Zápisnica
z 25. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Ţitavou, konaného dňa
18. decembra 2008
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Ing. Marta Danková,
starostka obce. Konštatovala, ţe zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade
s rokovacím poriadkom a ţe na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ,
na základe čoho je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a prijať právoplatné uznesenie.
Na zasadnutí pani starostka privítala prítomných poslancov OZ, hlavného kontrolóra obce
a prítomných občanov.
Vypracovaním zápisnice z dnešného zasadnutia OZ bola poverená pracovníčka
obecného úradu Ing.Ľudmila Vargončíková.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Elena Bajlová
p. Július Pavlov
Návrhová komisia bola navrhnutá v zloţení: p. Juraj Juhás, predseda komisie
p. Mgr.Eva Koprdová,členka komisie
p. Radoslav Cigáň, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú
komisiu v uvedenom zloţení schválili jednohlasne.
Starostka obce predloţila program 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program dnešného zasadnutia OZ je nasledovný:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Návrh novely rozpočtu obce č.2/2008.
4. Plán práce OZ na rok 2009.
5. Správa o plnení úloh v oblasti kultúry za rok 2008.
6. Správa o stave drobnej delikvencie za rok 2008.
7. Návrh na zloţenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie
k 31.12.2008.
8. Návrh na vyradenie inventára MŠ a ZŠ.
9. Správa komisie pre spracovanie súťaţných podkladov a vyhodnotenie ponúk
v procese verejného obstarávania.
10. Novela prevádzkového poriadku pohrebiska.
11. Novela smernice č.2/2008 o poskytovaní finančného príspevku za odvoz a likvidáciu
obsahu ţumpy pre obyvateľov obce Nová Ves nad Ţitavou.
12. Novela cenníka sadzieb za poskytovanie sluţieb.
13. Návrh zmluvy o zneškodňovaní odpadu skládkovaním s firmou SITA Slovensko
a zmluvy o vývoze komunálneho odpadu s firmou GREŢO-Vráble.
14. Interpelácie poslancov.
15. Diskusia, rôzne.
16. Záver.

Zo strany poslancov OZ neboli k programu ţiadne pripomienky ani doplnky.
Poslanci OZ navrhnutý program dnešného zasadnutia jednohlasne schválili.
Druhým bodom programu bola Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení prezentoval zástupca starostky-poslanec OZ Jozef
Hamar, ktorý podrobne rozobral kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
OZ.
OZ schvaľuje
a/kontrolu plnenia uznesení
b/uznesenie č.76/2008 predĺţiť termín do februárového OZ
Ďalším bodom programu bola Návrh novely rozpočtu obce č.2/2008.
Rozpočet predniesla pani starostka Ing. Marta Danková a otvorila diskusiu. Pán Cigáňpredseda finančnej komisie odporučil OZ schváliť novelu rozpočtu obce č.2/2008.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 ods.4 písm.b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov novelu rozpočtu obce č.2/2008
Ďalším bodom programu bol Plán práce OZ na rok 2009.
Predniesla pani starostka a otvorila rozpravu. Pán Cigáň navrhol do decembrového
zastupiteľstva zaradiť návrh rozpočtu na rok 2010 a Mgr. Koprdová navrhla presunúť
zastupiteľstvo z 30.4.2009 na 29.4.2009.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2009 s pripomienkou zmeniť 30.4.2008 na
29.4.2009
Ďalším bodom programu bola Správa o plnení úloh v oblasti kultúry za rok 2008.
Správu prečítala Mgr. Koprdová - predsedníčka komisie kultúry a športu. Pán Cigáň
informoval o športovom klube AC Novan.
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o plnení úloh v oblasti kultúry za rok 2008.
Ďalším bodom programu bola Správa o stave drobnej delikvencie za rok 2008.
Správa bola odloţená do budúceho zastupiteľstva.
Ďalším bodom programu bol Návrh na zloţenie inventarizačných komisií na vykonanie
inventarizácie k 31.12.2008.
Predniesla pani starostka a otvorila diskusiu. Pán Hamar podotkol dopísať do organizačných
pokynov špecifikáciu dielčia a ústredná.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/zloţenie inventarizačných komisií podľa predloţeného návrhu
b/ ukladá vykonať inventarizáciu majetku obce podľa organizačných pokynov
c/v bode 7 organizačných pokynov zmeniť text predseda dielčej komisie a predsedovi
ústrednej.

