Zápisnica
z 14. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
20. decembra 2007
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Ing. Marta Danková, starostka
obce. Konštatovala, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade s
rokovacím poriadkom a že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci 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. Július Pavlov
p. Miroslav Lintner
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: p. Elena Bajlová, predseda komisie
p. Radoslav Cigáň, člen komisie
p. Juraj Juhás, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú
komisiu v uvedenom zložení schválili jednohlasne.
Starostka obce predložila program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program dnešného zasadnutia OZ je nasledovný:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Návrh novely rozpočtu obce č.4
4. Návrh nájomnej zmluvy a výšky nájomného za nájom bytov.
5. Návrh na vyradenie inventára MŠ, ZŠ a Obecného úradu.
6. Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku k
31.12.2007.
7. Schválenie plánu práce OZ na rok 2008.
8. Interpelácie poslancov.
9. Diskusia, rôzne.
10. Záver.
Zo strany poslancov OZ neboli k programu žiadne pripomienky ani doplnky.
Starostka obce informovala poslancov, že rozpočet obce sa bude prejednávať na
januárovom OZ, z dôvodu, že podielové dane uverejní MF až na konci decembra. Za
navrhnutý program dnešného rokovania dala starostka obce hlasovať. 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. Pán Hamar odporučil, aby hlavný kontrolór obce zosumarizoval normy /VZN a
smernice obce/, podľa ktorých sa riadi starostka a poslanci OZ.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednohlasne a ukladá hlavnému
kontrolórovi vykonať kontrolu VZN a smerníc obce.
Ďalším bodom programu bol Návrh novely rozpočtu obce č.4. Predniesla p.
starostka a otvorila rozpravu. Pán Cigáň oboznámil poslancov, že finančná komisia nemá
výhrady k novele rozpočtu. Pán Hamar navrhol, aby položka „rozvojové programy“boli
konkrétne pomenované, napr. položka „bytovky“.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje novelu rozpočtu obce č. 4 s pripomienkou jednohlasne.
Ďalším bodom programu bol Návrh nájomnej zmluvy.
Návrh nájomnej zmluvy dostali poslanci v pracovných materiáloch a tak p. starostka
otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Pán Lintner sa informoval či je ošetrené v
zmluve počet osôb, ktoré môžu bývať v nájomných bytoch. Pán Pavlov sa informoval o
možnosti prerobiť si niečo v nájomnom byte. Pán Hamar navrhoval vziať si úver vyšší a
zvýšiť nájomné.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu o nájme bytov postavených s podporou
štátu, nájomné 65,-Sk/m2 jednohlasne.
Ďalším bodom programu bol Návrh na vyradenie inventára MŠ, ZŠ a Obecného
úradu. Predniesol predseda vyraďovacej komisie p.Cigáň. Pani starostka otvorila
rozpravu.
Pán Cigáň vystúpil s požiadavkou presunúť vyradené akumulačné kachle pre TJ Novan.
Pán Hamar doporučil ostatný vyradený majetok zlikvidovať.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vyradenie inventára MŠ, ZŠ a Obecného
úradu, súhlasí s prevodom 4 ks akum.kachiel pre TJ Novan a ukladá príslušným
pracovníkom vyradené veci zlikvidovať.
Ďalším bodom programu bol Návrh na zloženie inventarizačných komisií na
vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2007. Návrh predniesla pani starostka a zároveň
otvorila rozpravu. Nikto sa do rozpravy neprihlásil.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na zloženie inventarizačných komisií na
vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2007.
Nasledovalo prejednanie Plánu práce na rok 2008. S plánom práce OZ oboznámila
poslancov p.starostka.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce na rok 2008.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
Svoje interpelácie predniesli:
Pani Mgr.Koprdová informovala OZ, že od centra obce smerom na Vráble nefunguje
rozhlas. Pani starostka odpovedala, že počas výstavby bytoviek nám porušili kábel
miestneho rozhlasu a problém sa rieši. Pán Pavlov sa informoval o možnom výrube topoľov
/Partizánska ulica/. Odpovedala pani starostka,že je to v pláne po novom roku

Viac diskutujúcich nebolo.
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne:
Pani starostka Ing. Marta Danková informovala poslancov o doručenej výpovedi p.
Horniaka, ktorý sa vzdal prideleného bytu a navrhla schváliť náhradníka p.Vojceka, ktorý
je ďalší v poradí.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p.Vojceka za nájomníka 2-izbového nájomného bytu.
Pán Lintner sa informoval o programe na Silvestra. Pani starostka informovala poslancov
o pripravovanom programe.
Pán Cigáň oboznámil poslancov v prednesenej správe o prešetrení výberu daní. Pán Ing.
Mladý, ktorý sa spolupodielal na tejto správe, doplnil správu o dlhotrvajúci problém s
vinicami, časť Doliny.
Pán Hamar nadviazal na tému pozemkov a informoval sa o obecné pozemky za ktoré nikto
neplatí nájomné. Pani starostka odpovedala, že tento problém sa do roku 2007 neriešil a
požiadala pracovníčku Ing. Vargončíkovú o podrobnejšiu informáciu. Tá upresnila, že
predmetné nehnuteľnosti sú na zápise na katastrálnom úrade a akonáhle budú zapísané na
LV môže sa nájom obecných pozemkov riešiť.
Ďalej pani starostka informovala poslancov, že obec podala ďaľšie projekty. Jeden na
ministerstvo kultúry – projekt knižnica a druhý na VÚC – projekt kultúrne podujatia.
Pán Hamar pri inventarizácii zistil, že vzduchotechnika DK je nefunkčná a požiadal o
možnosť opravy.
Pripomienky od občanov:
Pán Valentko poprial pani starostke a poslancom veľa úspechov do nového roka 2008
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 14. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Ing.Vargončíková
Overovatelia: Július Pavlov
Miroslav Lintner
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