Zápisnica
z 15.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi and Žitavou,
konaného dňa 31.1.2008
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 7 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. Hamar Jozef a p. Elena Bajlová.
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení:
Predseda: Mgr. Eva Koprdová, členovia p. Miroslav Lintner a p. Július Pavlov.
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.
Starostka obce predložila program 15.zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2008
4. Plnenie úloh Programu rozvoja obce na rok 2007
5. Úlohy Programu rozvoja obce na rok 2008
6. Plány práce komisií OZ a ZPOZ na rok 2008
7. Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2008
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6 /2007 o miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad
9. Návrh smernice pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov.
10. Schválenie integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu Požitavie -Širočina
11. Schválenie kúpy časti pozemku pod miestnymi komunikáciami a predaj pozemkov
v užívaní občanov obce
12. Návrh na výrub stromov
13. Interpelácia poslancov
14. Diskusia, rôzne
15. Záver
Podľa predloženého programu nasledovala kontrola plnenia uznesení, ktorú vykonal
p. Jozef Hamar, zástupca starostky obce / viď priložená správa/.
V rozprave vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Gregor Mladý, ktorý informoval poslancov o platných VZN. P. Juraj Juhás navrhol aby boli VZN obce v knižnej podobe.
Obecné zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení jednohlasne schválilo.
Ďalším bodom programu bol Návrh rozpočtu obce na rok 2008, ktorý predniesla starostka obce Ing. Marta Danková.
V rozprave k návrhu rozpočtu výstúpili : P. Jozef Hamar sa informoval, ako je to s predmetom nájmu u p. Žákovej, navrhol aby finančná komisia jednala ohľadne usporiadania
rod. domu. Taktiež navrhol, vyčleniť z položky reprezentačné osobne fin. prostriedky na
uvítanie nového roka .Zdôraznil, že z našich finančných prostriedkov sa musia zaplatiť
prostriedky na dokončenie nájomných bytov a preto je potrebné žiadať na niektoré investičné akcie finančné prostriedky z Eurofondov.
P. Miroslav Lintner, tiež navrhol čo sa týka nájmu rod. domu pani Žákovej vrátilo po prešetrní finančnou komisiou.

P. Juraj Juhás sa informoval ako je to s pohľadávkou za zničenie autobusovej čakárne v
r.2006.
Starostka obce Ing. Marta Danková odpovedala - že pohľadávka je už vymožená a bola
k 31.12.2007 uhradená + boli uhradené aj súdne trovy.
P. Radoslav Cigáň navrhol, aby sa zvýšili finančné prostriedky na vývoz kontajnerov z
cintorína. Taktiež oboznámil prítomných poslancov o rozpočte pre telovýchovnú jednotu,
pretože navrhované finančné prostriedky nepostačujú na pokrytie nákladov. P. Elena
Bajlová, tiež informovala poslancov o výstavbe múzea a tiež žiadala ,ak by bolo možné
navýšiť finančné prostriedky na túto kapitolu. Tiež sa zaujímala prečo sa znížili finančné
prostriedky na Október mesiac úcty k starším.
P. starostka vysvetlila, že v súčasnej situácii nie je možné dotovať miestne organizácie väčšími sumami, ale ak si tieto organizácie ušetria na energiách prostriedky zostávajú im.
Prostriedky na posedenie v októbri sa neznížili ,len čo sa týka prostriedkov na kultúrne vystúpenie. Balíčky sa budú dávať podobne ako v predchádzajúcom období.
Poslanci návrh Rozpočtu na rok 2008 jednohlasne schválili.
Podľa predloženého plánu nasledovalo Plnenie úloh programu rozvoja obce za rok 2007,
ktoré predniesol p. Jozef Hamar, zástupca starostky obce.
V rozprave sa p. Jozef Hamar informoval ohľadne súdneho sporu v akom je to štádiu.
Súdny spor sa vracia z krajského súdu na okresný.
Starostka obce informovala poslancov o prácach ktoré sa uskutočnili v obci v roku 2007.
Poslanci obecného zastupiteľstva Plnenie úloh programu rozvoja obce na rok 2007
schválili.
Ďalším bodom programu boli Úlohy programu rozvoja obce na rok 2008.
Správu predniesla Ing. Marta Danková, starostka obce, / viď priložená správa/.
Obecné zastupiteľstvo uvedenú správu schválilo.
Ďalším bodom programu boli Plány práce komisií a ZPOZ na rok 2008. / viď priložené plány/, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
Podľa predloženého programu nasledoval Plán práce hlavného kontrolóra / viď priložený
plán práce/, ktorý taktiež poslanci jednohlasne schválili
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 o
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý predniesla
starostka obce Ing .Marta Danková. Poslanci tento návrh schválili bez pripomienok.
