Zápisnica

z 30. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
29. apríla 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 starostka obce privítala prítomných poslancov OZ, hlavného kontrolóra obce
a prítomných občanov.
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola poverená
pracovníčka obce Daniela Uhrinová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Jozef Hamar
p. Radoslav Cigáň
Návrhová komisia bola navrhnutá v zloţení: p. Miroslav Lintner, predseda komisie
Mgr. Eva Koprdová, členka komisie
p. Július Pavlov, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú komisiu
v uvedenom zloţení schválili jednohlasne.
Starostka obce predloţila Program 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva, navrhla
doplniť program o dva aktuálne body : Prerokovanie protestu prokurátora a Správu
nezávislého audítora.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2009
4. Návrh smernice 1/2009 pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie
dôchodcov.
5. Prerokovanie protestu prokurátora
6. Správa nezávislého audítora
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia, rôzne
9. Záver
Zo strany poslancov OZ neboli k programu ţiadne pripomienky a poslanci OZ navrhnutý
program aj so zmenou jednohlasne schválili.
Druhým bodom programu bola Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení prezentoval zástupca starostky p. Jozef Hamar, ktorý podrobne
rozobral kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
V rozprave starostka obce oboznámila prítomných poslancov , ţe uznesenie č. 24/2009 je
neopodstatnené, vzhľadom na skutočnosť, ţe náš rokovací poriadok je v súlade so zákonom

369/1990 Z. z. a v súlade s opatreniami navrhnutými prokurátorom.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo kontrolu plnenia uznesení a zrušilo
uznesenie č.24/2009.
Ďalším bodom programu bolo Čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2009.
Predseda finančnej komisie p. Radoslav Cigáň, predniesol stanovisko finančnej komisie,
ktorá nemá pripomienky k čerpaniu rozpočtu.
Starostka obce oboznámila poslancov s príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu podľa
jednotlivých kapitol.
V rozprave sa p. Jozef Hamar spýtal, či bude mať obec väčší príjem z dôvodu zvýšenia počtu
hracích automatov v obci, nakoľko by malo byť otvorené nové zariadenie. Starostka
odpovedala, ţe je to zatiaľ v jednaní.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2009
Ďalším bodom programu bol Návrh smernice 1/2009 pre poskytovanie príspevku
na stravovanie dôchodcov. Návrh prítomným poslancom predniesla starostka obce.
K uvedenému návrhu sa vyjadrila predsedníčka komisie pre veci sociálne p. Bajlová , ktorá
na základe zasadnutia komisie súhlasila s predloţením návrhom a doporučila ho OZ
schváliť.
V rozprave vystúpili: p. Jozef Hamar, je za to, aby bola donáška obedov zabezpečená pre
všetkých stravníkov. Platiť by však mali podľa veku , nech je to odstupňované do 70 rokov
0,23 Eur a nad 70 rokov veku 0,40 Eur, taktieţ ţiadal vypustiť časť zo smernice ak „ ak jeho
stravovanie nemoţno zabezpečiť inak.“
p. Bajlová je tieţ toho názoru, aby donáška stravy bola odstupňovaná podľa veku.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Smernicu 1/2009 pre poskytovanie
príspevku na stravovanie dôchodcov s pripomienkami.
Ďalším bodom programu bolo prerokovanie protestu prokurátora, s ktorým prítomných
poslancov oboznámila starostka obce.
Obecné jednohlasne vyhovuje protestu prokurátora a ruší uznesenie OZ Nová Ves nad
Ţitavou č.38/2008 .
Ďalším bodom programu bola Správa nezávislého audítora z overenej účtovnej závierky.
Starostka obce predniesla poslancom obce Správu nezávislého audítora z overenej účtovnej
závierky za rok 2008.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez pripomienok správu nezávislého audítora
z overenej účtovnej závierky za rok 2008.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
Mgr. Eva Koprdová – zaujímala sa o pozemok v blízkosti cintorína či by nebolo moţné tam
vybudovať parkovisko. Starostka odpovedala ţe v súčasnosti nie sú na to financie.
p. Miroslav Lintner – sa informoval , na rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery
prečo neboli dané pri bytovky. Starostka odpovedala , ţe kaţdý rok sa dávajú na iné miesto,
aby mali občania rovnaké podmienky pri likvidácii odpadu.
Ing. Gregor Mladý navrhol, aby sa vykopala vedľa rampy priekopa, pretoţe sa tam neustále
vyváţa odpad.
Ďalším bodom bola Diskusia, rôzne.
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s rozhodnutím riaditeľa ZŠ, ktorý končí
dňom 30.6.2009 prac. pomer. P. Jozef Hamar navrhol, aby sme dali oznámenie o výberovom

konaní aj do učiteľských novín. P. Juraj Juhás navrhol dať oznámenie na internetovú
stránku obce.
Starostka tieţ informovala poslancov ohľadne odpovede z Biskupského úradu v Nitre, čo sa
týka pozemkov na výstavbu, je tu moţnosť ţe nám odpredajú pozemok pod komunikáciu, ale
pozemky si budú predávať vo vlastnej réţii. Poslanci sa zhodli na tom, ţe treba pokračovať v
danej aktivite.
V bode rôzne Ing. Gregor Mladý, hlavný kontrolór obce navrhol odsúhlasenie denného
pokladničného limitu vo výške 1000,- Eur, keďţe doteraz bol limit určený v Sk.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Denný pokladničný limit vo výške
1000,- Eur.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 30. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Overovatelia: Jozef Hamar................................
Radoslav Cigáň...........................

Zapísala: Daniela Uhrinová

