Zápisnica
z 12. zasadania obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou,
konaného dňa 29. novembra 2007.
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila viedla starostka obce Ing. Marta Danková.
Konštatovala, že zasadnutie bolo zvolané v súlade s rokovacím poriadkom na základe
aktuálnych potrieb.
Na zasadnutí sa zúčastnili všetci poslanci OZ ako i hlavný kontrolór obce Ing. Gregor
Mladý a 3 občania obce/ viď. prezenčná listina/. Na základe horeuvedeného bolo obecné
zastupiteľstvo rokovať a prijať právoplatné uznesenie. Vypracovaním zápisnice bola
poverená pracovníčka OcÚ p. Kováčová. Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Juraj
Juhás a p. Radoslav Cigáň. Návrhová komisia bola v zložení : predseda: p. Jozef Hamar,
členovia : p. Elena Bajlová, p. Július Pavlov. Poslanci obecného zastupiteľstva návrhovú
komisiu v uvedenom zložení schválili .
Starostka obce predložila program rokovania OZ:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o dani z nehnuteľnosti na rok 2008
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach na rok 2008
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008
5. Návrh novely rozpočtu obce č. 3
6. Návrh na zloženie komisie na vyradenie majetku obce a ZŠ
7. Návrh zmluvy o zneškodňovaní odpadov skládkovaním s firmou SITA Slovensko
a. s. na rok 2008
8. Návrh na doplnenie nájomníkov nájomných bytov
9. Schválenie PHSR obce
10. Návrh odmien poslancom OZ, starostke obce, hlavnému kontrolórovi a členom
komisií OZ
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia, rôzne
Obecné zastupiteľstvo navrhnutý program schválilo. Podľa programu nasledovala
kontrola plnenia uznesení. Kontrolu uskutočnil zástupca starostky p. Jozef Hamar. Obecné
zastupiteľstvo svojím uznesením č.101/2007 schválilo kontrolu plnenia uznesení.
K bodu č.3-Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností na rok 2008dôvodovú správu predniesla starostka obce Ing. Danková/ viď. príloha zápisnice/, hovorila o
novele zákona, ktorá nadobúda účinnosť od 1.12.2007, a o zmenách, ktoré navrhuje do
nového VZN týkajúce sa § 5. Stanovisko finančnej komisie podal predseda komisie p. R.
Cigáň. V rozprave vystúpil i poslanec p. Lintner- 70-ročných-samostatne bývajúcich. V
rozprave vystúpil zástupca starostky p. Jozef Hamar-dane vyžadujú systémové ošetrenie,
od. r.2004 sa upravovali, mali by byť iné, obec žije s daní a poplatkov, sadby daní sa vždy
zvyšovali o infláciu, inflácia bola r.2006-4,5 %, týka sa to najmä PO, je za to aby sa dane
zvýšili o 4,5 %. Oslobodenie dane z nehnuteľnosti navrhuje vo výške 50% z daňovej
povinnosti- pre osamelo žijúcich občanov. V rozprave vystúpila starostka obce, ak chceme
zvýšiť poplatky za KO a DSO, nemali by sme zvyšovať dane. Obecné zastupiteľstvo svojím
uznesením č.102/2007 sa uznieslo v zmysle § 11 ods.4 písm. d/ a g/ zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č.582/2004 Z

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení neskorších zmien a
doplnkov na Všeobecne záväznom nariadení obce Nová Ves nad Žitavou o dani z
nehnuteľností na rok 2008 s pripomienkami:
a/ zapracovať zvýšenie ročných sadzieb dani z nehnuteľností o výšku inflácie za rok 2006
t .j. 4,5 %
b/ doplniť v § 3 bod 1- za každý aj začatý m² zastavanej plochy stavby
c/ v § 5 bod 2 časť b/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve
osamelých občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, za uznesenie
hlasovalo7 poslancov OZ.
K bodu č.4
K návrhu VZN o miestnych daniach na rok 2008 hovorila starostka obce, stanovisko
finančnej komisie podal jej predseda p. Cigáň. Zmena nastala len u dani za psa, zvýšila sa
z 80,-Sk na 100,-Sk. V rozprave vystúpil p. Juraj Juhás, pýtal sa prečo sa platí za psa od 6
mesiacov?Odpovedala starostka obce, je to podľa zákona. Obecné zastupiteľstvo svojím
uznesením č.103/2007 sa uznieslo v zmysle § 11 ods.4 písm. d/ a g/ zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení neskorších zmien a
doplnkov na VZN obce Nová Ves nad Žitavou o miestnych daniach.
