Zápisnica
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Ţitavou, konaného dňa
27. januára 2011.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Ing. Marta Danková, starostka
obce. Konštatovala, ţe zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade s rokovacím
poriadkom a ţe na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci OZ, na základe čoho je obecné
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a prijať právoplatné uznesenie.
Na zasadnutí starostka obce privítala prítomných poslancov OZ , hlavného kontrolóra
obce Ing. Jána Tótha, ako i prítomných občanov.
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola poverená
pracovníčka obce Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Mária Bachanová
Bc. Radoslav Cigáň
Návrhová komisia bola navrhnutá v zloţení: Ing. Miroslav Lintner, predseda komisie
p. Jozef Hamar, člen komisie
p. Ing. Jaroslav Kováč CSc, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú komisiu
v uvedenom zloţení schválili jednohlasne.
Starostka obce predloţila Program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý
doplnil p. Hamar o znovu prerokovanie pozastaveného uznesenia č.151/2010 písm. c/ a d/.
Za zmenu programu hlasovalo 7 poslancov, z toho za bolo 6 a 1 sa zdrţal hlasovania.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2011.
4. Návrh VZN č.1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.
5. Návrh prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska v Novej Vsi nad Ţitavou.
6. Voľba členov komisií a schválenie plánov práce komisií pri OZ.
7. Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra.
8. Návrh na zriadenie bytovej komisie a komisie pre spracovanie súťaţných podkladov
a vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania.
9. Plán práce OZ na rok 2011.
10. Návrh na delegovanie zástupcu obce do Rady ZŠ a Rady MŠ.
11. Prerokovanie pozastaveného uznesenia č.151/2010, písm.c/ a d/
12. Interpelácie poslancov
13. Diskusia, rôzne
14. Záver
Poslanci OZ program 2.zasadania schválili.
Druhým bodom programu bolo Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení prezentovala zástupkyňa starostky PhDr. Záhorská, ktorá
podrobne rozobrala kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo kontrolu plnenia uznesení .
Ďalším bodom programu bol Návrh rozpočtu obce na rok 2011. Návrh rozpočtu obdrţali
poslanci pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Dôvodovú správu k tomuto bodu

predniesla starostka obce. Stanovisko k návrhu rozpočtu podal hlavný kontrolór obce Ing.
Tóth ako i predseda komisie finančnej a správy obecného majetku Bc. Cigáň, ktorí doporučili
návrh rozpočtu na rok 2011 schváliť.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo v zmysle § 11 ods.4 písm.b/ zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov rozpočet obce
na rok 2011
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN č.1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové
plány záchranných prác. Poslanci dostali návrh VZN na pripomienkovanie. Obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou schválilo návrh VZN č.1/2011 o povinnosti
vypracovať povodňové plány záchranných prác.
Ďalším bodom programu bol Návrh prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska
v Novej Vsi nad Ţitavou. Návrh obdrţali poslanci OZ na pripomienkovanie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Novej
Vsi nad Ţitavou.
Ďalším bodom bola voľba členov komisií a schválenie plánov práce komisií pri OZ. Obecné
zastupiteľstvo svojím uznesením jednohlasne schválilo :členov komisie finančnej
a správy obecného majetku: Ing. Katarína Hantákovú a Ing. Dušana Záhorského
-členov komisie výstavby a ţivotného prostredia :Bc. Mariana Bliznáka, Petra Sabu,
Jaroslava Šimeka.
-členov komisie pre veci sociálne :Bc. Eriku Koprdovú, Máriu Lintnerovú
-členov komisie obchodu sluţieb a ochrany spotrebiteľa :Katarínu Studenú, Ivana Račeka
-členov komisie kultúry, školstva, športu a mládeţe :Mgr. Moniku Pristachovú, Máriu
Korčokovú, Etelu Uhreckú, Mgr. Evu Koprdovú, Petra Záhorského, Júliusa Pavlova, Zuzanu
Vaškovú, Helenu Kováčovú, Jozefa Hamara,
-členov komisie pre ochranu verejného poriadku :Ing. Vladimíra Kvapila, Ing. Martina
Kováča.
-členov komisie pre ochranu verejného záujmu :Bc. Radoslava Cigáňa, PhDr. Zitu
Záhorskú.
b/ plány práce týchto komisií na rok 2011.
Ďalším bodom programu bolo Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra. Plán práce na
rok 2011 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Tóth.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje a/ plán práce hlavného kontrolóra na rok 2011,
b/ ukladá hlavnému kontrolórovi obce vykonať aktualizáciu platných VZN, smerníc,
poriadkov, termín do októbra 2011,
-vykonať revíziu uznesení OZ- termín do najbliţšieho zasadania OZ.
Ďalším bodom programu bolo návrh na zriadenie bytovej komisie a komisie pre
spracovanie súťaţných podkladov a vyhodnotenie ponúk v procese verejného
obstarávania. Pôvodný návrh na členov komisie pre spracovanie súťaţných podkladov
a vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania bol : Ing. Marta Danková, Ing.
Miroslav Lintner a PhDr. Zita Záhorská. Poslanec OZ Bc. Cigáň navrhol aby v komisii
namiesto Ing. Dankovej bol doplnený p. Hamar. Po diskusiu schválili poslanci komisiu
v tomto zloţení :Ing.Danková, Ing. Lintner, PHDr.Záhorská, Mgr.Bachanová, p.Hamar.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu bytovú a komisiu pre spracovanie súťaţných
podkladov a vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania a vyraďovaciu
komisiu
b/ schvaľuje
- členov komisie bytovej : Bc. Radoslava Cigáňa, Bc. Petra Gúckeho, Ing. Ľudmilu
Vargončíkovú,

