Zápisnica

Zo 49. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Ţitavou, konaného dňa
26. augusta 2010
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Ing. Marta Danková, starostka
obce. Konštatovala, ţe zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade s rokovacím
poriadkom a na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, na základe
čoho bolo 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. Július Pavlov
Návrhová komisia bola navrhnutá v zloţení: p. Elena Bajlová, predseda komisie
p. Radoslav Cigáň, člen komisie
p. Miroslav Lintner, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú komisiu
v uvedenom zloţení schválili jednohlasne.
Starostka obce predloţila Program 49. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Zmena účelu vyuţitia parcely č.2226 a 2227 registra E z fatovoltaickej elektrárne na
elektráreň na biomasu
4. Správa o výsledkoch vyučovacieho procesu v ZŠ Nová Ves nad Ţitavou
5. Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2010
6. Súhrnná správa o priebehu povodní v obci
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2010
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia, rôzne
10. 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.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo kontrolu plnenia uznesení.
Ďalším bodom programu bola Správa o výsledkoch vyučovacieho procesu v ZŠ Nová Ves
nad Ţitavou, ktorú prítomným poslancom predniesla Mgr. Eva Koprdová.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Správu o výsledkoch vyučovacieho procesu
v ZŠ Nová Ves nad Ţitavou.
Ďalším bodom programu bola Zmena účelu vyuţitia parcely č. 2226 a 2227 registra E
z fotovoltaickej elektrárne na elektráreň na biomasu.
Starostka oboznámila poslancov z pripravenou ponukou.
V rozprave p. Hamar navrhol aby bol tento bod programu preloţený do budúceho OZ,
nakoľko je to zásah do ţiv. prostredia. P. Miroslav Lintner je za to aby sa tento bod presunul
do budúceho OZ. Starostka obce navrhla poslancom obhliadku tejto elektrárne ktorá sa
nachádza v Malom Cetíne.
Obecné zastupiteľstvo súhlasili s preloţením tohto bodu programu do zasadnutia OZ
v mesiaci september 2010.
Ďalším bodom programu bolo Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2010.
Návrh prítomným poslancom predniesla starostka obce.
P. Radoslav Cigáň tlmočil stanovisko finančnej komisie, ktorá odporúča OZ schváliť
čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2010.
V rozprave sa p. Lintner spýtal , ohľadne príjmu za pokuty. Starostka odpovedala, ţe sa jedná
o príjem z pokút ktoré udeľuje obvodný úrad.
P. Hamar sa spýtal ako je to z rezervným fondom a ako sa vykryje výpadok podielových daní.
Starostka odpovedala ţe bude urobená novela rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2010.
Ďalším bodom programu bola Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch,
vykonaných a plánovaných opatreniach.
Súhrnnú správu predniesla starostka obce.
V rozprave sa p. Hamar spýtal ohľadne čerešňového potoka, či to bude robené v rámci
projektu a tieţ či má obec vypracovaný povodňový plán v zmysle zákona č.145/2010.
Starostka odpovedala ţe Vodohospodársky podnik bude potok čistiť, tieţ odpovedala ţe
protipovodňový plán obce je vypracovaný. P. Lintner navrhol odmenu ľudom, ktorí
pracovali pri povodniach.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich
následkoch vykonaných a plánovaných opatreniach a ukladá krízovému štátu
prepracovať Protipovodňový plán v zmysle aktuálneho zákona o ochrane proti
povodňami.
Ďalším bodom programu bola Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2010.

Právu predniesol prítomným poslancom Ing. Ján Tóth, hlavný kontrolór obce.
Obecného zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra za I.
polrok 2010.
Ďalším bodom boli Interpelácie poslancov.
V rámci interpelácie sa p. Miroslav Lintner zaujímal či sa bude opravovať predajne Jednoty
v obci. Starostka odpovedala ţe bola na jednaní s Jednotou SD Nitra a zatiaľ sa opravovať
budova nebude. P. Elena Bajlová upozornila na okapovú rýnu na budove Klubu dôchodcov,
pretoţe voda zateká pod budovu. Starostka odpovedala, ţe sa bude robiť okap. chodník a tieţ
okapová rýna. P. Jozef Hamar sa spýtal či bude na internete PHSR a územný plán obce.
Starostka odpovedala, ţe je to na CD a bude zverejnený na internete.
Ďalším bodom programu Diskusia, rôzne, starostka pozvala prítomných poslancov na
Spomienkovú oslavu pri pomníku padlých dňa 28.8.2010.
Nakoniec starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť a vyhlásila 49. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce
Overovatelia: Jozef Hamar........................................
Július Pavlov........................................

Zapísala: Daniela Uhrinová

