Zápisnica

z 44. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
4. mája 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.
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola poverená
pracovníčka obce Daniela Uhrinová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Jozef Hamar
p. Miroslav Lintner
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: p. Július Pavlov, predseda komisie
p. Milan Studený, 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 44. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória
4. Čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2010
5. Návrh VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.
6. Interpelácie poslancov
7. Diskusia, rôzne
8. 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 bolo Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória,
ktoré prítomným poslancom predniesla starostka obce. K uvedenému čerpaniu sa vyjadril
predseda finančnej komisie p. Radoslav Cigáň, ktorý na základe zasadnutia finančnej
komisie súhlasil s predložením návrhom a doporučil ho OZ schváliť.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Čerpanie rozpočtu obce počas
rozpočtového provizória.
Ďalším bodom programu bolo Čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2010. Návrh
prítomným poslancom predniesla starostka obce.
K uvedenému čerpaniu sa vyjadril p. Radoslav Cigáň, predseda finančnej komisie, ktorý na
základe stanoviska finančnej komisie súhlasil s predložením návrhom a odporúča ho
obecnému zastupiteľstvu schváliť.
V rozprave sa p. Jozef Hamar informoval na nájomnú zmluvu s firmou Ornage Slovesnko a.s.
Na akú dobu je uzatvorená. Starostka odpovedala že na obdobie 15 rokov.
Obecné zastupiteľstvo Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok jednohlasne schválilo.
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov. Návrh predniesla starostka obce. P. Jozef Hamar sa spýtal aká plocha je určená pre
jednotlivé strany. Starostka odpovedala, že sú vyhradené priestory v tabuliach v strede obce,
pre každú politickú stranu.
Obecné zastupiteľstvo Návrh VZN o vymedzení miest na vylepovanie
volebných a vyberania miestnych daní jednohlasne schválilo.
Ďalším bodom boli Interpelácie poslancov.
V rámci interpelácie sa p. Radoslav Cigáň dal návrh aby neparkovali autá pred potravinami
hneď za križovatkou, bolo by vhodné tu umiestniť značku. Vzhľadom na to, že túto situáciu
rieši cestný zákon, značka by bola zbytočná. P. Miroslav Lintner sa spýtal ako je to s
vývozom odpadu vo viniciach a či sa bude robiť detské ihrisko pri bytovkách.
Starostka odpovedala že vývoz odpadu z viníc je zabezpečený a detské ihrisko sa bude robiť
v priebehu roka.
P. Jozef Hamar sa spýtal ako je to s deťmi ktoré by mali ísť do materskej školy, či ich bude
možné všetky umiestniť. Starostka odpovedala že všetky žiadosti k l.9.2010 boli vybavené
kladne a od januára budúceho roka, ak by bolo nahlásených viac detí prijme sa ďalšia
pracovná sila
Ďalším bodom programu Diskusia, rôzne, starostka oboznámila poslancov o získaní
finančného grantu na ČOV a kanalizáciu v obci, v celkovej výške 73 000 Eur.
Obec je povinná zabezpečiť 5 % finančných prostriedkov zo svojho rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie 5 % nákladov z priznanej dotácie vo
výške 3650 Eur na budovanie kanalizácie.
Taktiež ich oboznámila so získaním dotácie pre Telovýchovu- pre žiakov a dotáciu na
výstavné panely.
Starostka obce predložila poslancom žiadosť Ing. Kornela Hamara o odkúpenie časti
pozemku parc.č.2144/1 vedenej na LV 12099 v k. ú. Nová Ves nad Žitavou o výmere 9 m2.
Starostka obce zároveň prehlásila, že kupujúci Ing. Kornel Hamar nie je poslancom OZ,
členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, zamestnancom

obce, hlavným kontrolórom obce ani blízkou osobou týchto osôb. Predajná cena bola
stanovená na základe prílohy č.2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č.465/2008 Z. z.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo priamy predaj, nakoľko sa jedná
o prípad osobitného zreteľa, časti pozemku parc. č. 2144/1, vedenej na LV 1209 v
k. ú. Nová Ves nad Žitavou o výmere 9 m2 za dohodnutú cenu 1,85 Eur/1m2.

Nakoniec starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť a vyhlásila 44. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.
Ing. Marta Danková
starostka obce
Overovatelia: Jozef Hamar ..............................
Miroslav Lintner..........................

Zapísala: Daniela Uhrinová