členov komisie pre spracovanie súťaţných podkladov a vyhodnotenie ponúk
v procese verejného obstarávania : Ing. Martu Dankovú, Ing. Miroslava
Lintnera, PhDr. Zitu Záhorskú, Mgr. Máriu Bachanovú, Jozefa Hamara
- členov vyraďovacej komisie : Mgr. Máriu Bachanovú, Jozefa Hamara, Ing.
Jaroslava Kováča CSc.
Ďalším bodom rokovania bolo schválenie plánu práce OZ na rok 2011. S plánom práce
oboznámila poslancov p. starostka. V rozprave vystúpili p.Hamar, PHDr. Záhorská , Ing.
Lintner. Za uvedené uznesenie hlasovalo 7 prítomných poslancov, z toho za:4, proti :1,
zdrţali sa :2.Ďalším bodom bol návrh na delegovanie zástupcu obce do Rady ZŠ a Rady MŠ.
Obecné zastupiteľstvo deleguje zástupcu obce do a/ Rady MŠ- Ing. Jaroslava Kováča,
CSc, Mgr. Máriu Bachanovú, b/ Rady ZŠ- Ing. Miroslava Lintnera a PHDr. Zitu
Záhorskú. Ďalším bodom bol návrh nového nájomníka obecného bytu. Pravidlá prideľovania
bytov prečítala starostka obce a predloţila bodové hodnotenie. Obecné zastupiteľstvo
svojím uznesením č.14/2011 schvaľuje nového nájomníka bytu č.1 v 9 bytovke p.
Michaelu Nyariovú, bytom Slepčany, Dolná 41.
Ďalším bodom bolo znovuprerokovanie uznesenia č.151/2010 pís. c/ a d/, z dôvodu, ţe bol
pozastavený výkon tohto uznesenia . V diskusii vystúpil p. Hamar, Ing.Tóth, hlavný kontrolór
slovo dostali i prítomní občania p.Pristach , p.Školudová p. Studený. Obecné zastupiteľstvo
svojím uznesením č.15/2011 neschvaľuje uznesenie č.151/2010 pís.c/ a písm.d/ podľa
zákona č.369/1990 Zb. Za uznesenie hlasovalo 7 poslancov z toho 3 boli za, zdrţali sa 4
poslanci. Keďţe bola potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov uznesenie nenadobudlo
účinnosť.
Interpelácia poslancov.
-

PhDr. Zita Záhorská- klub dôchodcov pokazená odkvapová rína
Bc. Cigáň- odhŕňanie chodníkov v zimnom období, čerpanie elektrickej energie kabínach AC
NOVAN.
Ďalším bodom bola diskusia, rôzne :
Starostka informovala poslancov OZ o otvorení novej pol triedy v MŠ, o podaných projektoch
na Environmentálny fond na budovanie kanalizácie, Environmentálny fond – separácia
a zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných odpadov, na Ministerstvo ţivotného prostrediaseparácia a zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných odpadov- zamietavá odpoveď z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov, NSK- obnova národných kultúrnych pamiatok -oprava
parkový múr, Krajský školský úrad- MŠ SR- ţiadosť o dotáciu na učebný pavilón ZŠ,
zateplenie strechy, okná a dvere. Pripravované projekty : MV SR—na kamerový systém na
zvýšenie bezpečnosti, projekty na MF SR- na ZŠ –MŠ., cez LEADER- revitalizácia parku.

Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 2. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Overovatelia: Mgr. Mária Bachanová................................
Bc. Radoslav Cigáň...........................

Zapísala: Helena Kováčová

