Zápisnica

z 38. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Ţitavou, konaného dňa
26. novembra 2009
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 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
a prítomných občanov.
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola poverená
pracovníčka obce Daniela Uhrinová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Július Pavlov
p. Radoslav Cigáň
Návrhová komisia bola navrhnutá v zloţení: p. Jozef Hamar, predseda komisie
p. Juraj Juhás, člen komisie
p. Miroslav Lintner, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú komisiu
v uvedenom zloţení schválili jednohlasne.
Starostka obce predloţila Program 38. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VZN č.3/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Nová
Ves nad Ţitavou
4. Návrh VZN č. 4/2009 o dani z nehnuteľností za rok 2010
5. Návrh VZN č.5/2009 o podmienkach určenia vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Návrh VZN č. 6/2009 o podmienkach určenia a vyberania miestnych daní
7. Návrh VZN č. 7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v MŠ, ŠKD, a zariadení školského stravovania
8. Návrh novely rozpočtu obce č. 1/2009
9. Návrh odmien poslancom OZ, starostke obce, hlavnému kontrolórovi a členom
komisií OZ.
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia, rôzne
12. Záver
Zo strany poslancov OZ neboli k programu ţiadne 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 bol Návrh VZN č. 3/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu obce Nová Ves nad Ţitavou.
V rozprave sa p. Jozef Hamar spýtal, či všetky pripomienky ktoré boli vznesené sú
zapracované do návrhu. Starostka odpovedala, ţe všetky pripomienky ktoré boli vznesené od
občanov sú zapracované do návrhu.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Návrh VZN č. 3/2009, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce Nová ves nad Ţitavou.
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN č. 4/2009 o dani z nehnuteľností na rok 2010.
Návrh prítomným poslancom predniesla starostka obce. K uvedenému návrhu sa vyjadril
predseda finančnej komisie p. Radoslav Cigáň, ktorý na základe zasadnutia finančnej
komisie súhlasil s predloţením návrhom a doporučil ho OZ schváliť.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Návrh VZN č.4/2009 o dani z nehnuteľnosti
na rok 2010 jednohlasne schválilo.
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN č. 5/2009 o podmienkach určenia vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh prítomným poslancom predniesla starostka obce.
V rozprave p. Radoslav Cigáň tlmočil stanovisko finančnej komisie, ktorá si myslí, ţe obec
je povinná zabezpečiť nové kuka nádoby bezplatne. Starostka odpovedala, ţe tým by sa
navýšil poplatok. P. Miroslav Lintne r navrhol, v budúcnosti aby sa platil prenájom za kuka
nádoby rozloţený na 4 roky.
Starostka odpovedala, ţe tým by sa navýšil poplatok..
Obecné zastupiteľstvo Návrh VZN č. 5/2009 o podmienkach určenia vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo.
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN č. 6/2009 o podmienkach určenia a vyberania
miestnych daní. Návrh predniesla starostka obce. P. Radoslav Cigáň tlmočil návrh finančnej
komisie, ktorá doporučuje uvedený návrh VZN schváliť.
Obecné zastupiteľstvo Návrh VZN č. 6/2009 o podmienkach určenia a vyberania
miestnych daní jednohlasne schválilo.
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN č.7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a zariadení školského stravovania.
Starostka oboznámila prítomných poslancov s uvedeným návrhom VZN. Nové VZN je
potrebné na základe platnosti nového školského zákona.
V rozprave sa p. Hamar spýtal koľko platia za stravu dôchodci a koľko zamestnanci ZŠ.
Starostka odpovedala, ţe dôchodcovia platia podľa výšky dôchodku a ţe nie je moţné
prekročiť stravnú jednotku, podľa zásad stravovania v školskej jedálni.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Návrh VZN č.7/2009 o výške príspevku a
spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a zariadení školského
stravovania jednohlasne schválilo.
Ďalším bodom programu bol Návrh novely rozpočtu obce č.1/2009.

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s uvedeným návrhom. V rozprave
p. Jozef Hamar navrhol, aby sa zapracovalo do návrhu, ţe finančné prostriedky pre ZŠ
boli pouţité na tovary a sluţby Starostka odpovedala, ţe v tomto roku bude potrebné
dotovať zo strany obce odvody a mzdy.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Návrh novely rozpočtu obce č. 1/2009.
Ďalším bodom programu bol Návrh odmien poslancom OZ, starostke obce, hlavnému
kontrolórovi a členom komisií OZ.
Starostka odprezentovala výsledky svojej práce za tento rok a následne navrhla zníţiť
odmeny o 20 % oproti minulému roku vzhľadom na deficit 20% podielových daní v
tomto roku.
V rozprave p. Radoslav Cigáň navrhol aby sa poslanci a starostka v tomto roku vzdali
odmien. P. Jozef Hamar je tieţ toho názoru aby sa vzdali odmien.
P. Miroslav Lintner je za to aby odmeny dostali členovia komisií. P. Juraj Juhás je tieţ za
to, aby sa poslanci vzdali odmien za rok 2009. P. Július Pavlov bol tieţ za návrh ale si
myslí ţe starostke patrí odmena podľa dosiahnutých výsledkov. P. Jozef Hamar navrhol
odmenu aj pre bývalého hlavného kontrolóra a starostku.
Obecného zastupiteľstvo schválilo odmeny starostke obce, členom komisií a hlavnému
kontrolórovi.
Ďalším bodom boli Interpelácie poslancov.
V rámci interpelácie sa p. Radoslav Cigáň sa zaujímal o veľkoobjemové kontajnery, myslí
si ţe mali byť skôr. Starostka odpovedala, ţe termín bol podmienený finančnou situáciou.
P. Jozef Hamar navrhol aby boli veľkoobjemové kontajnery cez víkend.
Ďalším bodom programu Diskusia, rôzne, starostka oboznámila poslancov o podaní
projektov na Kamerový systém v obci a na Poţiarnu zbrojnicu, na rekonštrukciu budovy.
Ďalej oboznámila poslancov s problémom v nájomnom byte p. Rybárovej, kde nie je urobená
revízia, nakoľko nájomca bytu nepreberá poštu od obce a nekomunikuje s obecným úradom.
Ďalej sa poslanci v diskusii pýtali na formu osláv na konci roka. Starostka odpovedala, ţe
bude Silvestrovská zábava a o polnoci bude ohňostroj.
Starostka obce vyzvala prítomných občanov k diskusii.
Ing. Vilém Cigáň si myslí, ţe by bolo dobré aby bol v obci kamerový systém. Mgr. Iveta
Cigáňová sa spýtala ako často sa vyberá schránka ktorá je umiestnená na obecnom úrade.
Starostka odpovedala, ţe jedenkrát týţdenne.
Nakoniec starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť a vyhlásila 38. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva za ukončené.
Ing. Marta Danková
starostka obce
Overovatelia: Július Pavlov..............................
Radoslav Cigáň..........................

Zapísala: Daniela Uhrinová

