Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 25.10.2012
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. Radoslav Cigáň – poslanec obce
Ing. Miroslav Lintner – poslanec obce
Prizvaní : Ing. Pavol Farkaš Bc.- hlavný kontrolór obce
Hostia: PaedDr. Ján Kovalčík, riaditeľ ZŠ
Dagmar Kramárová, riaditeľka MŠ
Ing. Jarmila Vargová, kronikárka obce
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa o výsledkoch vyučovacieho procesu v MŠ Nová Ves nad Žitavou a správa zástupcu obce v rade
MŠ.
4. Správa o výsledkoch vyučovacieho procesu v ZŠ Nová Ves nad Žitavou a správa zástupcu obce v rade
ZŠ.
5. Čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2012.
6. Výstavba nájomných bytov.
7. Správa hlavného kontrolóra.
8. Návrh zmluvy podľa § 18 b o funkcii hlavného kontrolóra zákona č.369/1990 o obecnom zriadení
a žiadosť o udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra.
9. Návrh na zrušenie VZN č.2/1999.
10. Správa komisie finančnej a správy obecného majetku.
11. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2011.
12. Interpelácie poslancov.
13. Diskusia, rôzne.
14. Záver.

ROKOVANIE :
Bod 1:
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva za uznášaniaschopné. Starostka obce navrhla presunúť bod č.11 za bod č.4 v návrhu programu
zasadnutia. Neprítomný poslanec M.Lintner.
Do návrhovej komisie boli navhrnutí: Jozef Hamar – predseda,
Mgr. Mária Bachanová, Ing. Radoslav Cigáň - členovia
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: PhDr. Zita Záhorská, Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
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Zapisovateľom zápisnice je: bod 5-Ing. Daniela Uhrinová, bod 1-4 a 6-14 -Ing. Ľudmila Vargončíková.
HLASOVANIE :
Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa o výsledkoch vyučovacieho procesu v MŠ Nová Ves nad Žitavou a správa zástupcu obce v rade
MŠ.
4. Správa o výsledkoch vyučovacieho procesu v ZŠ Nová Ves nad Žitavou a správa zástupcu obce v rade
ZŠ.
5. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2011.
6. Čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2012.
7. Výstavba nájomných bytov.
8. Správa hlavného kontrolóra.
9. Návrh zmluvy podľa § 18 b o funkcii hlavného kontrolóra zákona č.369/1990 o obecnom zriadení
a žiadosť o udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra.
10. Návrh na zrušenie VZN č.2/1999.
11. Správa komisie finančnej a správy obecného majetku.
12. Interpelácie poslancov.
13. Diskusia, rôzne.
14. Záver.
Prítomných : 6

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 2:
Tretím bodom programu bola Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení predniesla PhDr. Zita Záhorská, zástupkyňa starostky ktorá podrobne rozobrala
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kontrolu plnenia uznesení.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3:
Ďaľším bodom programu bola Správa o výsledkoch vyučovacieho procesu v MŠ Nová Ves nad Žitavou
a správa zástupcu obce v rade MŠ. Starostka obce vyzvala riaditeľku MŠ D. Kramárovú aby predniesla
správu a tiež zástupcu v rade MŠ poslanca J. Kováča. Počas bodu č.3 prišiel poslanec M. Lintner. Po
prednesených správach starostka obce otvorila rozpravu. Z.Záhorská sa informovala kto organizoval
vzdelávanie pracovníkov MŠ, ktoré dieťa získalo 1. miesto v súťaži a ako prevážajú stravu do MŠ.
Odpovedala riaditeľka MŠ.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje správu o výsledkoch vyučovacieho procesu v MŠ Nová Ves nad Žitavou
b/ berie na vedomie správu zástupcu obce v školskej rade MŠ.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 4:
Ďaľším bodom programu bola Správa o výsledkoch vyučovacieho procesu v ZŠ Nová Ves nad Žitavou
a správa zástupcu obce v rade ZŠ. Starostka obce vyzvala riaditeľa ZŠ J. Kovalčíka aby predniesol správu
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a tiež zástupkyňu v rade ZŠ Z.Záhorskú. Po prednesených správach starostka obce otvorila rozpravu.