K bodu č.5
Starostka obce podala dôvodovú správu o o VZN obce o miestnom poplatku za KO a
DSO. Postoj komisie finančnej predložil jej predseda, komisia navrhla aby poplatok bol na
osobu 1,-Sk na deň, starostka navrhla, aby bol poplatok 1,03 Sk na deň, taktiež navrhla,
zvýšenie poplatku u občanov, ktorí nemajú v obci trvalý ani prechodný pobyt, ale vlastnia
na území obce nehnuteľnosť. Starostka obce oboznámila poslancov OZ z príjmom za
poplatky KO-360 tis. Sk a výdavkom- 617 tis. Sk + veľkoobjemové kontajnery,cintorín,
nebezpečný odpad. V rozprave vystúpil. p. Lintner- keby sa vývoz uskutočňoval 2 x do
mesiaca, vznikali by na území obce čierne skládky. Obecné zastupiteľstvo uznesením
č.104/2007 sa uznieslo na VZN obce Nová Ves nad Žitavou o miestnom poplatku za KO a
DSO s nasledovnými pripomienkami:
a/ zapracovať zvýšenie poplatku za rok 2008 o výšku inflácie za roky 2004,2005,2006, t. j.
15,8 %
b/ zapracovať do § 7 ods. znenie okrem poplatníkov uvedených v bode 5 a.
c/ znenie § 7 zmeniť na :Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
d/ do § 7 bod 5 vložiť slovo- osamelým
g/ za znenie v § 7 bod 5 b vložiť: nad 50 km a doložiť doklad o prechodnom ubytovaní
f/ doplniť bod 6 do § 7 v znení: Zníženie alebo odpustenie poplatku nie je možné
poskytnúť poplatníkom, ktorí neuhradili poplatok za predchádzajúce obdobie.
K bodu č.6- návrh novely rozpočtu č-3/2007 predniesla starostka obce/ viď. príloha
zápisnice. V rozprave vystúpil predseda finančnej komisie p. Cigáň- rampa by nemala byť v
údržbe budov, nie je možné ju zaradiť inde?p. Hamar- kto má kľúče od rampy? Odpovedala
starostka obce, kľúče sú na OcÚ, u. p. Grúnera a u poľovníkov. Obecné zastupiteľstvo
svojím uznesením č.105/2007 schválilo novelu rozpočtu obce č.3/2007 s pripomienkou.
K bodu č.7-Návrh na zloženie komisie na vyradenie majetku obce a ZŠ, dôvodovú správu
predniesla starostka obce, p. riaditeľ ZŠ chce vyradiť veľa inventáru, ktorý je zastaralý a
nepoužíva sa, taktiež na Ocú je veľa zastaralého inventáru/ staré koberce z bývalých
DJ/r.1979/. Starostka navrhla komisiu na vyradenie majetku obce a majetku ZŠ v zložení:
p. Radoslav Cigáň, predseda, členovia: p. Jozef Hamar a p. Miroslav Lintner. p. Lintner
vystúpil v rozprave vzhľadom na to, že v mesiaci december má veľa pracovných

povinností,aby ho v komisie nahradil niekto z finančnej komisie. Chýbajúci člen bol
doplnený o člena finančnej komisie p. Jaroslava Buranského. Obecné zastupiteľstvo svojím
uznesením č.106/2007 schválilo komisiu pre vyradenie majetku obce a majetku ZŠ v
zložení: predseda p. Radoslav Cigáň, členovia: p. Jozef Hamar a p. Jaroslav Buranský.
Ukladá urobiť návrh vyradeného majetku v spolupráci s OcÚ a ZŠ v termíne do 10.12.2007.
K bodu č.8- hovorila starostka obce o zmluve o uložení odpadu s firmou SITA Slovensko
a. s.. Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 107/2007 schválilo zmluvu o
zneškodňovaní odpadu skládkovaním s firmou SITA Slovensko a. s. na rok 2008.
K bodu č 9- Ing. Danková, starostka obce hovorila, že 2 budúci nájomníci sa vyjadrili, že
bytovú situáciu si vyriešili- Šuba , Kaločaiová, z toho dôvodu sa 2 byty uvoľnili p. Sénaši z
Bratislavy si bytovú situáciu tiež vyriešil, návrh na nových nájomníkov :p. Róbert Kocián a
p. Gustáv Koprda. Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č.108/2007 schválilo
doplňujúci zoznam nájomníkov nájomných bytov. V rozprave nik nevystúpil.
K bodu č. 10 – dôvodovú správu – schválenie PHSR obce predložila starostka obce. PHSR
je nositeľom rozvojovej politiky obce, dlhodobý vývoj, otvorená, flexibilná koncepcia, má
byť pravidelne aktualizovaný. Po schválení bude vytlačený v tlačiarni a bude k dispozícii na
obecnom úrade. Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 109/2007 schválilo PHSR obce.
