobrala
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Starostka informovala poslancov ohľadne využívania budovy starých kabín spolkom holubárov, že nie je
možné urobiť nájomnú zmluvu, nakoľko to obec nemá zapísané a LV a preto je potrebné zrušiť uznesenie č.
200/2013 a prijať nové uznesenie.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.200/2013 a súhlasí s užívaním budovy starých kabín ZO
CHPH.
HLASOVANIE :
Prítomných :6 Za:6
Proti :0
Zdržal sa :0
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kontrolu plnenia uznesení.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3:
Ďalším bodom programu bolo Rozpočtové opatrenia č.2/2013
Starostka obce predložila poslancom návrh Rozpočtového opatrenia č.2.Nakoľko návrh mali doručený
v dostatočnom čase pred zasadnutím otvorila rozpravu, kde ich informovala o prijatej refundácii za
Revitalizácii parku a vysvetlila ostatné zmeny, ktoré obsahuje novela rozpočtu. Poslanci nemali
pripomienky.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm.b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov rozpočtové opatrenia č.2/2013.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Bod 4:
Ďaľším bodom programu bol Návrh VZN č. 4 k VZN č.7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ZŠS.
Starostka informovala, že výška príspevku sa vypočítava po ukončení kalendárneho roka.Vzhľadom na
navýšenie vstupov režijních nákladov je toto potrebné premietnúť do ceny stravného lístka. V rozprave nikto
nevystúpil.
Bod 5 :
Ďalším bodom bol Návrh na zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programového rozpočtu.
Starostka obce predniesla návrh na neuplatnenie programového rozpočtu obce.Nakoľko programový
rozpočet obce do 2000 obyvateľov nie sú povinné predkladať podľa platnej legislativy. Poslanci návrh
schválili jednohlasne.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programového rozpočtu.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6:
Ďalší bod programu bol návrh: VZN č.7/2013 o dani z nehnuteľností, návrh VZN č.8/2013 o miestnom
poplatku za KO a DSO a návrh VZN č.9/2013 o miestnych daniach.Návrhy VZN obdržali poslanci vo
svojich pracovných materialoch. Starostka predniesla dôvodovú správu v ktorej vysvetlila poslancom, prečo
zostávajú sadzby daní a poplatkov pre rok 2014 rovnaké ako v roku 2013. Poslanci hlasovali za návrhy
VZN.VZN boli schválené jednohlasne 6 prítomnými poslacami OZ.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 7
Ďalším bodom programu bol návrh odmien predsedom a členom komisií pri OZ. p. Hamar navrhol odmeny
pre poslancov OZ, vo výške odmeny za 4 obecné zastupiteľstvá. Mgr. Bachanová a Záhorská navrhli
odmenu vo výške odmeny za 1 zastupiteľstvo, poslanec Gúcky navrhol vyplatiť odmenu v októbri 2014.
Starostka v rozprave uviedla, že je to neúmerne vysoká odmena vzhľadom na skutočnosť, že naši poslanci
majú najvyššiu odmenu v rámci celého mikroregiónu Požitavie Širočina.
Poslanec Hamar oponoval faktom , že smernica o odmeňovaní poslancov umožňuje poslancom si priznať
odmenu v takej výške. Nakoniec sa poslanci zhodli na návrh odmeny za 1 zastupiteľstvo.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odmeny poslancom OZ vo výške odmeny za 1 zastupiteľstvo.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 8:
Ďalším bodom programu bola:Správa komisie pre ochranu verejného poriadku. Podrobnú správu
predniesla predsedkyňa komisie Mgr. Bachanová.Poslanci nemali pripomienky. Zároveň predniesla správu
z vyraďovacej komisie. Starostka vysvetlila poslancom dôvod vyradenia inventáru z OcÚ. Inventár je
nefunkčný a opotrebovaný. Mgr.Bachanová oboznámila poslancov so správou komisie pre spracovanie
súťažných podkladov- vyhodnotenie ponúk va vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku
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činnosť na zmenu odkanalizovania pozdlž štátnej cesty II/511 v našej obci. Boli oslovené 3 firmy. Komisia
prišla k záveru na základe vyhodnotenia kritéria, najnižšej celkovej ceny, že na prvom mieste sa umiestnila
ponuka firmy EKOSTAVBY s.r.o., Nitra.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
a/ správu komisie pre ochranu verejného poriadku
b/ správu vyraďovacej komisie
c/ správu komisie pre spracovanie súťažných podkladov a vyhodnotenie ponúk
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 8:
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov.
Starostka obce vyzvala poslancov aby predniesli svoje interpelácie:
p. Záhorská hovorila , že zomrela p .Juhásová, dlhoročná matrikárka obce, bolo by potrebné zabezpečiť
veniec za obec. Starostka odpovedala, že veniec je už objednaný. Poslanec Gúcky hovoril
o Hviezdoslavovej ulici smerom ku kostolu- požiadavky na stromy. Starostka informovala, že úprava zelene
na ceste sa bude riadiť v rámci projektu Zelená dedina. Poslanec Hamar hovoril o novele zákona o školstve
a pýtal sa aká bude situácia v našej škole. p. Záhorská hovorila o kvalite pedagogického zboru na našej škole
o dosiahnutých výsledkoch, je dôležité ako sa deti v škole cítia. Starostka oboznámila poslancov s listom
z Ministerstva školstva, ale keďže ešte nie sú pevne stanovené finančné podmienky a budú známe v šk. roku
2015/2016 nie je to potrebné riešiť. Poslankyňa Záhorská hovorila o problémoch, ktoré sú v našej obci
s vybavovaním pohrebu, pozostalí sú nútení zabezpečovať všetky náležitosti okolo pohrebu sami.
Ing. Kováč hovoril, že je potrebné zaktualizovať webovú stránku obce časť- podnikatelia.Na jednotlivé
dotazy odpovedala starostka obce.
Bod 10:
Ďalším bodom boli Rôzne, diskusia.
V rámci rôzneho a diskusie nikto nevystúpil.
Na záver starostka poďakovala prítomným a ukončila 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva, popriala
poslancom do Nového roku veľa zdravia, šťastia a úspechov.

Overovatelia :
Ing. Miroslav Lintner........................................ PhDr. Zita Záhorská..............................................

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Ing.Uhrinová a Kováčová
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