Zápisnica

z 39. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Ţitavou, konaného dňa
17. decembra 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 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 a hlavného kontrolóra
obce Ing. Jána Tótha .
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola poverená
pracovníčka obce Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. E. Bajlová
p. M. Lintner
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: p. Milan Studený, 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 39. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý
poslanci jednohlasne schválili.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Plán práce OZ na rok 2010.
4. Správa o plnení úloh v oblasti kultúry za rok 2009
5. Správa o stave drobnej delikvencie za rok 2009
6. Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácii k 31.12.2009
7. Návrh na vyradenie inventáru ZŠ
8. Návrh zmluvy o zneškodňovaní odpadu skládkovaním s firmou Tekovská ekologická
s.r.o. Nový Tekov
9. Interpelácie poslancov
10. Diskusia, rôzne
11. 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 Plánu práce OZ na rok 2010. Plán práce obdržali
poslanci spolu s pozvánkou.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok
2010.
Ďalším bodom programu bola Správa o plnení úloh v oblasti kultúry za rok 2009.
Správu predniesol predseda komisie kultúry, školstva, mládeže a športu p. Studený. V diskusii
starostka poďakovala celej komisii za činnosť v roku 2009. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie Správu o plnení úloh v oblasti kultúry za rok 2009.
Ďalším bodom programu bola Správa o stave drobnej delikvencie za rok 2009. Správu
podal predseda komisie pre ochranu verejného poriadku p. Lintner.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správcu o stave drobnej delikvencie za rok
2009.
Ďalším bodom programu bol Návrh na zloţenie inventarizačných komisií na vykonanie
inventarizácii k 31.12.2009. Starostka oboznámila poslancov s organizačnými pokynmi
k vykonaniu periodickej inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2009 a so zložením
ústrednej inventarizačnej komisie a dielčich komisií .Obecné zastupiteľstvo svojím
uznesením jednohlasne schválilo zloţenie inventarizačných komisií podľa predloţeného
návrhu a ukladá vykonať inventarizáciu majetku obce podľa organizačných pokynov.
Ďalším bodom programu bol Návrh na vyradenie inventáru ZŠ. Správu predniesol p.
Cigáň, predseda komisie finančnej a správy obecného majetku. Komisia doporučuje
obecnému zastupiteľstvu vyradiť predložený inventár. Obecné zastupiteľstvo vyraďuje
v zmysle § 4 a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov inventár ZŠ v hodnote 1 161,60 €.
Ďalším bodom programu bol Návrh zmluvy o zneškodňovaní odpadu skládkovaním
s firmou Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov. Návrh predniesla starostka, ktorá uviedla
ekonomickú analýzu a oboznámila poslancov s úsporami v prípade schválenia zmluvy s touto
firmou. P. Hamar namietal a žiadal ponuku od SITY Kalná. Starostka uviedla, že zmluva,
ktorá je so SITOU je právoplatná a k tomuto názoru sa pridal i hlavný kontrolór.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o ukladaní odpadu s firmou Tekovská
ekologická s.r.o. Nový Tekov na rok 2010, s počtom hlasom 5 za a 2 poslanci sa zdržali
hlasovania.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
p. Radoslav Cigáň- mal dotaz k zhorenej budove Jednoty, bývalá ZVS
p. Juraj Juhás- budova Jednoty v strede obce .Odpovedala p. starostka je vydané už stavebné
povolenie, v máji 2010 by mala začať rekonštrukcia predajne
p. Jozef Hamar- slnečná elektráreň, ako to pokračuje, odpovedala starostka
p Elena Bajlová- chybné chodníky v obci, odpovedala starostka, budú sa robiť nové
chodníky.
Ďalším bodom bola Diskusia, rôzne.
p. starostka hovorila o Územnom pláne obce, je potrebné aby OZ schválilo VZN uznesením
OZ, napriek tomu, že Územný plán je už odsúhlasený.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo a/ Územný plán obce Nová Ves nad Ţitavou
ako celok, b/ VZN obce Nová Ves nad Ţitavou č.3/2009, ktorý sa vyhlasuje záväzná časť
obce Územného plánu obce Nová Ves nad Ţitavou.
Starostka prečítala poslancom žiadosť Anny Koprdovej, rod. Valašíkovej o vysporiadaní
pozemku. Starostka zároveň prehlásila, že kupujúca Anna Koprdová, rod. Valašíková
a PaedDr. Zuzana Kováčová PhD, rod. Koprdová nie je poslankyňou OZ, členkou
štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, zamestnankyňou
obce, hlavným kontrolórom obce ani blízkou osobou týchto osôb/ § 9a, odsek 6 zákona
č.138/1991 Zb. v z.n.p./ preto nebolo nutné vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. Obecné
zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje predaj časti pozemku parc.č. 395/1 vedenej na LV

1209 k. ú. Nová Ves nad Ţitavou a/ diel č.4 o výmere 25 m² k novovytvorenej parcele 248
tak, ako je zakreslený v GP č.110/2009 pre Annu Koprdovú, rod. Valašíkovú, bytom
Nová Ves nad Ţitavou,419 za dohodnutú cenu 1,85 €/1 m², b/ diel č.9 o výmere 16 m²
k novovytvorenej parcele 250/4 tak, ako je zakreslený v GP č.110/2009 pre Annu
Koprdovú, rod. Valašíkovú, bytom Nová Ves nad Ţitavou, 419 v pomere ½- ica k celku
pre PaedDr. Zuzanu Kováčovú PhD., rod. Koprdovú, bytom Nová Ves nad Ţitavou,152
v pomere ½-ica k celku za dohodnutú cenu 1,85 €/1 m².
V ďalšom bode rôzne starostka informovala poslancov a založení združenia obcí so
zameraním na odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Obecné zastupiteľstvo svojím
uznesením a/ prerokovala návrh zmluvy o zaloţení zdruţenia obcí, ktorej súčasťou sú
stanovy zdruţenia obcí s názvom: Zdruţenie obcí za zdravšie Poţitavie. Predmetom
činnosti zdruţenia je zlepšenie sluţieb obyvateľov zdruţených obcí v oblasti
starostlivosti o ţivotné prostredie, so zameraním na odvádzanie a čistenie odpadových
vôd. b/ schvaľuje zdruţenie obcí s názvom Zdruţenie obcí za zdravšie Poţitavie a účasť
obce v zdruţení.
Starostka informovala poslancov OZ o finančnom príspevku a úspešnom projekte na
Požiarnu zbrojnicu, kde obec získala dotáciu v sume 13 100 EUR z Ministerstva
pôdohospodárstva a novom automobile ROVER, ktorý obec získala bezplatne z Ministerstva
vnútra SR a o ROEP-e,- pozemkové úpravy ktoré by sa mali začať realizovať v obci vo
februári 2010.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 39. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

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

Zapísala: Helena Kováčová