K bodu č.11- Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva, starostke obce,hlavnému
kontrolórovi a členom komisií OZ. Zástupca starostky p. Jozef Hamar navrhol starostke
obce Ing. Marte Dankovej odmenu vo výške 1 mesačného platu, poslanci OZ s uvedeným
návrhom súhlasili. Odmenu zástupcovi starostu a poslancom OZ navrhla starostka obce a to
vo výške dvojnásobku mesačnej odmeny. Juraj Juhás vystúpil v rozprave, kto navrhne
odmenu správcovi cintorína ? Odmena správcovi cintorína je v kompetencii starostky obce,
odpovedala starostka obce. Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č.110/2007 schválilo
odmenu starostky obce vo výške jedného mesačného platu, poslancom OZ vo výške
dvojnásobku mesačnej odmeny a členom komisií OZ podľa priloženého zoznamu. Odmeny
členom komisií navrhli predsedovia komisií./ viď. príloha zápisnice/
Bod č.12-Interpelácie:
p. Július Pavlov-spolu s komisiu výstavby a ŽP preverili chodníky v obci na Hlavnej ulici,
zaoberali sa sťažnosťou p. Vladimíra Studeného, č .d.161, je to bludný kruh-skruže-pôjde
voda do pivnice, je to potrebné riešiť na obecnom úrade/ je to obecné/
p. Juraj Juhás- stále hovoríme o chodníkoch, je to potrebné dať do uznesenia OZ, je tam
potrebné dať zámkovu dlažbu a zapracovať do rozpočtu obce-/ l m² stojí 1.000,-Sk./
p. Július Pavlov- Komisia výstavby a ŽP sa v spolupráci s obecným úradom opäť zaoberala
problematikou vývozu fekálií. Domácnostiam, ktorým nebola uhradená refundácia boli
zaslané nové prípisy. Od doručenia prípisov stúpol počet domácnosti o 17.
p. Jozef Hamar- hovoril o tom čo je septik a čo žumpa, je potrebné ukladať pokuty, obcou
a ŽO. Je potrebné dať pokuty občanom, ktorí neodpovedali na prípisy. Starostka
odpovedala, že to nie je riešenie dávať pokuty za to, že neodpovedali na prípisy. VZN o
odpadoch rieši túto problematiku.
p. Juraj Juhás-pred niekoľkými rokmi riešila komisia výstavby a ŽP problém, keď obsah
žumpy prenikol do pivnice na susedovom pozemku.
p. Jozef Hamar- zo zákona vyplýva, že každá domácnosť aspoň 1 x do roka si musí dať
vytiahnúť žumpu.
p. Miroslav Lintner-ako to bude s nájomnými bytmi-žumpy ? Mal pripomienku k
vypíleniu stromov v parku. Odpovedal Július Pavlov- v sobotu sa to odpíli odspodu.
Interpelácia bola týmto príspevkom ukončená.

Rôzne :
p. starostka obce Ing. Danková- prišla zima bolo by potrebné zakúpiť snehovú frézu
cena je okolo 50 tis.Sk. 200 tis. Sk bolo určených na štiepkovač, ten sa nezakúpil.
p. Jozef Hamar- a čo cintorín ? Aj tam by bola potrebná, frézu by používal údržbár a
zároveň i správca cintorína.
p. Juraj Juhás- prečo sa s kosačkou odhrňal sneh, využite frézy bude v obci dostatočné, je
potrebné zakázať, aby sa kosačka používala na odhrňanie snehu.
p. Jozef Hamar-ako je to ošetrené ? Výnos máme o 1 mil.menší, odhrňanie kosačkou je
potrebné zastaviť, do rozpočtu obce na budúci rok, je potrebné dať nákup snehovej frézy a
tiež nákup vysávaču na lístie do cintorína.
p. Elena Bajlová- hovorila o výstavbe vonkajšieho múzea, z konta ORANGE nedostali
žiadne finančné príspevky. Všetko financovali z vlastných zdrojov a od sponzorov.
Ing. Gregor Mladý- doplnil informácie p. Bajlovej.
p. Juraj Juhás- hovoril o verejnej dražbe súp. č. 411.
Starostka obce dala priestor i prítomným občanom. Vystúpil p. Ivan Kováč, č.d. 279, hovoril
o fľaškách a papieroch, ktoré sú v jarku na Staničnej ulici, o vykrádačkach rodinných
domov, je potrebné, aby občania boli navzájom všímaví a pozorní, keď sa v obci pohybujú
neznámi ľudia, bolo by dobré urobiť do obecného rozhlasu takúto RR.
Záver uskutočnila starostka obce Ing. Marta Danková, poďakovala prítomným za účasť
na 12. zasadaní obecného zastupiteľstva a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Ing. Marta Danková
starostka obce
Zapísala : Helena Kováčová
Overovatelia :p. Juraj Juhás..........................
p. Radoslav Cigáň..................

