Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 26.1.2017
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
Vladimír Horváth – poslanec obce
Jozef Hamar – poslanec obce

Prizvaný : Ing.Mgr. Pavol Farkaš - hlavný kontrolór obce
Ospravedlnil sa: Martin Frὅhlich – poslanec obce
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Návrh rozpočtu na rok 2017.
4. Návrh VZN č. 2/2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov
v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov.
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.
6. Návrh VZN 182017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016
7. Plán zasadnutí OZ na rok 2017
8. Plán práce komisií pri OZ na rok 2017
9. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti.
10. Interpelácie poslancov.
11. Diskusia, rôzne.
12. Záver.
ROKOVANIE :
Bod 1:
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila 22. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila
zasadnutie Obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: PhDr. Zita Záhorská, Vladimír Horváth
Zapisovateľom zápisnice je: Ing. Daniela Uhrinová bod 1-5, p. Helena Kováčová bod 6 - 12.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Bc. Peter Gúcky – predseda,
Bc. Mária Korčoková, Bc. Erika Koprdová – členovia
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Starostka predniesla návrh programu schôdze.
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Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Návrh rozpočtu na rok 2017.
4. Návrh VZN č. 2/2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov
v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov.
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.
6. Návrh VZN 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016
7. Plán zasadnutí OZ na rok 2017
8. Plán práce komisií pri OZ na rok 2017
9. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti.
10. Interpelácie poslancov.
11. Diskusia, rôzne.
12. Záver.
HLASOVANIE:
Prítomných : 6 Za : 6 Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 2:
Druhým bodom programu bolo: Kontrola plnenia uznesení. Kontrolu predniesla PhDr. Zita Záhorská,
zástupkyňa starostky.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 3:
Ďalším bodom programu bol: Návrh rozpočtu obce na rok 2017.
Na úvod starostka predniesla dôvodovú správu k návrhu rozpočtu, ktorú poslanci obdržali v stanovenom
termíne pred zasadnutím OZ ako aj návrh rozpočtu. Potom vyzvala hlavného kontrolóra obce aby podal
k stanovisko k navrhovanému rozpočtu. Hlavný kontrolór Mgr. Ing. Pavol Farkas súhlasil so schválením
rozpočtu. Predsedníčka fin. komisie Bc. Erika Koprdová, prečítala stanovisko finančnej komisie, ktorá
súhlasí s návrhom rozpočtu a doporučuje rozpočet schváliť.
Starostka podrobne rozobrala návrh príjmov a výdavkov na rok 2017 a vyzvala poslancov k rozprave.
Poslanec J. Hamar sa informoval ktorá časť chodníka by sa mala rekonštruovať, starostka odpovedala, že
na konci obce pri bytovkách. Tiež sa spýtal kedy by sa mali začať stavať nájomné byty. Starostka
odpovedala, že v tomto roku by sa malo začať s prácami. Bc. Korčoková sa informovala prečo je
navýšenie miezd v ŠKD, starostka odpovedal, že je to z dôvodu navýšenia za upratovanie.
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 rozpočet na rok 2017
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 4:
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Ďalším bodom programu bolo: Návrh VZN č. 2/2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv,
prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných
prostriedkov.
Starostka oboznámila poslancov s navrhovaným zvýšením fondu opráv v nájomných bytoch. Poslanci
obdržali dôvodovú správu k tomuto bodu, kde je podrobné vysvetlenie.
V rozprave sa Bc. Mária Korčoková spýtala ako je to s opravou v nájomných bytoch. Starostka
odpovedala, že je to v zmysle vyhlášky čo je možné hradiť z fondu opráv.
Bod 5:
Ďalším bodom programu bola: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správu predniesol Ing. Mgr. Pavol Farkas, hlavný kontrolór obce
V rozprave nevystúpil nikto.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Žitavou
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti za rok 2016.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6:
Ďalším bodom programu bol: Návrh VZN č.1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ves
nad Žitavou. Starostka vysvetlila poslancom dôvod prijatia nového VZN, ktorým je nový systém zberu
separovaného odpadu v našej obci. Poslanci OZ trojpätinovou väčšinou odsúhlasili návrh VZNč.1/2017
o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Nová Ves nad Žitavou.
HLASOVANIE :
Prítomných :6
Za:6 Proti :0
Zdržal sa :0
Bod 7:
Ďalším bodom bol plán zasadnutí OZ na rok 2017. Plán zasadnutí predniesla starostka obce.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
plán zasadnutí OZ na rok 2017.
HLASOVANIE :
Prítomných: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa:0
Bod 8:
Ďalším bodom programu boli: Plány práce komisií pri OZ na rok 2017.Starostka obce vyzvala
predsedov komisií, aby predniesli plány práce komisií. Plány práce predniesli: Bc.Korčoková, Bc.Peter
Gúcky, Bc.Erika Koprdová, Jozef Hamar a Vladimír Horváth.V rozprave poslanci navrhli, aby sa pri
uznesení č.139/016 zmenil termín, vzhľadom na skutočnosť, že poslanec Frohlich nebol prítomný.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a/schvaľuje
Plány práce komisií na rok 2017:
a /komisie finančnej a správy obecného majetku
b/ komisie bytovej a sociálnej
c /komisie kultúry, školstva, mládeže a športu
d/ komisie pre ochranu verejného poriadku
e/ komisie pre ochranu verejného záujmu
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b/ uznesenie č. 139/2016 zmena termínu na marcové zasadnutie OZ predložiť plán práce komisie
životného prostredia na rok 2017.
HLASOVANIE:
Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:
Bod 9 :
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností .p. starostka vysvetlil poslancom OZ, že na minulom
obecnom zastupiteľstve sa schvaľoval zámer a dnes sa schvaľuje prenájom nehnuteľnosti č.p.164/1 vo
vlastníctve obce a otvorila diskusiu. V diskusii nikto nevystúpil.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a/prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou, a to
-pozemku parcela reg. E-KN č. 164/1 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 413 m2 v katastrálnom území Nová
Ves nad Žitavou, obec Nová Ves nad Žitavou, zapísaného na LV č. 1209
b/schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou, a to:
- pozemku parcela reg. E-KN č. 164/1 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 413 m2 v katastrálnom území
Nová Ves nad Žitavou, obec Nová Ves nad Žitavou, zapísaného na LV č. 1209
subjektu : SR - Odborné učilište internátne, Nová Ves nad Žitavou 68, IČO 000500801,za účelom parkovania
služobných vozidiel na dobu určitú – od 1.2.2017 do 31.01.2018, za nájomné 413,- EUR/rok a s podmienkou
úhrady dodávky služieb spojených s nájmom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že
v súčasnej dobe je parcela v užívaní OUI.
HLASOVANIE:
Prítomných :6
Za:4
Proti :0
Zdržal sa :2

