Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 29.marca 2017
Prítomní :
•
•
•
•
•
•

Ing. Marta Danková- starostka obce
PhDr. Zita Záhorská – poslankyňa obce, zástupkyňa starostky
Bc. Peter Gúcky – poslanec obce
Bc. Erika Koprdová - poslankyňa obce
Bc. Mária Korčoková – poslankyňa obce
Jozef Hamar – poslanec obce

Prizvaný : Ing.Mgr. Pavol Farkaš - hlavný kontrolór obce
0spravedlnil sa: Vladimír Horváth – poslanec obce

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2016
4. Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória.
5. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2016
6. Plán práce na rok 2017 komisie výstavby a životného prostredia a nové zloženie komisie.
7. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu.
8. Návrh na výmaz z OR neexistujúceho subjektu Obecný úrad.
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia, rôzne.
11. Záver.
ROKOVANIE :
Bod 1:
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila 23. 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, Bc. Mária Korčoková
Zapisovateľom zápisnice je: Ing. Daniela Uhrinová
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Jozef Hamar – predseda,
Martin Frὅhlich, PhDr. Zita Záhorská – členovia
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Starostka predniesla návrh programu schôdze
Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
1. Otvorenie zasadnutia.
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2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2016
4. Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória.
5. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2016
6. Plán práce na rok 2017 komisie výstavby a životného prostredia a nové zloženie komisie.
7. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu.
8. Návrh na výmaz z OR neexistujúceho subjektu Obecný úrad.
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia, rôzne.
11. Záver.

HLASOVANIE:
Prítomných : 6 Za : 6 Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 2:
Druhým bodom programu bolo: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení predniesla PhDr. Zita Záhorská.
V rozprave nevystúpil nikto.
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: Čerpanie rozpočtu obce za rok 2016.
Na úvod Bc. Erika Koprdová predsedníčka komisie finančnej tlmočila stanovisko komisie a odporúča
Čerpanie rozpočtu obce za rok 2016 schváliť. Potom starostka podrobne rozobrala pnenie príjmov a
čerpanie výdavkov a vyzvala poslancov k rozprave. V rozprave sa p. Jozef Hamar spýtal ohľadne nájmu
v kaderníctve, či sa nepočíta zo zvýšením. Starostka odpovedala, je to jedna z mála služieb, ktoré sú
v obci a ktoré využívajú hlavne seniori a tiež nájomné sa zvyšuje podľa toho aká je inflácia
v predchádzajúcom roku.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 ods.3 písm. b/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v zmysle § 21 odst. 4 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov Čerpanie rozpočtu obce za rok 2016.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 4:
Ďalším bodom programu bolo: Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória.
Na úvod Bc. Erika Koprdová, tlmočila stanovisko finančnej komisie, ktorá odporúča čerpanie rozpočtu
počas rozpočtového provizória schváliť.
V rozprave sa spýtal M. Fröhlich ako je to s verejným osvetlením, nastavením času. Starostka
odpovedala že je to v súlade s projektom ktoré vychádza so štúdie rekonštrukcie verejného osvetlenia
v obci a počtom hodín svietenia.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 5:
Ďalším bodom programu boli: Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2016.
Predsedníčka UIK Bc. Erika Koprdová predniesla správu o Výsledkoch inventarizácie majetku
a záväzkov obce, ktoré doručili členovia DIK. Konštatovala že neboli zistené žiadne rozdiely pri
inventarizácii.
V rozprave nevystúpil nikto.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2016.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6:
Ďalším bodom programu bol : Plán práce na rok 2017 komisie výstavby a životného prostredia
a nové zloženie komisie.
Predseda komisie p. Martin Fröhlich, predniesol plán práce komisie na rok 2017. Potom oboznámil
poslancov so zložením novej komisie.
V rozprave poslanci navrhli aby aj v tomto roku bolo zrealizované čistenie Žitavy. P. Hamar sa spýtal
kedy budú v obci umiestnené veľkoobjemové kontajnery. Starostka odpovedala, že po veľkonočných
sviatkoch.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán práce na rok 2017 komisie výstavby a životného prostredia a nové zloženie komisie a nové zloženie
komisie:
Predseda: p. Martin Fröhlich
Členovia: Róbert Kocián, Marián Vaško, Mária Fröhlichová.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 7:
Ďalším bodom programu bola: Správa komisie pre ochranu verejného záujmu.
Nakoľko predseda komisie sa ospravedlnil, starostka obce predniesla správu komisie, ktorú poslanci
vzali na vedomie.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu komisie pre ochranu verejného záujmu.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3

Bod 8:
Ďalším bodom programu bol: Návrh na výmaz z OR neexistujúceho subjektu Obecný úrad.
Starostka informovala poslancov ohľadne návrhu výmazu z OR, nakoľko firma Obecný úrad neexistuje.
V diskusii nikto nevystúpil.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
V súlade s § 11 odst. 4 písm. 1/ a § 28 odst. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa § 21 odst.
11 a odst. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, schvaľuje zrušenie
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Pšn, vložka č. 76/N zapísaného Obecného
úradu/ právna forma: Obecný podnik, IČO: 00 308 331/, pričom práva a povinnosti prechádzajú dňom
bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia na obec.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 9:
Ďalším bodom programu bolo: Interpelácie poslancov.
Starostka obce vyzvala prítomných poslancov na interpelácie od občanov. Bc. E. Koprdová sa spýtala ako
je to s parkoviskom pri kostole, či by bolo možné označiť ako majú stáť autá. Starostka odpovedala, že by
obec chcela spevniť ďalšiu plochu, čím by sa počet parkovacích miest zvýšil. M Fröhlich sa informoval
komu patrí priestranstvo pre bytovkou č. 215. Starostka odpovedala že to patrí vlastníkom bytov. P.
Hamar sa informoval ako pokračuje jednanie ohľadne úprav v okolí Žitavy. Starostka odpovedala že sú
niektorí vlastníci, ktorí nedali súhlas s prácami na ich pozemku. Bc. M. Korčoková navrhla aby bolo
v parku osadených viac smetných nádob. Bc. Gúcky sa spýtal ako je to s trhaním medvedieho cesnaku
v parku. Starostka odpovedala, že boli osadené tabule ktoré upozorňujú, že je to chránené územie a nie je
dovolené cesnak vykopávať. Bc. E. Koprdová sa informovala ohľadne multifunkčného ihriska, ako je
využívané a tiež či by ho mohli využívať aj žiaci OUI . Starostka odpovedala, že ho využíva naša škola,
v poobedňajších hodinách tiež ŠKD.

Bod 10:
Ďalším bodom programu bolo: Diskusia, rôzne.
Starostka obce oboznámila poslancov s podaním žiadosti o NFP na Ministerstvo financií na
rekonštrukciu telocvične, na Environmentálny fond – na zateplenie OcÚ a DK. Bc. Gúcky konštatoval,
že v parku sú osadené nové informačné tabule a ak by bolo možné osadiť jednu tabulu aj pri kostole. Tiež
poďakoval, členovi NUK Mgr. Brinčkovi za fašiangové vystúpenie. Mgr. Brinčka si myslí či by nemohla
byť väčšia propagácia na webovej stránke.
Na záver starostka poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila 23. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Overovatelia :
Bc. Erika Koprdová .................................

Bc. Mária Korčoková........................................

Ing. Marta Danková
starostka obce
Zapísala: Ing. Uhrinová,
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