Zápisnica
z 22. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
25. septembra 2008.
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 6 poslanci OZ, zástupca starostky p.
Hamar nie je zatiaľ prítomný . Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a prijať
právoplatné uznesenia. Na rokovaní sa zúčastnil i hlavný kontrolór obce Ing. Gregor Mladý.
Vypracovaním zápisnice z dnešného zasadnutia OZ bola poverená pracovníčka
obecného úradu p. Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Radoslav Cigáň
Mgr. Eva Koprdová
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: p. Miroslav Lintner, predseda komisie
p. Elena Bajlová, členka komisie
p. Juraj Juhás, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú
komisiu v uvedenom zložení schválili jednohlasne.
Starostka obce predložila program 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zmenil sa program oproti programu, ktorý bol na pozvánke o bod 4, ktorý sa vyraďuje, z
dôvodu, že v ZŠ sa uskutočnia nové voľby školskej rady. Program dnešného zasadnutia OZ
je nasledovný:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa zástupcu obce v školskej rade MŠ
4. Správa zástupcu obce v školskej rade OUI
5. Schválenie zadania územného plánu obce
6. Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov a vyhodnotenie ponúk v
procese verejného obstarávania
7. Analýza pripomienok občanov z verejného zhromaždenia občanov
8. Interpelácie poslancov.
9. Diskusia, rôzne.
10. Záver.
Zo strany poslancov OZ neboli k programu žiadne pripomienky ani doplnky.
Poslanci OZ navrhnutý program dnešného zasadnutia jednohlasne schválili.
Druhým bodom programu bola Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení prezentovala starostka obce, ktorá podrobne rozobrala

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Ďalším bodom programu bola Správa zástupcu obce v školskej rade MŠ
Predniesla ho p. Elena Bajlová – zástupca obce v školskej rade MŠ a pani starostka otvorila
rozpravu, doplnila správu p. Bajlovej o informáciu do MŠ sa postupne dokupuje nový
inventár/nábytok, chladnička/.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.71/2008 berie na vedomie správu zástupcu obce v
školskej rade MŠ.
Keďže nebol prítomný zástupca obce v školskej rade OUI p. starostka prešla k bodu č.4Schválenie zadania Územného plánu obce, prečítala stanovisko Krajského stavebného
úradu v Nitre k územnému plánu. Na zasadnutie prišiel zástupca starostky p. Hamar. V
diskusii k uvedenému bodu nik nevystúpil. Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č.
72/2008 zobralo na vedomie Stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, schválilo
zadanie pre Územný plán obce a uložilo starostke obce zabezpečiť spracovanie návrhu
Územného plánu obce v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
Ďalším bodom programu bola Správa zástupcu obce v školskej rade OUI.
Prečítal ju p. Jozef Hamar, zástupca obce v školskej rade OUI a pani starostka obce otvorila
diskusiu. V nej hovorila o súdnom spore, ktoré prebieha medzi obcou a OUI.
.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.73/2008 berie na vedomie správu zástupcu obce v
školskej rade OUI.
Ďalším bodom programu bol Návrh na výrub stromov v areáli ZŠ, starostka
oboznámila poslancov OZ s návrhom na výrub stromov v areáli ZŠ a to 3 ks borovíc,2 ks
briez a 1 ks gaštanu, informáciu doplnil predseda komisie výstavby a životného prostredia
p. Pavlov a predniesol stanovisko komisie, informoval prítomných, že ide buď o vyschnuté
alebo prestárle stromy a namiesto nich sa zrealizuje náhradná výsadba. Starostka túto
informáciu potvrdila a doplnila,že pri každom výrube sa musí uskutočniť náhradná výsadba,
čo vyplýva zo zákona.
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č.74/2008 schválilo výrub stromov v areáli
ZŠ.
Ďalej nasledovala Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov v
procese verejného obstarávania. Správu predniesol predseda komisie p. M. Lintner.
Jednalo sa o vyhodnotenie ponúk na dodávateľa na výmenu okien na budove bývalého OcÚ
a knižnice. Komisia prehodnotila 4 ponuky. Na prvom mieste sa umiestnila ponuka firmy
OKNO SK s. r.o. Nová Ves nad Žitavou. Starostka otvorila rozpravu p. Hamar navrhol,
aby sa dali už urobiť okná už i na chodbe.
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č.75/2008 schvaľuje výsledky výberového
konania na dodávateľa na výmenu okien na budove bývalého obecného úradu a
knižnice fi OKNO SK s. r. o a ukladá obecnému úradu zabezpečiť cenovú ponuku na
okná, ktoré sú umiestnené na chodbe.
Ďalším bodom programu boli Analýza pripomienok občanov z verejného
zhromaždenia občanov, ktoré sa uskutočnilo v obci dňa 22.06.2008-informáciu podal p.
Hamar, požiadavka občanov na drtič je splnená, do Cenníka je potrebné dať, aká bude cena
za jeho používanie,ďalej hovoril o výstavbe Domu pre seniorov,že je potrebné vypracovať

