Zápisnica zo 45. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 27.05.2010
Prítomní :






Ing. Marta Danková- starostka obce
Elena Bajlová – poslankyňa obce
Július Pavlov – poslanec obce
Milan Studený – poslanec obce
Radoslav Cigáň – poslanec obce

Prizvaní :
Ing.Ján Tóth – hlavný kontrolór obce
Hostia : Program:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa o dodržiavaní VZN o odpadoch.
4. Správa o zabezpečení úloh na úseku požiarnej ochrany.
5. Návrh VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností
fyzických a právnických osob.
6. Interpelácie poslancov.
7. Diskusia, rôzne.
8. Záver.
ROKOVANIE :
BOD 1 :
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila 45. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva za uznášaniaschopné.
Do návrhovej komisie boli navhrnutí: Milan Studený – predseda,
Elena Bajlová a Jozef Hamar - členovia
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Radoslav Cigáň a Július Pavlov.
Zapisovateľom zápisnice je: Ing. Ľudmila Vargončíková
HLASOVANIE :
Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa o dodržiavaní VZN o odpadoch.
4. Správa o zabezpečení úloh na úseku požiarnej ochrany.
5. Návrh VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností
fyzických a právnických osob.
6. Interpelácie poslancov.

7. Diskusia, rôzne.
8. Záver.
Návrhová komisia: Milan Studený – predseda, Elena Bajlová a Jozef Hamar - členovia
Prítomných : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 2 :
Kontrolu plnenia uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesla starostka obce,
pričom bolo konštatované, že uznesenia sú splnené.
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje : kontrolu plnenia uznesení.
HLASOVANIE :
Prítomných : 4

Za: 4

Proti : 0 Zdržal sa : 0

Bod 3 :
Správu o dodržiavaní VZN o odpadoch predniesol p. Pavlov – predseda komisie výstavby a životného
prostredia. Počas rokovania prišiel poslanec p. Hamar. Starostka obce otvorila diskusiu a predniesla, že je
potrebné znížiť hlavne biologický odpad, dodala, že pripravuje projekt na malé kompostárne na verejné
priestranstvá.
Návrh na uznesenie :
Berie na vedomie: správu o dodržovaní VZN o odpadoch.
HLASOVANIE :
Prítomných : 5

Za: 5

Proti : 0 Zdržal sa : 0

Bod 4 :
Správu o dodržiavaní úloh na úseku požiarnej ochrany vypracoval p. Fröhlich a predniesla ju starostka
obce. Počas rokovania prišiel poslanec p. Lintner.
Berie na vedomie: správu o zabezpečovaní úloh na úseku Požiarnej ochrany.
HLASOVANIE :
Prítomných : 6 Za: 6
Proti : 0 Zdržal sa : 0

Bod 5 :
Pani starostka predniesla dôvodovú správu k VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní a kontrole
vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb. Starostka otvorila diskusiu, v diskusii nikto
nevystúpil.
OZ schvaľuje VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a
právnických osob.
HLASOVANIE :
Prítomných : 6 Za: 6
Proti : 0 Zdržal sa : 0
Bod 6 :

Svoje interpelácie od občanov predniesli:
-p. Hamar predniesol interpeláciu od občana p. Sénašiho, ktorý sa informoval o možnosti osadiť neón
verejného osvetlenia na rohu ulice. Starostka odpovedala, že vie o tejto žiadosti a má viac žiadostí tohoto
typu. Realizácia by sa mala uskutočniť na jeseň 2010.
Bod 7:
V bode diskusia, rôzne informovala starostka obce o podpísaní zmluvy a začatí prác v obci- revitalizácia,
ďalej informovala o poskytnutí dotácie na ďalšiu časť kanalizácie, predniesla návrh na nutnosť opravy
tanečného parketu vo veľkej sále a otvorila diskusiu k tomuto návrhu. Pán Hamar sa informoval na cenovú
reláciu tohto druhu podlahy, p. Lintner sa informoval, či je potrebné urobiť sj poter pod podlahu a p. Pavlov
sa informoval, kedy by sa oprava zrealizovala. Po ukončení diskusie dala starostka o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje: výmenu podľahy v DK
HLASOVANIE :
Prítomných : 6 Za: 6
Proti : 0 Zdržal sa : 0
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ
a ukončila zasadnutie .
Overovatelia :
Radoslav Cigáň

.............................................

Július Pavlov

.............................................

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Vargončíková

