Zápisnica
z 11.zasadania obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou
konaného dňa 25. októbra 2007

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing.Marta
Danková. Konštatovala, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade s rokovacím poriadkom.
Na zasadnutí bolo prítomných 6 poslancov a hlavný kontrolór obce. 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.Elena Bajlová a p.Július Pavlov.
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení:
Predseda: p. Juraj Juhás, členovia p .Radoslav Cigáň a p. Miroslav Lintner.
Poslanci obecného zastupiteľstva návrhovú komisiu jednohlasne schválili.
Starostka obce predložila program 11.zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o čerpaní rozpočtu k 30.9.2007
4. Správa o plnení úloh v oblasti starostlivosti o starých občanov
5. Správa komisie pre pracovanie súťažných podkladov a vyhodnotenie ponúk
v procese verejného obstarávania
6. Návrh zmluvy o dielo na výmenu okien na ZŠ
7. Návrh zoznamu nájomníkov nájomných bytov
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia, rôzne
10. Záver
V zmysle predloženého programu nasledovala kontrola plnenia uznesení, ktorú vykonal
p. Jozef Hamar, zástupca starostky obce / viď predložená kontrola plnenia uznesení/.
Obecné zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení schválilo .
Ďaľším bodom programu bolo Čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2007, ktoré prítomným poslancom predniesla starostka obce Ing. Marta Danková.
V rozprave vystúpili: p. Jozef Hamar, sa informoval prečo je nižšie plnenie na aktivačnej
činnosti, ako to bude s opravou domu smútku, ako je to s projektovou dokumentáciou na
Turecký most a či bude do konca roka vypracovaná.
P. Radoslav Cigáň mal pripomienku k oprave osobného automibilu, prečo nebola urobená
novela rozpočtu, taktiež sa to týka pri položke Nakladanie s odpadmi kde bolo prekročenie
pri odvoze nebezpečného odpadu.
P.Juraj Juhás sa vyjadril, že nebolo možné odhadnúť, koľko by stála oprava. Pripomienko-

val kapitolu úprava miestnych komunikácií, že je tam nízke plnenie a finančné prostriedky navrhol presunúť na opravu chodníkov v obci.
P. Miroslav Lintner, sa informoval o čerpaní finančných prostriedkov na revízie, tiež si
myslí že je potrebné dodržiavať rozpočet.
Na záver p. Radoslav Cigáň tlmočil rozhodnutie finančnej komisie, ktorá doporučuje čerpanie rozpočtu schváliť s pripomienkou navýšenia položky na opravy automobilu.
Na jednotlivé pripomienky poslancov zodpovedala starostka obce, keď sa vyskytnú nepredvídané udalosti, ktoré je potrebné riešiť okamžite, novela môže byť schválená na najbližšom zasadnuití OZ ako to bolo aj v minulosti.
Poslanci obecného zastupiteľstva Čerpanie rozpočtu obce schválili.
Podľa predloženého programu nasledovala Správa o plnení úloh v oblasti starostlivosti o
starých občanov, ktorú predložila p. Elena Bajlová.
Predloženú správu poslanci jednohlasne schválili.
Ďaľším bodom programu bola Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov a vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania, ktorú predniesol p. Miroslav Lintner
/ viď priložená správa/, ktorú poslanci jednohlasne schválili.
Podľa predloženého návrhu nasledoval Návrh zmluvy o dielo na výmenu okien na ZŠ.
Uvedenú zmluvu predložila poslancom starostka obce Ing. Marta Danková, ktorú poslanci
bez pripomienok schválili.
Ďaľším bodom programu bol Návrh zoznamu nájomníkov nájomných bytov, ktorý predložila starostka Ing. Marta Danková.
V rozprave vystúpili p.Jozef Hamar, informoval poslancov o tom, že po odovzdaní bytov ,
sa zvýši ako počet obyvateľov obci ,tiež počet detí.
P. Július Pavlov sa zaujímal ako pokračuje výstavba nájomných bytov.
Nasledovným bodom programu boli Interpelácie poslancov.
V rámci interpelácie boli vznesené od poslancov obecného zastupiteľstva nasledovné pripomienky:
P.Július Pavlol, tlmočil stanovisko Komisie výstavby a ŽP, čo sa týka opravy cesty pri rod.
dome č.161, nakoľko v čase dažďov dochádza k zaplaveniu cesty.
P Miroslav Lintner navrhol,aby tam bola urobená kanalizácia. Informoval sa tiež, kedy sa
budú opravovať svetlá v obci.
P.Radoslav Cigáň navrhol, aby zápisnice z obecného zastupiteľstva boli na vebovej stránke
obce.
Na jednotlivé interpelácie poslancov zodpovedala starostka obce.
V bode Diskusia, rôzne informovala starostka obce Ing. Marta Danková poslancov o podaní
projektu na Multifunkčné ihrisko, na Revitalizáciu centra obce.Prítomným poslancom dala
na pripomienkovanie návrh PHSR.
P. Jozef Hamar navrhol aby sa poslanci zišli na zasadnutí ohľadne prerokovania tohto návrhu.
Ing. Gregor Mladý informoval prítomných poslancov a starostku obce o priebežnom plnení
výberu daní.
P. Radoslav Cigáň sa zaujímal, kto je v spolku holubárov v našej obci,nakoľko je tam odber
elektrickej energie aj v zimných mesiacoch.
Občan p. Ivan Kováč, sa zaujímal ako je to s reklamnými tabuľami v obci.
Na jednotlivé dotazy zodpovedala prítomným poslancom a občanom starostka obce.

Na záver poďakovala prítomným poslancom a občanom za účasť a vyhlásila 11.zasadnutie
obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Daniela Uhrinová
Overovatelia: p.Elena Bajlová ........................................................
p.Július Pavlov..........................................................