koncepciu starostlivosti o starých občanov .Starostka otvorila diskusiu, oboznámila
poslancov, koľko občanov sa zúčastnilo stretnutia v r.2007 a r.2008, upozornila na potrebu
reálnych finančných prostriedkov pre túto analýzu, p. Juhás hovoril vo svojom príspevku o
centralizácií MŠ do ZŠ, poslanci diskutovali o protipovodňových opatreniach na ulici
Sládkovičovej, p. Bajlová-súhlasí s vypracovaním Koncepcie.... Obecné zastupiteľstvo
svojím uznesením č.76/2008 berie na vedomie analýzu pripomienok občanov, ukladá
komisii výstavby a ŽP vypracovať štúdiu vykopania jarkov na Sládkovičovej ulici na
odvod vody a uložilo zástupcovi starostky obce spolu s komisiou pre veci sociálne
vypracovať celkovú Koncepciu starostlivosti o starších občanov- do konca roka.
Interpelácie poslancov :
p. Juraj Juhás- je potrebné upozorniť vlastníkov neobývaných nehnuteľností, aby sa starali
o svoje neobývané nehnuteľnosti, ďalej hovoril o osvetlení-nesvieti neón v parku,
odpovedala starostka obce, že neón patrí OUI,všetkým vlastníkom nehnuteľností o ktoré sa
majitelia nestarajú rozošle obecný úrad listy a upozorní ich na povinnosti vlastníkov
nehnuteľností
p. Elena Bajlová-hovorila o voľnom pohybe psov po obci, odpovedala starostka obce,OU
pripraví reláciu do obecného rozhlasu
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne:
p. starostka navrhla zriadiť výdajňu jedál v DK, ktorá by sa vybudovala z finančných
prostriedkov z predchádzajúceho roka a navrhla sumu 78.000,-Sk na vytvorenie výdajne
jedál, ktorá je nevyhnutná pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií v DK p. Juhás
doplnil informáciu, o podmienkach vytvorenia výdajne jedál, p. starostka informovala o
ďalšom postupe pri predaji domu súp. č.237a pozemkov , je potrebné aby OZ dalo súhlas
na zriadenie záložného práva.
p. Bajlová- sa informovala na budovy vo vlastníctve Jednoty s. d.
p. Hamar- upozornil na článok v Hospodárskych novín o Eurofondoch pre ZŠ, starostka
informovala poslancov OZ o zápornom stanovisku MV a RR na náš projekt na
rekonštrukciu ZŠ, o finančné prostriedky sa môžeme uchádzať na budúci rok. Viac
diskutujúcich nebolo.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 22. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce
Zapísala: Helena Kováčová

Overovatelia: Radoslav Cigáň................................
Mgr. Eva Koprdová..................................

