Zápisnica
z 19.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi and Žitavou,
konaného dňa 29.5.2008

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Marta
Danková . Konštatovala, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade s
rokavacím poriadkom.
Na zasadnutí bolo prítomných 6 poslancov a hlavný kontrolór obce. Poslanec p.Juraj Juhás
sa ospravedlnil. Na základe horeuvedeného bolo obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať
a prijať právoplatné uznesenie.
Vypracovaním zápisnice bola poverená p. Daniela Uhrinová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Jozef Hamar a Mgr. Eva Koprdová.
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení:
Predseda: p. Elena Bajlová, členovia: Július Pavlov a p. Radoslav Cigáň.
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.
Starostka obce predložila program 19.zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o zabezpečení úloh na úseku požiarnej ochrany
4. Čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2008
5. Správa o dodržiavaní VZN o odpadoch
6. Návrh zmluvy o dielo na opravu fasády DS s firmou PRE-STAV Levice
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia, rôzne
9. Záver
Podľa predloženého programu nasledovala kontrola plnenia uznesení, ktorú vykonal
p. Jozef Hamar, zástupca starostky obce / viď priložená správa/.
Obecné zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení jednohlasne schválilo.
Ďalším bodom programu bola Správa o zabezpečení úloh na úseku požiarnej ochrany, ktorú predniesol preventivár obce p. Ján Frohlich / viď priložená správa/.
V rozprave Ing. Marta Danková informovala poslancov ohľadne zabezpečenia požiarnej techniky z Mochoviec. Nakoľko sa vymenilo vedenie rokovania sú zatiaľ pozastavené.
P .Jozef Hamar sa informoval či je už spracovaný požiarny poriadok, alebo ho treba doplniť. Navrhol zriadiť hasičský zbor do 30.10.2008. Starostka odpovedala: požiarny poriadok
je vypracovaný ale pokiaľ nemáme hasičský zbor, bolo by zbytočné ho schváliť, pretože by
sa musel novelizovať.
P. Miroslav Lintner si myslí že by sa malo informovať u profesionálnych has. zborov či nie
je technika, ktorú by nám mohli ponúknuť.
Poslanci uvedenú správu jednohlasne schválili.
Podľa predloženého programu nasledovalo Čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2008, ktorú prítomným poslancom predniesla starostka obce.
V rozprave sa p. Bajlová informovala ako je to so splátkou na VO. Starostka odpovedala, že

je to splátka za leasing. Taktiež informovala poslancov ohľadne vyplatenia príspevku pri
prvom odchode do dôchodku. Po konzultácii s právnikom patrí i tým občanom, ktorí odchádzajú do predčasného dôchodku.
Starostka obce Ing. Marta Danková, navrhla poslancom, že by bolo potrebné urobiť chodník k nájomným bytom. Nakoľko by sme mali získať príjmy z prenájmu pôdy tieto finančné prostriedky navrhla použiť na vybudovanie chodníka k nájomným bytom.
P. Radoslav Cigáň, tlmočil súhlasné stanovisko finančnej komisie s čerpaním rozpočtu.
Poslanci obecného zastupiteľstva Čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok jednohlasne
schválili.
Ďalším bodom programu bola Správa o dodržiavaní VZN o odpadoch, ktorú predložil
p. Július Pavlov / viď priložená správa/.
V rozprave- p. Miroslav Lintner si myslí, že do kuka nádob sa dáva veľké množstvo zeleného odpadu. Je potrebné občanov upozorniť cestou miestneho rozhlasu.
P. Jozef Hamar navrhol urobiť kontrolu kuka nádob pred vývozom a dotyčných občanov na
to osobne upozorniť.
Starostka obce Ing. Marta Danková odpovedala, že bola urobená dohoda s. p. Grežom, aby
nevyvážal stavebný odpad. Súhlasí aby boli upozornení občania cestou miestneho rozhlasu
ohľadne dávania zeleného odpadu do kuka nádob. Nakoľko sme nezískali finančné prostriedky na mulčovač a traktor, budeme musieť uvažovať o zakúpení z vlastných zdrojov.
Poslanci obecného zastupiteľstva uvedenú správu jednohlasne schválili.
Podľa predloženého programu bol poslancom OZ predložený Návrh zmluvy o dielo na opravu fasády DS s firmou PRE – STAV Levice.
V rozprave p. Jozef Hamar navrhol doplniť do zmluvy dobu splatnosti faktúry.
Poslanci Návrh zmluvy o dielo na opravu fasády DS poslanci jednohlasne schválili.
Podľa programu nasledovali Interpelácie poslancov:
P. Július Pavlov upozornil na stromy pri bytovkách, nakoľko je tam zlá viditeľnosť je potrebné ich opíliť.
P. Jozef Hamar – nakoľko sa blíži púť v našej obci informoval sa,ako je to zabezpečením
smerových tabúľ a tiež sa zaujímal o súdny spor medzi Odborným učilišťom a obcou.
Starostka odpovedala, že by bolo vhodné dať označníky do celej obce, nielen smerom k
Studničke a čo sa týka súdneho sporu bude ďaľšie pojednávanie, posledné pojednávanie
bolo odročené.
P. Radoslav Cigáň navrhol aby ihrisko aspoň 1 x pokosilo Odborné učilište , pretože ho
využívajú aj ich žiaci.
P. Elena Bajlová navrhla, aby zástupca, ktorý je v rade školy Odborného učilišťa v Novej
Vsi nad Žitavou upozornil na neprípustné správanie ich žiakov po skončení vyučovania.
Starostka obce odpovedala, že bol napísaný prípis na Odborné účilište V Novej Vsi nad
Žitavou, no zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď.
V bode Diskusia, rôzne, starostka obce navrhla aby dňa 22.6.2008 o 16.00 hod. bolo zvolané stretnutie občanov, kde by okrem iného bol prizvaný riaditeľ Dexia banky a.s. Slovensko Ing. Zvalo, ktorý by informoval občanov o prechode na EURO.
P. Alexander Náprstok-prítomný občan sa informoval ,ako je to so záhradkárskym spolkom,
prečo doposiaľnebol založený.
Poslankyňa p.Elena Bajlová mu odpovedala že nakoľko nebolo prihlásených dostatočný
počet členov. Prihásilo sa 8 členov a na založenie je potrebných 10 členov, v opačnom prípadie nie je možné tento spolok založiť.

Na záver starostka obce Ing. Marta Danková poďakovala prítomným poslancom a občanom
za účasť a vyhlásila 19.zasadnutie Obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce
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