Z.Záhorská pochválila vedenie ZŠ za ich web stránku, riaditeľ ZŠ informoval poslancov o zaregistrovaní
združenia Klub Novanov, kde môžu prispieť svojimi 2% alebo sponzorskými darmi na rozvoj ZŠ v Novej
Vsi nad Žitavou, J.Hamar sa informoval, ktorí žiaci odišli na inú ZŠ a z akých dôvodov, starostka obce
vyzvihla dobrú spoluprácu s vedením ZŠ a zároveň informovala, že ak sa rodič rozhodne preložit svoje dieťa
na inú ZŠ nemôže nič robiť ani vedenie ZŠ ani obec.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje správu o výsledkoch vyučovacieho procesu v ZŠ Nová Ves nad Žitavou
b/ berie na vedomie správu zástupcu obce v školskej rade ZŠ.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 5:
Šiestym bodom programu bolo Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2011.
Návrh zápisu do kroniky obce obdržal každý poslanec vopred a starostka otvorila rozpravu. Z.Záhorská
podotkla, že o ZŠ je potrebné napísať podrobnejšie, starostka obce vyzvala organizácie, ktorých vedúci
predstavitelia sú aj poslancami, aby doložili materiál na zápis do kroniky, J.Kováč pripomenul, že je
potrebné spomenúť výnimočné jarné počasie –mráz- v roku 2011.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje zápis do kroniky obce za rok 2011
b/ doporučuje doplniť v zmysle pripomienok včetne doplnenia o činnosti futbalového klubu
a poľovného združenia.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6:
Ďalším bodom programu bolo Čerpaniu rozpočtu obce k 30.9.2012. Starostka obce podrobne predniesla
čerpanie rozpočtu. Predseda finančnej komisie R.Cigáň tlmočil stanovisko finančnej komisie, ktorá nemá
námietky k čerpaniu rozpočtu k 30.9.2012 a odporúča čerpanie rozpočtu schváliť.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 11 odst. 4 písm. b/ zákona č. 369 o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2012
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 7:
Ďalším bodom programu bola Výstavba nájomných bytov.
Informácie o výstavbe nájomných bytov predniesla starostka obce M.Danková, ktorá vysvetlila výhody
spojené s obstaraním bytov formou kúpy za podmienky, že obec odkúpi novopostavené byty iba v prípade
získania financií zo ŠFRB a z MDaRR. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu. Z.Záhorská sa
informovala, či príde obec o obecné pozemky, J.Hamar vyzdvihol, že je to jediná cesta riešenia bytovej
situácie, podotkol, že je potrebné všetky podmienky obce zahrnúť do zmluvných podmienok.
Obecné zastupiteľstvo
a/ ruší uznesenie č.119/2012
b/ schvaľuje
zámer výstavby bytového domu 1x8 b. j. firmou STAMI STAV spol. s .r. o. Zlaté Moravce
a následného nadobudnutia obcou Nová Ves nad Žitavou na základe zmluvy o uzatvorení budúcej
kúpnej zmluvy, len v prípade ak obci Nová Ves nad Žitavou budú poukázané finančné prostriedky
úver zo ŠFRB a dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu
nájomných bytov
c/prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou, a to
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- pozemku parcela reg. C-KN č. 199/1-záhrada o výmere 832m2, 205/1-záhrada o výmere 928m2
208/1-zast.plochy a nádvoria o výmere 324m2, 208/2-záhrada o výmere 701m2, v katastrálnom
území Nová Ves nad Žitavou, obec Nová Ves nad Žitavou, zapísaného na LV č. 1209.
c/ schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou, a to:
- pozemku parcela reg. C-KN č. 199/1-záhrada o výmere 832m2, 205/1-záhrada o výmere 928m2
208/1-zast.plochy a nádvoria o výmere 324m2, 208/2-záhrada o výmere 701m2, v katastrálnom
území Nová Ves nad Žitavou, obec Nová Ves nad Žitavou, zapísaného na LV č. 1209.
subjektu: STAMI STAV ul.1.mája 22, Zlaté Moravce,IČO:46 882 570
za účelom výstavby bytového domu 1x8 b.j.
na dobu určitú –odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy do odkúpenia bytového domu Obcou Nová
Ves nad Žitavou, alebo do odkúpenia pozemku pod bytovým domom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý je daný tým, že subjekt bude realizovať výstavbu bytového domu lx8 b.j. výlučne pre
Obec Nová Ves nad Žitavou.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 8:
Ďaľším bodom programu bola Správa hlavného kontrolóra.
