Zápisnica

z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
27. augusta 2009

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. Elena Bajlová
p. Miroslav Lintner
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: p. Radoslav Cigáň, predseda komisie
p. Jozef Hamar, členka 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 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý
poslanec p. Miroslav Lintner navrhol zmeniť s tým že bod č.13 navrhol zaradiť ako druhý bod
programu.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva po zmene je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Vzdanie sa mandátu poslanca a zloženie sľubu nového poslanca
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2009
5. Návrh Programového rozpočtu
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1.polrok 2009
7. Voľba hlavného kontrolóra
8. Návrh VZN o sociálnych službách
9. Návrh na zrušenie VZN číslo 6/1992, číslo 1/1998 a číslo 3/1999
10. Návrh zmluvy o dielo s firmou PROFIS Nové Zámky
11. Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov
12. Interpelácie poslancov
13. Diskusia, rôzne
14. Záver
Za uvedenú zmenu programu boli 4 poslanci proti boli 3

Druhým bodom programu bolo Vzdanie sa mandátu poslanca a zloženie sľubu nového
poslanca.
Poslankyňa OZ Mgr. Eva Koprdová sa vzdala funkcie poslanca dňom 27.8.2009, z dôvodu
zvolenia riaditeľky ZŠ od 1.9.2009
Starostka obce predstavila nového poslanca OZ, ktorým je p. Milan Studený.
Novozvolený poslanec zložil sľub poslanca .
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca OZ Mgr. Evy
Koprdovej.
Konštatuje, že volený poslanec OZ p. Milan Studený zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca OZ.
Ruší zloženie komisie, kultúry, školstva, športu a mládeže.
Volí predsedu komisie kultúry, školstva, športu a mládeže Milana Studeného.
Volí členov komisie kultúry, školstva, športu a mládeže. Členovia komisie: Ing. Jarmila
Bernáthová, Vladimír Horváth, Helena Kováčová, Katarína Lintnerová, Monika Pristachová,
Zuzana Vašková, Mgr. Eva Koprdová.
Tretím bodom programu bolo 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 bolo Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2009.
Predseda finančnej komisie p. Radoslav Cigáň, predniesol stanovisko finančnej komisie,
ktorá nemá pripomienky k čerpaniu rozpočtu.
Starostka obce oboznámila poslancov s príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu podľa
jednotlivých kapitol.
V rozprave sa p. Miroslav Lintner spýtal prečo zatiaľ nie je čerpanie na kapitole Požiarna
ochrana. Starostka odpovedala, finančné prostriedky chce použiť zbor na čerpadlá.
P. Jozef Hamar sa spýtal, o akú finančnú čiastku by sa jednalo na tento rok v prípade začatia
výstavby nájomných bytov. Starostka odpovedala, že sa jedná o čiastku 11 618 EUR. ale
problém by bol v tom že na budúci rok by obec nedokázala splácať úver.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Čerpanie rozpočtu obce k 30.6. 2009
Ďalším bodom programu bol Návrh Programového rozpočtu.
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s uvedeným návrhom.
V rozprave p. Jozef Hamar navrhol doplniť k položkám programovému rozpočtu komentár.
Obecné zastupiteľstvo Návrh programového rozpočtu schválilo v s pripomienkou.
Ďalším bodom programu bola Správa o činnosti hlavného kontrolóra.
Správu prítomným poslancom predniesol Ing. Gregor Mladý, hlavný kontrolór obce.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra.
Ďalším bodom programu bola Voľba hlavného kontrolóra .
Starostka obce navrhla volebnú komisiu v zložení:
Predseda: p. Jozef Hamar
Členovia: p. Elena Bajlová
p. Miroslav Lintner
Predseda komisie oboznámil prítomných poslancov s priebehom voľby hlavného kontrolóra.
Predstavil kandidátov na hlavného kontrolóra obce a vyhlásil hlasovanie .

Po ukončení hlasovania komisia sčítala výsledky pre jednotlivých kandidátov, ktoré potom
oznámila starostke obce a prítomným poslancom.
Za hlavného kontrolóra obce bol zvolený Ing. Ján Tóth s počtom platných hlasov 4.
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 2,8 hod. týždenne.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zápisnicu o priebehu a výsledkoch hlasovania
voľby hlavného kontrolóra a schválilo na základe voľby hlavného kontrolóra.
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN o sociálnych službách.
Návrh predniesla starostka obce Ing. Marta Danková. Vzhľadom na nedodržanie postupu
podania pripomienok sa tento návrh odložil na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ďalším bodom programu bol Návrh na zrušenie VZN číslo 6/1992, 1/1998 a 3/1999,
z dôvodu toho, že boli vypracované na základe zákonov, ktoré sú v súčasnosti zrušené.
Obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou uvedené VZN.
Za zrušenie hlasovala všetkých 7 prítomných poslancov.
Ďalším bodom programu bol Návrh zmluvy o dielo s firmou PROFIS Nové Zámky.
Návrh zmluvy predniesla prítomným poslancom starostka obce.
V rozprave p. Jozef Hamar navrhol aby sa zmluva schválila len na projektovú dokumentáciu
Pre územné rozhodnutie.
Obecné zastupiteľstvo Návrh zmluvy o dielo s firmou PROFIS Nové Zámky, na
projektovú dokumentáciu jednohlasne schválilo.
Ďalším bodom programu bola Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov.
Správu komisie na vyhodnotenie ponúk na zhotoviteľa strechy na budove požiarnej
zbrojnice predložil p. Miroslav Lintner.
V rozprave starostka obce hovorila, že by bolo vhodné aby sa krytina vymenila tento rok,
vzhľadom na technický stav strechy a nakoľko na budúci rok sa bude robiť výsadba centra
obce.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo opravu strechy požiarnej zbrojnice.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
P. Július Pavlov sa zaujímal, či sa bude robiť preliezka pri druhých bytovkách.
Starostka odpovedal, že na budúci rok.
P. Bajlová oznámila, že p. Záhorský Marián chce dať do miestneho cintorína zelené kríky na
koho sa má obrátiť. Pani starostka odpovedala nech príde na obecný úrad, ostatné ona potom
zariadi.
P. Hamar- upozornil že rampa býva dosť často otvorená. Starostka odpovedala, že upozorní
na to p. Grúnera, aby jeho vodiči vždy rampu zamkli.
Ďalším bodom bola Diskusia, rôzne.
Starostka obce predložila poslancom zmenu účelu dotácie spolku Mariánska púť.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zmenu účelu dotácie z pôvodnej investície
Vyhotovenie vstupnej brány na zakúpenie kosačiek.
Starostka tiež informovala poslancov o pracovníkovi ktorý bol prijatý na aktivačné práce
v obci na obdobie l roka.
Ďalej starostka obce informovala poslancov o stave v nájomnom byte p. Rybárovej, nakoľko
je tam problém so splácaním nájomného/ nie je platené tak ako je uzavretá nájomná zmluva/

a tiež tam bol odpojený odber plynu.
Starostka je za zo aby zasadla komisia a aby sa to riešilo.
P. Bajlová navrhla, že keď tam nebýva nech byt odovzdá. P. Juhás sa spýtal ako je to ošetrené
v nájomnej zmluve.
P. Hamar, nie je možné aby ignorovala obec, je potrebné ju pozvať na komisiu.
Obecné zastupiteľstvo ukladá Komisii pre ochranu verejného poriadku vykonať
pohovor s p. Veronikou Rybárovou, ohľadne plnenia povinností nájomcu obecných
bytov.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 35. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Overovatelia: Elena Bajlová................................
Miroslav Lintner...........................

Zapísala: Daniela Uhrinová

