Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 22.12.2010
Prítomní :
Ing. Marta Danková- starostka obce
Mgr. Mária Bachanová – poslankyňa obce
PhDr. Zita Záhorská – poslankyňa obce
Bc. Radoslav Cigáň – poslanec obce
Bc. Peter Gúcky – poslanec obce
Ing. Jaroslav Kováč CSc. – poslanec obce
Jozef Hamar – poslanec obce
Ing. Miroslav Lintner – poslanec obce
Prizvaní :
Ing.Ján Tóth – hlavný kontrolór obce
JUDr. Lenka Záhorská – predsedkyňa miestnej volebnej komisie
Hostia :

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Určenie zástupcu starostky obce.
9. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie.
10. Určenie a schválenie sobášiacich a poslancov oprávnených nosiť insígnie.
11. Určenie platu starostky obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov.
12. Diskusia.
13. Záver.

ROKOVANIE :
BOD 1,2 :
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala všetkých prítomných a otvorila 1. ustanovujúce zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jozef Hamar a Ing. Kováč.
Zapisovateľom zápisnice je: Ing. Ľudmila Vargončíková
Bod 3-5 :
Správu o výsledkoch volieb predniesla JUDr. Lenka Záhorská. Zablahoželala novozvolenej starostke obce.
Ing. Marta Danková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce a prevzala si osvedčenie o zvolení za
starostku obce Nová Ves nad Žitavou. Ďalej novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a z rúk
starostky si prevzali osvedčenie o zvolení za poslanca OZ v Novej Vsi nad Žitavou.

Bod 6:
Predniesla novozvolená starostka obce Ing. Marta Danková.
Bod 7:
Program ustanovujúceho zasadnutia OZ predniesla pani starostka a zároveň doplnila, že pre technickú chybu
dopĺňa program v bode 8 „ poverenie poslanca viesť OZ“, a bod 9 „zriadenie komisií pri OZ a ZPOZ, voľba
predsedov komisií“.
HLASOVANIE :
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdržal sa : 0
Bod 8:
Na základe zákona o obecnom zriadení si starostka obce určila svoju zástupkyňu PhDr. Zitu Záhorskú. Za
poslanca povereného viesť OZ navrhla Mgr. Bachanovú a otvorila k tomuto bodu diskusiu. Bc. Cigáň
navrhol ako služobne najstaršieho pána Hamara. Za navrhnutú Mgr. Bachanovú-3 hlasy a za pána Hamara4 hlasy.
Bod 9:
Návrh predniesla Ing. Danková: za mandátovú a návrhovú komisiu navrhla- predseda Mgr. M.Bachanová,
členovi Bc. R.Cigáň a Bc. P.Gúcký. Do volebnej komisie navrhla- predseda PhDr. Z.Záhorská, členovia J.
Hamar a Ing. M. Lintner.
HLASOVANIE :
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdržal sa : 0
Starostka odovzdala slovo predsedkyni volebnej komisie PhDr. Záhorskej, ktorá oboznámila poslancov o
návrhu a o spôsobe hlasovania. Volebná komisia skontrolovala volebnú urnu a poslanci pristúpili k tajnému
hlasovaniu. Po ukončení volieb volebná komisia sčítala hlasy a predsedkyňa oboznámila poslancov
s výsadkami volieb.
Komisia finančná a správy obecného majetku-predseda Bc. Cigáň
Komisia výstavby a životného prostredia-predseda Ing. Lintner
Komisia pre veci sociálne --Komisia obchodu, služieb a ochrany spotrebiteľa – predseda Ing. Kováč
Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže --Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Mgr. Bachanová
Komisia na ochranu verejného záujmu – Hamar
Nakoľko predsedovia dvoch komisií nezískali potrebný počet hlasov, PhDr. Záhorská navrhla verejné
hlasovanie a navrhla seba ako predsedu komisie školstva, kultúry, športu a mládeže a Bc. Gúckého ako
predsedu komisie pre veci sociálne.
HLASOVANIE :
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdržal sa : 0
Bod 10:
Poslancov oprávnených sobášiť a oprávnených nosiť insignie navrhla starostka obce a to:
PhDr. Z.Záhorská a J. Hamar
HLASOVANIE :
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie :
OZ berie na vedomie:
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvolenej starostky
OZ konštatuje, že:
1. novozvolená starostka obce v Novej Vsi nad Žitavou Ing. Marta Danková zložila zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupitelstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupitelstva v Novej Vsi nad Žitavou: Mgr. Mária Bachanová, Bc. Radoslav Cigáň, Bc. Peter Gúcky, Jozef
Hamar, Ing. Jaroslav Kováč CSc., Ing. Miroslav Lintner, PhDr. Zita Záhorská.
OZ berie na vedomie:

