Zápisnica
z 29. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
26.marca 2009.
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 a hlavného kontrolóra obce .
Vypracovaním zápisnice z dnešného zasadnutia OZ bola poverená pracovníčka
obecného úradu Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Július Pavlov
p. Elena Bajlová
Návrhová komisia bola navrhnutá v zloţení: p. Jozef Hamar, predseda komisie
p. Juraj Juhás ,člen komisie
p. Radoslav Cigáň, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú
komisiu v uvedenom zložení schválili jednohlasne.
Starostka obce predložila program 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program dnešného zasadnutia OZ je nasledovný:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správu o plnení úloh v oblasti starostlivosti o rodinu a deti za rok 2008
4. Správa o vývoji nezamestnanosti v obci
5. Prerokovanie upozornenia prokurátora podľa § 28 zák.č.153/2001 Z. z.
6. Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória
7. Prerokovanie ţiadosti o poskytnutie priestorov pre klub mládeţe
8. Interpelácie poslancov.
9. Diskusia, rôzne.
10. 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. V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo kontrolu plnenia uznesení.
Ďalším bodom programu bola Správa o plnení úloh v oblasti starostlivosti
o rodinu a deti za rok 2008. Správu podala predsedníčka komisie pre veci sociálne p.
Bajlová. V rozprave doplnila správu o návšteve v rodine J.Tarnaia, Mgr. Koprdová hovorila

o zrušených prospechových štipendiách a starostka doplnila informáciu o tom, ţe v čase
prehlbujúcej sa kríze musíme sledovať deti v problémových rodinách.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zobralo na vedomie správu o plnení úloh v oblasti
starostlivosti o rodinu a deti.
Ďalším bodom programu bola správa o vývoji nezamestnanosti v obci.
Predniesla ju p. Bajlová, predsedníčka komisie pre veci sociálne pri OZ. Starostka doplnila
informáciu o pripravovaných sociálnych podnikoch, ktoré má schváliť vláda a ZMOS.
Obecné zastupiteľstvo zobralo
jednohlasne na vedomie správu o vývoji
nezamestnanosti.
Ďalším bodom programu bolo prerokovanie upozornenie prokurátora podľa § 28
zák. č. 153/2001 Z. z.
Starostka obce prečítala list z Okresnej prokuratúry v Nitre- upozornenie prokurátora,
ktorý bol doručený na obecný úrad na základe vykonaných prokurátorských previerok
v našej obci. Starostka vysvetlila- upozornenie prokurátora- zistené nedostatky.
Poslanci jednohlasne zobrali na vedomie upozornenie prokurátora, schválili opatrenia
navrhnuté prokurátorom na odstránenie zistených nedostatkov a budú sa nimi riadiť
na svojich budúcich zasadaniach.
Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu pripraviť návrh úpravy Rokovacieho
poriadku obecného zastupiteľstva podľa navrhnutých opatrení.
Ďalším bodom programu bolo Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového
provizória. Predseda finančnej komisie predniesol stanovisko komisie, ktorá nemá
pripomienky k návrhu.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo výsledky hospodárenie obce počas
rozpočtového provizória od 1.1.2009 do 29.1.2009.
Ďalším bodom programu bolo Prerokovanie žiadosti o poskytnutie priestorov pre
klub mládeže. Iniciatívu mládeţe podporila i predsedkyňa komisie školstva, kultúry,
mládeţe a športu Mgr. Eva Koprdová.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo
a/ využitie 2 voľných miestností v budove Obecnej knižnice na účely Klubu mládeže
b/ uložilo
komisii školstva, kultúry, mládeže a športu
1/ dohliadnúť nad činnosťou Klubu mládeže a vypracovať pravidlá využívania
priestorov
2/ do 3 mesiacov podať na OZ správu o činnosti Klubu mládeže
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
Svoje interpelácie predniesli:
Pán Juraj Juhás – je potrebné odstrániť krík pri súp.č.75, aby nedošlo k nehode.
Pani Elena Bajlová- zavedenie elektrickej prípojky na dvor Obecnej kniţnice, predaj dreva,
ktoré sa vypiluje okolo Ţitavy, na otázky odpovedala starostka obce.
Viac diskutujúcich nebolo.
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne:
Starostka Ing. Marta Danková informovala poslancov o činnosti bytovej komisie, ktorá
navštívili nájomný byt V. Rybárovej a s listom od pani P. Fáberovej, ktorý bol určený
poslancom OZ. Ďalej hovorila o projektoch a ţiadostiach ktoré sa podali na získanie dotáciíProjekt na rekonštrukciu bývalej Poţiarnej zbrojnice-podaný na Ministerstvo
pôdohospodárstva, projekt na revitalizáciu a interetizáciu MŠ- podaný na Ministerstvo
školstva, projekt na aktualizáciu kniţného fondu- podaný na Ministerstvo kultúry, ţiadosť

na Ministerstvo financií- na čiastočnú rekonštrukciu okien na ZŠ.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 29. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce
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