Správu obdržali všetci poslanci vopred, starostka obce otvorila diskusiu. J.Hamar žiada určiť termín do
ktorého budú všetky VZN opravené, ďalej žiada aby obdobne hlavný kontrolór preveril všetky smernice,
pravidlá a poriadky vydané obcou a štatút obce, a žiada doplniť do zmluvy rozsah úväzkov jednotlivých
obcí.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
b/ukladá
1. obecnému úradu upraviť platné VZN podľa správy hlavného kontrolóra z následnej kontroly
prijatých VZN do marcového zasadnutia OZ
2. hlavnému kontrolórovi obce predložiť do zasadania obecného zastupiteľstva správu z kontroly
prijatých smerníc, pravidiel a poriadkov a štatútu obce.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 9:
Deviatym bodom bol Návrh zmluvy podľa § 18 b o funkcii hlavného kontrolóra zákona č.369/1990
o obecnom zriadení a žiadosť o udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného
kontrolóra. Starostka obce informovala, že hlavný kontrolór obce v súlade so zákonom 369/1990 predložil
na schválenie zmluvu podľa § 18b a tiež žiadosť o súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti.
Keďže body 8 a 9 boli predmetom rokovania veľmi príbuzné v rozprave sa spojili v jeden bod.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje návrh zmluvy podľa § 18 b zákona č. 369/1990 Zb.
b/ súhlasí s vykonávaním zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 10:
Ďalším bodom programu bol Návrh na zrušenie VZN č.2/1999.
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Starostka obce predniesla návrh na zrušenie VZN č.2/1999, ktoré je v súčasnosti neplatné.
Obecné zastupiteľstvo ruší VZN č. 2/1999 o starostlivosti o zeleň a správe zelene na území obce Nová
Ves nad Žitavou
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 11:
Ďalším bodom bola Správa komisie finančnej a správy obecného majetku.
Správu predniesol R.Cigáň –predseda finančnej komisie, správu v písomnej podobe doloží na obecný úrad.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie finančnej a správy obecného majetku.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 12:
Ďaľším bodom programu boli Interpelácie poslancov.
M.Lintner sa informoval o výstavbe detského ihriska pri bytovkách, ďalej informoval, že vznikajú nové
skládky odpadu a informoval sa o spadnutej vŕbe pri ZŠ. Starostka odpovedala, že poslanci pred časom
schválili zmenu umiestnenia detského ihriska do parku v strede obce, nové skládky odpadu si preverí a nové
VZN sa bude schvaľovať v decembri a vŕba pri ZŠ samočinne spadla vplyvom silného vetra.
Z.Záhorská sa informovala na kontajneri na šatstvo v obci. Starostka odpovedala, že momentálne sú
kontajneri každé 2 týždne vyprázdňované.
P.Gúcky sa informoval či bude ešte zber elektroodpadu v obci, či sa bude realizovať čistenie rieky Žitavy a
či sa uskutoční výsadba za výrub topoľov. Starostka odpovedala, že zber elektroodpadu ako aj
veľkoobjemové kontajnery budú v novembri. Rieka Žitava by sa mala čistiť v dohľadnom čase. Do istej
mieri to závisí od vlastníkov priľahlých pozemkov, či umožnia vstup pre mechanizmy. M.Bachanová
ponúkla, že vlastníkov, ktorí nesúhlasia s uvoľnením pozemku osloví cez komisiu verejného poriadku
a vysvetlí im možné následky. Náhradná výsadba sa bude realizovať v priebehu niekoľkých dní.
Bod 12:
Ďalším bodom boli Rôzne, diskusia.
Na úvod tohto bodu informovala starostka o podaných projektoch:
1. Obnova dediny-výsadba aleje na Hviezdoslavovej ulici
2. Chráňme pamiatky-výsadba aleje v parku
3. Environmentálny fond-ZŠ-zelená schéma-výmena okien a zateplenie strechy ZŠ
4. Environmentálny fond-kanalizácia
5. NSK-kultúra a šport
Ďalej starostka informovala o umiestnení plagátov s tematikou obce do autobusových zastávok.
Na záver starostka poďakovala prítomným a ukončila 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia :
PhDr. Zita Záhorská............................................. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.............................................

Ing. Marta Danková
starostka obce
Zapísala: Ing.Uhrinová a Ing. Vargončíková
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