Bod 10: :
Interpelácie poslancov :
V rámci interpelácie vystúpili :p Zita Záhorská pýtala sa na kompenzáciu Záp.vodárenskej spol. pre
občanov obce v dôledku havárie vodovodu. p. Gúcky sa pýtal na projekt protipovodňových opatrení na
rieke Žitava. Odpovedala starostka obce.
K bodu 11:
Diskusia a rôzne:
p. starostka hovorila o projkte-verejnej súťaži-Zateplenie budovy OcÚ a DK. Z prítomných občanov sa
prihlásil do diskusie p. Valentko, ktorý hovoril o osvetlení v obci, bolo by potrebné doplniť ešte jedno
svetlo pri chodníku ku kostolu , pozitívne hodnotil zasielanie SMS správ pre občanov, mal dotaz na
kanalizáciu v obci. Starostka odpovedala čo sa týka týka kanalizácie v obci má výjsť výzva
z Ministerstva ŽP, naša obec bola vylúčená zo zoznamu oprávnených žiadateľov, ale v súčastnosti po
intervencii obecného úradu sme zaradený medzi oprávnených žiadateľov. Poslanci v interpelácii sa
zaujímali o nehnuteľnosti vo vlastníctve COOP Jednoty s.d. Nitra.
Na záver poďakovala p. starostka prítomným poslancom o hosťom za účasť a 22. zasadanie OZ
ukončila.

Ing. Marta Danková
starostka obce
Overovatelia :
PhDr.Zita Záhorská..............................

Vladimír Horváth...............................

Zapísala:Ing .Daniela Uhrinová, Helena Kováčová
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