Podľa schváleného programu nasledoval Návrh smernice na poskytovanie finančného
príspevku na stravovanie dôchodcov, ktorý predložila poslancom Ing. Marta Danková.
V rozprave vystúpila p. Bajlová, myslí si, že niektorí dôchodci nebudú súhlasiť so zvýšením stravného.
Starostka odpovedala, že vzhľadom na zvýšené ceny potravín, energií je nutné zvýšiť
cenu stravného z 20 Sk na 32 Sk, ktoré si platia dôchodci, keďže poplatok za stravovanie nebol zvyšovaný viac ako 15 rokov.
Poslanci uvedený návrh jednohlasne schválili.
Ďalším bodom programu bolo Schválenie integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu Požitavie - Širočina, ktoré si mohli poslanci prezrieť na CD nosiči.
Starostka obce Ing. Marta Danková informovala poslancov o projekte Leader a možnosťami získania nenávratných finančných prostriedkov.
Poslanci obecného zastupiteľstva uvedenú stratégiu jednohlasne schválili.
Podľa predloženého programu nasledovalo Schválenie kúpy časti pozemku pod
miestnymi komunikáciami a predaj pozemkov v užívaní občanov obce.
Žiadosti jednotlivých občanov, ktorí užívali nevysporiadané pozemky predniesla starostka obce.
V rozprave vystúpili : P .Juraj Juhás sa informoval aká je úradná cena . Myslí si, že nakoľ-

ko sa tieto pozemky nachádzajú v železničnom pásme a nie j e tam prístupová cesta,
využiteľnosť týchto pozemkov nie je pre obec žiadna. P. Jozef Hamar, zdôraznil, že sa
jedná o majetok obce, ktorý nie je možné využívať bezplatne. Navrhol, nakoľko sa jedná
o uzavretý priestor znížiť cenu na polovicu. P . Radoslav Cigáň, tiež súhlasil so znížením.
P. Július Pavlov, tiež sa priklonil k návrhu, pretože si myslí, že iný záujem o kúpu týchto
pozemkov nebude.
Starostka zdôraznila, že pôvodne išlo o skládku repy a bola tam navážka – veľmi nekvalitná pôda.
Poslanci uvedenú kúpu pozemkov schválili za cenu 5,60 Sk za m2.
Nasledovným bodom programu bol Návrh na výrub stromov, l2 kusov topoľov blízko koryta Čerešňového potoka. Na základe odporúčania komisie výstavby a ŽP poslanci jednohlasne
tento výrub schválili.
Podľa nasledovného programu nasledovali Interpelácie poslancov.
V rámci interpelácie boli vznesené od poslancov obecného zastupiteľstva nasledovné
pripomienky:
P .Juraj Juhás - Je potrebné v parku urobiť kontrolu elektrického osvetlenia, nakoľko sa
jedná o park obce.
P. Radoslav Cigáň – informoval poslancov ohľadne vlámania do kabín TJ.
P. Elena Bajlová upozornila na problém, ktorý sa týka detí z OU, nakoľko deti veľmi často prebiehajú cez cestu, čím porušujú pravidlá cestnej premávky.
Na jednotlivé dotazy a interpelácie zodpovedala starostka obce.
V bode rôzne starostka obce Ing. Marta Danková oboznámila poslancov s možnosťou
podania žiadosti o finančné prostriedky z rôznych fondov. P. Jozef Hamar upozornil, že
je potrebné vyriešiť výber daní, aby príslušný referát zanalizoval zastavané plochy a nádvoria, ovocné sady a záhrady. Aby bolo jasné, že či sa za všetko vyberá daň. K uvedenému
bodu bolo prijaté i uznesenie.
Na záver starostka obce vyzvala prítomných občanov k diskusii.
P. Lukáč Valentko – si myslí, že by mohli byť v obci umiestnené veľkoobjemové kontajnery viac ako 2 x do roka. Taktiež sa zaujímal , kedy bude verejné zhromaždenie občanov obce.
Starostka odpovedala- v prvom polroku 2008 sa plánuje stretnutie obyvateľov.
P. Jozef Štefkovič – mal pripomienku ohľadne miestneho rozhlasu. Tiež mal pripomienku
k osvetleniu v obci .
Na jednotlivé dotazy občanov zodpovedala starostka obce.
Na záver poďakovala prítomným poslancom a občanom za účasť a vyhlásila 15.zasadnutie
Obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Daniela Uhrinová
Overovatelia: p. Jozef Hamar .........................................
p. Elena Bajlová.........................................