Ďalším bodom programu bol Návrh na vyradenie inventára MŠ a ZŠ.
Návrh prečítal pán Cigáň a zároveň pripomenul, ţe vyradený majetok je potrebné
zlikvidovať.
Obecné zastupiteľstvo
vyraďuje
v zmysle § 4 písm.a/zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov
a/inventár ZŠ v hodnote 1 050,-Sk a jedáleň 20 305,-Sk
b/inventár MŠ v hodnote 19 674,-Sk
spolu 41 029,-Sk
c/ukladá OcÚ do konca II/2009 zlikvidovať vyradené majetky obce k aktuálnemu
stavu.
Ďaľším bodom programu bola Správa komisie pre spracovanie súťaţných
podkladov a vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania.
Predniesol pán Hamar a starostka informovala OZ o pripravovanej výzve Regenerácia
sídiel.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výsledky výberového konania na dodávateľa na zhotovenie projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie na rekonštrukciu a dostavbu chodníkov, na rekonštrukciu
miestnych komunikácií, výmenu prístreškov autobusových zastávok a vybudovanie
spevnených plôch v centre obce-firmou Ing. Hartmann Róbert, Bernolákova 290/1,
Trenčín v sume 100 000,-Sk
Ďalším bodom programu bola Novela prevádzkového poriadku pohrebiska.
Poslancov informovala pani starostka a otvorila rozpravu. Pán Cigáň a pán Lintner
v rozprave uviedli, ţe navrhovaná cena je vysoká, pán Hamar vysvetlil, ţe obec zamestnáva
2 osoby a náklady na odvoz odpadu sú veľmi vysoké, pani Bajlová sa informovala, či sa
platba bude dať rozdeliť na splátky.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
novelu č.1/2008 Prevádzkového poriadku pohrebiska.
a/ s pripomienkou v čl. 6 prevádzkového poriadku pohrebiska: „ Nájomca je povinný
v bode b/ odstrániť všetky časti stavby hrobu, hrobky, náhrobku rámu na cintoríne po
zrušení nájomnej zmluvy na základe zrušenia hrobového miesta.
b/ podľa priloţeného návrhu
Ďaľším bodom programu bola Novela smernice č.2/2008 o poskytovaní finančného
príspevku za odvoz a likvidáciu obsahu ţumpy pre obyvateľov obce Nová Ves
nad Ţitavou.
Návrh predniesla pani starostka a otvorila diskusiu. Pani Bajlová sa informovala, čo s tými
občanmi, ktorí ťahajú odpad do záhrad, pán Hamar navrhol týchto ľudí prísne pokutovať,
pán Juhás podotkol, ţe je to problém celej republiky.
Obecné zastupiteľstvo
a/ neschvaľuje
novelu č. 1/2008 Smernice č.2/2008 o poskytovaní finančného príspevku na odvoz
a likvidáciu obsahu ţúmp pre obyvateľov obce Nová Ves nad Ţitavou

b/ ukladá OcÚ v spolupráci s komisiou výstavby a ŢP preveriť moţnosti obce pri
porušovaní zákona s nakladaním s obsahom ţúmp občanmi obce.
Ďaľším bodom programu bola Novela cenníka sadzieb za poskytovanie sluţieb.
Návrh predniesla pani starostka a otvorila diskusiu. Do diskusie sa nik neprihlásil.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
novelu č. 3/2008 Cenníka sadzieb na poskytovanie sluţieb.
Ďaľším bodom programu bol Návrh zmluvy o zneškodňovaní odpadu
skládkovaním s firmou SITA Slovensko a zmluvy o vývoze komunálneho
odpadu s firmou GREŢO-Vráble.
Predniesla pani starostka a otvorila rozpravu. Do diskusie sa nik neprihlásil.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatky zmlúv
a/ s firmou SITA Slovensko Levice na rok 2009
b/ s firmou GREŢO Vráble
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
Svoje interpelácie predniesli:
Pán Cigáň predniesol interpelácie od občanov bývajúcich v dvojdomoch, ktorí sa sťaţovali
na stav prístupovej komunikácie, pán Hamar predniesol sťaţnosť občanov na spaľovanie
umelých hmôt.
Viac diskutujúcich nebolo.
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne:
Pani starostka Ing. Marta Danková informovala poslancov o zmene banky v prípade
záloţného práva.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu smernice č. 78/2008 nasledovne: slovo VÚB sa nahrádza slovom ČSOB.
Z prítomných občanov sa pán Náprstok informoval o poţičiavaní obecného drtiča.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 25. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.
Ing. Marta Danková
starostka obce

Overovatelia: Elena Bajlová
Juraj Juhás
Zapísala: Ing.Vargončíková
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