Zápisnica

z 41. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
25. februára 2010.
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 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. Miroslav Lintner
p. Milan Studený
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: p. Juraj Juhás, predseda komisie
p. Jozef Hamar, člen komisie
p. Július Pavlov, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú komisiu
v uvedenom zložení schválili jednohlasne.
Starostka obce predložila Program 41. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výsledky hospodárenia obce za rok 2009, finančné usporiadanie, záverečný účet,
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
4. Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2009 a návrh programového rozpočtu
na rok 2010
5. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2009
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2009
7. Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov
8. Návrh na výrub stromov z dôvodu realizácie projektu „ Revitalizácia centra obce“.
9. Interpelácie poslancov
10. Diskusia, rôzne
11. Záver
Zo strany poslancov OZ neboli k programu žiadne pripomienky a poslanci OZ navrhnutý
program 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 boli Výsledky hospodárenia obce za rok 2009, finančné
usporiadanie, záverečný účet, odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu.
S výsledkami hospodárenia za rok 2009 prítomných poslancov oboznámila starostka obce.
V rozprave p. Miroslav Lintner mal dotaz ako je to s výhernými automatmi. Starostka obce
odpovedala, že sa zmenil počet výherných automatov v obci.
K výsledkom hospodárenia sa vyjadril p. Radoslav Cigáň, predseda finančnej komisie.
Finančná komisia nemá výhrady k Výsledkom hospodárenia obce za rok 2009 a odporúča
obecnému zastupiteľstvu Výsledky hospodárenia schváliť.
Odborné stanovisko k záverečnému účtu predniesol Ing. Ján Tóth, hlavný kontrolór obce,
Ktorý navrhol schváliť záverečný účet.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Výsledky hospodárenia obce za rok 2009,
finančné usporiadanie, záverečný účet, odborné stanovisko hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu..
Ďalším bodom programu bolo Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2009 a
návrh programového rozpočtu na rok 2010 - 2012.
Vyhodnotenie a návrh rozpočtu prítomným poslancom predniesla starostka obce.
V rozprave sa p. Jozef Hamar spýtal na školenia pracovníkov a kto robil zimnú údržbu v obci.
Starostka odpovedala, že školenia sa zúčastnili pracovníčky obce podľa toho, pre ktorý
referát bolo školenie určené. Čo sa týkalo zimnej údržby odpovedala, že zimnú údržbu v obci
zabezpečoval VEPOS Vráble, nakoľko obec nevlastní mechanizmy na zimnú údržbu.
Obecné zastupiteľstvo Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2009 a návrh
programového rozpočtu na roky 2010- 2012 schválilo.
Ďalším bodom programu boli Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2009.
Výsledky inventarizácie predniesol p. Radoslav Cigáň, predseda Ústrednej inventarizačnej
komisie.
Obecné zastupiteľstvo Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2009 schválilo
a zároveň uložilo príslušnému referátu obce zaradiť do inventarizačného súpisu
novonadobudnuté pozemky.
Ďalším bodom programu bola Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2009.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok
2009.
Ďalším bodom programu bola Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov, na
dodávateľa rekonštrukcie multifunkčnej budovy – Požiarnej zbrojnice a klubu
dôchodcov.
Správu predložil p. Miroslav Lintner, predseda komisie.
V rozprave sa p. Július Pavlov spýtal na výmenu okien, či sa vymenia. P. Miroslav Lintner
sa spýtal či sú v uvedenom rozpočte aj brány. Starostka odpovedala, že tieto by sme si mali
už zabezpečiť z vlastných finančných prostriedkov.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu komisie pre spracovanie súťažných
podkladov.
Ďalším bodom programu bol Návrh na výrub stromov z dôvodu realizácie projektu
„ Revitalizácia centra obce.“
Návrh predniesla prítomným poslancom starostka obce.
V rozprave p. Miroslav Lintner spýtal čo bude s drevom. Starostka odpovedala, že v prípade
záujmu bude odpredané.
Obecného zastupiteľstvo schválilo Návrh na výrub stromov z dôvodu realizácie projektu
„ Revitalizácia centra obce.“
Ďalším bodom boli Interpelácie poslancov.
V rámci interpelácie p. Radoslav Cigáň sa spýtal čo je možné urobiť s rozmáhajúcou sa
kriminalitou. Starostka odpovedala, že obec má nového okrskára ktorý má záujem o riešenie
kriminality v obci. P. Bajlová sa spýtala ako je to s predajňou Jednoty v obci, či sa bude robiť
rekonštrukcia. P. Július Pavlov upozornil na rampu ktorá je poškodená. Starostka odpovedala,
že v prípade poškodenia bude opravená. P. Radoslav Cigáň sa spýtal na pokračovanie sporu
na Okresnom súde. Starostka odpovedala že pojednávanie bolo odročené.
Ďalším bodom programu Diskusia, rôzne, starostka informovala poslancov o priebehu
Verejnej súťaže na dodávateľa, Revitalizácia centra obce. Výberové konanie bolo 8.2.2010.
Ďalej informovala poslancov o pripravovaných úpravách koryta Žitavy.
Nakoniec starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť a vyhlásila 41. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva za ukončené.
Ing. Marta Danková
starostka obce
Overovatelia: Miroslav Lintner ..............................
Milan Studený

Zapísala: Daniela Uhrinová
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