Zápisnica
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
24. apríla 2008.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Ing. Marta Danková,
starostka obce. Konštatovala, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade
s rokovacím poriadkom a že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci OZ, na základe čoho je
obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a prijať právoplatné uznesenie. Na zasadnutí pani
starostka privítala prítomných poslancov OZ, ako aj prítomných občanov. Konštatovala, že
hlavný kontrolór je na školení vo Veľkom Mederi a z tohto dôvodu sa nezúčastnil rokovania
OZ .
Vypracovaním zápisnice z dnešného zasadnutia OZ bola poverená pracovníčka
obecného úradu p. Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Radoslav Cigáň
p. Miroslav Lintner
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: p. Jozef Hamar, predseda komisie
p. Mgr. Eva Koprdová, člen komisie
p. Juraj Juhás, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú
komisiu v uvedenom zložení schválili jednohlasne.
Starostka obce predložila program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program dnešného zasadnutia OZ je nasledovný:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Prerokovanie odvolaní voči platobným výmerom
4. Správa finančnej komisie o riešení finančného vysporiadania nehnuteľností-domu
súp. č.237 a pozemku parc. č. 3111/58
5. Návrh na vysporiadanie pozemkov parc. č. 193,195/1 a 195/2 so Slovenskou poštou
6. Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov a vyhodnotenie ponúk v
procese verejného obstarávania
7. Správa o hospodárení obce počas rozpočtového provizória.
8. Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov a vyhodnotenie ponúk
v procese verejného obstarávania.
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia, rôzne.
11. Záver.
Zo strany poslancov OZ neboli k programu žiadne pripomienky ani doplnky.
Poslanci OZ navrhnutý program dnešného zasadnutia 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.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Ďalším bodom programu bolo Prerokovanie odvolaní voči platobným výmerom.
Predniesol p. Radoslav Cigáň – predseda komisie finančnej a správy obecného majetku a
pani starostka otvorila rozpravu. Pán Hamar sa informoval, na to ako je riešené, keď niekto
v priebehu kalendárneho roka odíde pracovať do zahraničia, uvedená problematika sa bude
riešiť na budúcom OZ.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.38/2008 súhlasí s odpustením poplatku za
zvoz,prepravu a zneškodnenie KO,súhlasí s úľavou 50% 2./nesúhlasí s odpustením
poplatku podľa priloženého zoznamu.
Ďalším bodom programu bola Správa finančnej komisie o riešení finančného
vysporiadania nehnuteľností-domu súp.č.237 a pozemku parc.č.3111/58.
Prečítal p. Radoslav Cigáň – predseda komisie finančnej a správy obecného majetku a pani
starostka obce otvorila diskusiu. Doplnila informácie p. Cigáňa a oboznámila poslancov OZ
so situáciou ohľadne domu od r.1988.V diskusii vystúpil p. Cigáň- do domu boli vložené
finančné prostriedky, p. J. Juhás-hovoril o bytovkách a porovnával ceny prenájmu, p. J.
Hamar- je to obecný majetok, je to potrebné dať to oceniť. .
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom nehnuteľností a ukladá obecnému úradu
zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na uvedené nehnuteľnosti, finančná
komisia predloží po obdržaní znaleckého posudku návrh na riešenie v zmysle
dohodnutého postupu.
Ďalším bodom programu bol Návrh na vysporiadanie pozemkov parc.č.193,195/1
a 195/2 so Slovenskou poštou predniesla ho starostka, kde vysvetlila, že uvedené pozemky
sú vo vlastníctve Slovenskej pošty a Slovenských telekomunikácií v ½ a je nutné ich
majetkovo vysporiadať a otvorila rozpravu. V rozprave vystúpil p. Cigáň, p. J. Hamar.
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov a poveruje starostku obce vyvolať
rokovanie so Slovenskými telekomunikáciami ohľadne vysporiadania zostávajúcej
polovičky uvedených nehnuteľností.
Ďalším bodom programu bola Správa komisie pre spracovanie súťažných
podkladov v procese verejného obstarávania. Správu predniesol predseda komisie p. M.
Lintner. Pani starostka otvorila rozpravu. Pán Juhás sa spýtal, kto je konateľom spoločnosti.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie pre spracovanie súťažných
podkladov a vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania, schválilo výsledky
výberového konania na opravu fasády DS firmu PRE-STAV Levice a poverilo
starostku obce rokovaním ohľadne prípravy zmluvy o dielo, následne ju predložiť na
schválenie na najbližšom zasadnutí OZ.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
Svoje interpelácie predniesli:
Pán Lintner-pri obecných nájomných bytoch- dopravné značky si protirečia.
Pán Juhás- hovoril o výrube stromov v obci , osvetlenie v parku,odpovedala pani starostka.

Pán Pavlov hovoril o príspevku pre občanov, ktorí odchádzajú do predčasného dôchodku.
Pán Hamar- doplnil informácie-predčasný a starobný dôchodok- jednorázový príspevok
osobitným skupinám ľudí.
Pán Cigáň- autobusové spoje, ktoré chodili v sobotu z Vrábeľ o 13.00 hod. sú zrušené,
viničná cesta sa zužuje, rastú do nej trnky, je potrebné ich zlikvidovať.
Pán Lintner- v parku je smrek napadnutý škodcom,odpovedala pani starostka, ide o smrek
nachádzajúci sa v časti parku,ktorý patrí KŠÚ.
Viac diskutujúcich nebolo.
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne:
Pani starostka Ing. Marta Danková doplnila informáciu, výšku priemerných bežných
výdavkov na každé dieťa v detských domovoch na l dieťa za rok 2007 to bola suma 273 tis.
Sk, od VÚC sme obdržali na kultúru 10 tis. Sk, na základe podanej žiadosti .
Pani Bajlová hovorila o riešení WC v budove požiarnej zbrojnice. Pani starostka hovorila v
rôznom ešte o sadovníckych úpravách pred nájomnými bytmi, o Projekte na rekonštrukciu
ZŠ a o jednaní s Jednotou s. d. Nitra ohľadne nehnuteľností, ktoré vlastní v obci.
Pripomienky od občanov:
Pán Studený poukázal na dopravné značenie pri nájomných bytoch.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 18. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Helena Kováčová

Overovatelia: Radoslav Cigáň
Miroslav Lintner
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