určenie zástupkyne starostky obce PhDr. Zitu Záhorskú
OZ poveruje:
Poslanca Jozefa Hamara zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupitelstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
OZ zriaďuje:
komisie a to:
Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia výstavby a životného prostredia
Komisia pre veci sociálne
Komisia obchodu, služieb a ochrany spotrebiteľa
Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia na ochranu verejného záujmu
Zbor pre občianske záležitosti
OZ volí:
Komisia finančná a správy obecného majetku-predseda Bc. Cigáň
Komisia výstavby a životného prostredia-predseda Ing. Lintner
Komisia pre veci sociálne – predseda Bc. Gúcky
Komisia obchodu, služieb a ochrany spotrebiteľa – predseda Ing. Kováč
Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže – PhDr. Záhorská
Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Mgr. Bachanová
Komisia na ochranu verejného záujmu – Hamar
Poslancov oprávnených sobášiť a nosiť insignie pri rôznych slávnostných podujatiach a príležitostiach:
PhDr. Z.Záhorská a J.Hamar.
HLASOVANIE :
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdržal sa : 0
Bod 11:
Ďaľším bodom programu bolo určenie platu starostky obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov.
Návrh predniesla zástupkyňa starostky PhDr. Záhorská - zvýšenie o 0,1 zákonom daného základného platu a
to na 2,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.
HLASOVANIE za návrh PhDr. Záhorskej:
Prítomných : 7 Za: 3
Proti : 3 Zdržal sa : 1
Tento návrh nebol schválený.
OZ určuje:
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90
dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve = 1638 €.
HLASOVANIE
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdržal sa : 0
Ďalej podľa tohoto bodu programu starostka predniesla návrh zásad odmeňovania poslancov. Poslanci
dostali návrh zásad vopred a starostka otvorila diskusiu. Pán Hamar mal pozmeňujúci návrh: v čl.3 bod 6
doplniť “na konci kalendárneho roka“ a v čl.4 bod 3 doplniť „alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto
odmeny a jej výške rozhoduje OZ prijatím uznesenia.“
HLASOVANIE za návrh J.Hamara:
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdržal sa : 0
OZ schvaľuje :
Zásady odmeňovania poslancov s pripomienkami.
Bod 12:
V diskusii vystúpili:

Pán Valentko sa informoval o možnosť budovania kanalizácie v našej obci a s pánom Cigáňom zaželali veľa
úspechov v práci poslancom a starostke obce. Bc. Gúcky sa informoval o súdnom spore o kaštieľ, JUDr.
Záhorská sa informovala aké sú vízie do nasledujúceho roka a ako sa plánuje s fondami EU, Mgr.
Pristachová sa informovala, kto môže predkladať výzvy za obec, Bc. Cigáň navrhol obnoviť kontakty
s českou obcou Dřínov a tiež s francúzskym športovým klubom.
Po prerokovaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí OZ
a popriala všetkým krásne sviatky a všetko dobré do nového roku 2011.
Overovatelia :
Jozef Hamar .............................................

Ing. Jaroslav Kováč CSc.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Vargončíková

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

