Zápisnica
z 51. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
30. septembra 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 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, kronikárku obce Ing. Jarmilu Bernáthovú ako i prítomného občana.
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola poverená
pracovníčka obce Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Milan Studený
p. Elena Bajlová
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: p. Jozef Hamar, predseda komisie
p. Július Pavlov člen komisie
p. Radoslav Cigáň, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú komisiu
v uvedenom zložení schválili jednohlasne.
Starostka obce predložila Program 51. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý
poslanci jednohlasne schválili.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2009
4. Návrh rokovacieho poriadku v súlade so zákonom č. 102/2010 Z.z.
5. Návrh VZN o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných plagátov pre voľby do
orgánov samosprávy obcí v roku 2010
6. Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov
7. Správa o plnení úloh v oblasti starostlivosti o starých občanov
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia, rôzne
10. Záver
Druhým bodom programu bolo Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení prezentoval zástupca starostky p. Hamar, ktorý podrobne
rozobral kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo kontrolu plnenia uznesení .
Ďalším bodom programu bolo Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2009. Koncept
zápisu za rok 2009 obdržali poslanci pre rokovaním OZ na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zápis do kroniky obce za rok 2009.
Ďalším bodom programu bola Návrh rokovacieho poriadku v súlade so zákonom č.
102/2010 Z .z. Poslanci dostali návrh na pripomienkovanie. Obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou schválilo návrh rokovacieho poriadku v súlade so zákonom
č.102/2010 Z. z.

Ďalším bodom programu bol Návrh VZN o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných
plagátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2010. Návrh obdržali poslanci OZ
na pripomienkovanie.
Obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou schválilo návrh VZN o vymedzovaní
miest na vylepovanie volebných plagátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku
2010 .
Ďalším bodom programu bola Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov.
Správu predniesol predseda komisie p. Lintner. Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením
jednohlasne schválilo výsledky vyhodnotenia ponúk na realizáciu chodníka pri štátnej
ceste 511/II- firmu VENDASTAV s.r.o. Priemyselná 5A, 949 01 Nitra s cenovou
ponukou 42,50 EUR za m² bez DPH.
Ďalším bodom programu bola Správa o plnení úloh v oblasti starostlivosti o starých
občanov. Správu predložila pred rokovaním OZ poslancom predsedníčka komisie pre veci
sociálne p. Bajlová, ktorá doplnila správu o podujatia, ktoré plánujú realizovať pre starých
spoluobčanov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení úloh v oblasti starostlivosti
o starých občanov.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
Starostka odpovedala na interpeláciu z minulého zasadania OZ- cesta na vinice je pokosená.
p. Július Pavlov - mal dotaz k veľkoobjemovým kontajnerom
p. Radoslav Cigáň- po povodni v obci majú občania viac veľkoobjemového odpaduodpovedala starostka obce, kontajneri budú v obci pravdepodobne v novembri
p. Juraj Juhás- v mesiaci október je potrebné dať opíliť vŕbu v MŠ
p. Miroslav Lintner- sa zaujímal o výstavbu cesty
p. Juraj Juhás- kedy sa začne výsadba zelene v strede obce
p. Jozef Hamar- zaujímal sa o súdny proces o kaštieľ, územný plán obce nie na webovej
stránke obce- odpovedala starostka vysvetlila poslancom celý proces o kaštieli od roku 1990
p. Milan Studený, zaujímal sa o internet v obci a kedy bude ukončené multifunkčné ihriskoodpovedala starostka
Ďalším bodom bola Diskusia, rôzne.
V rámci diskusie a v rôznom nikto nevystúpil.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 51. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.
Ing. Marta Danková
starostka obce
Overovatelia: Milan Studený................................
Elena Bajlová...........................

Zapísala: Helena Kováčová

