Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 24.03.2011
Prítomní :
Ing. Marta Danková- starostka obce
Mgr. Mária Bachanová – poslankyňa obce
PhDr. Zita Záhorská – poslankyňa obce, zástupkyňa starostky
Bc. Radoslav Cigáň – poslanec obce
Bc. Peter Gucký – poslanec obce
Ing. Jaroslav Kováč CSc. – poslanec obce
Jozef Hamar – poslanec obce
Ing. Miroslav Lintner – poslanec obce
Prizvaní :
Ing.Ján Tóth – hlavný kontrolór obce
Hostia : Program:
1.Otvorenie zasadnutia.
2.Kontrola plnenia uznesení.
3.Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória.
4.Výsledky hospodárenia obce za rok 2010, finančné usporiadanie, záverečný účet, celkové stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
5.Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2010 a návrh programového rozpočtu na rok 2011.
6.Novela VZN o prideľovaní a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce.
7.Schválenie nájomníkov obecných bytov na ďalšie 3 roky a zmena výšky fondu opráv.
8.Návrh Smernice č. 1/2011 pre poskytovanie stravovania a donášky stravy do domácnosti podľa § 58
zákona č. 448/2008 obce Nová Ves nad Ţitavou.
9.Návrh Smernice č. 2/20011 o poskytovaní finančného príspevku za odvoz a likvidáciu obsahu zo ţúmp.
10.Schválenie prekleňovacieho úveru na prefinancovanie poslednej platby projektu „Revitalizácia obce
Nová Ves nad Ţitavou”.
11.Správa komisie sociálnej.
12.Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2010.
13.Návrh na vyradenie inventáru.
14.Interpelácie poslancov.
15.Diskusia.
16.Záver.
ROKOVANIE :
BOD 1 :
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, ţe na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a vyhlásila zasadnutie Obecného zastupiteľstva za
uznášaniaschopné.
Do návrhovej komisie boli navhrnutí: Bc. Radoslav Cigáň – predseda,
PhDr. Zita Záhorská, Mgr. Mária Bachanová - členovia
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Bc. Peter Gúcky a Ing. Miroslav Lintner
Zapisovateľom zápisnice je: po bod 5- Bc. Daniela Uhrinová a od bodu 6- Ing. Ľudmila Vargončíková

HLASOVANIE :
Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
2.Kontrola plnenia uznesení.
3.Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória.
4.Výsledky hospodárenia obce za rok 2010, finančné usporiadanie, záverečný účet, celkové stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
5.Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2010 a návrh programového rozpočtu na rok 2011.
6.Novela VZN o prideľovaní a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce.
7.Schválenie nájomníkov obecných bytov na ďalšie 3 roky a zmena výšky fondu opráv.
8.Návrh Smernice č. 1/2011 pre poskytovanie stravovania a donášky stravy do domácnosti podľa § 58
zákona č. 448/2008 obce Nová Ves nad Ţitavou.
9.Návrh Smernice č. 2/20011 o poskytovaní finančného príspevku za odvoz a likvidáciu obsahu zo ţúmp.
10.Schválenie prekleňovacieho úveru na prefinancovanie poslednej platby projektu „Revitalizácia obce
Nová Ves nad Ţitavou”.
11.Správa komisie sociálnej.
12.Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2010.
13.Návrh na vyradenie inventáru.
14.Interpelácie poslancov.
15.Diskusia.
16.Záver.
Návrhová komisia: Bc. Radoslav Cigáň – predseda, PhDr. Zita Záhorská a Mgr. Mária Bachanová - členovia
Prítomných : 7

Za : 7

Proti : 0

Zdrţal sa : 0

Druhým bodom programu bola Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení prezentovala zástupkyňa starostky PhDr. Zita Záhorská, ktorá podrobne
rozobrala kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo kontrolu plnenia uznesení.
Ďalším bodom programu bolo Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória.
K čerpanou rozpočtu obce počas rozpočtového provizória sa vyjadril predseda finančnej komisie Bc.
Radoslav Cigáň, ktorý odporučil OZ schváliť .
Obecné zastupitelstvo jednohlasne schválili čerpanie rozpočtu počas rozpočtového provizória.

Bod 4 :
Výsledky hospodárenia obce za rok 2010, finančné usporiadanie, záverečný účet, celkové stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, dostali poslanci vopred.
Starostka predniesla poslancom výsledky hospodárenia podľa funkčnej klasifikácie. K výsledkom
hospodárenia predloţil stanovisko finančnej komisie Bc. Radoslav Cigáň, ktorá doporučuje schváliť
výsledky hospodárenia obce za rok 2010, finančné usporiadanie, záverečný účet. Celkové stanovisko
k záverečnému účtu predniesol Ing. Ján Tóth, hlavný kontrolór obce, ktorý doporučil OZ schváliť Výsledky
hospodárenia obce za rok 2010, finančné usporiadanie, záverečný účet .
V diskusi vystúpil p. Hamar, ktorý sa informoval na pouţitie finančných prostriedkov na povodne. Starostka
odpovedala, ţe časť finančných prostriedkov sa pouţila na materiál, občerstvenie pre členov PZ a ostatné
finančné prostriedky boli zúčtované za práce, ktoré sa vykonávali v čase povodní v obci.
Obecné zastupitelstvo schválilo Výsledky hospodárenia obce za rok 2010, finančné usporiadanie,
záverečný účet, celkové stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému .
HLASOVANIE:
Prítomných: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 1

Bod 5 :
Ďalším bodom programu bolo Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2010 a návrh
programového rozpočtu 2011, ktoré prítomným poslancom predniesla starostka obce.
OZ schvaľuje: Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2010 a návrh programového rozpočtu 2011.
HLASOVANIE:
Prítomných: 7 Za: 7

Proti: 0 Zdrţal sa: 0

Bod 6 :
Návrh novely VZN o prideľovaní a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce dostali poslanci vopred.
Starostka predniesla návrh a otvorila diskusiu. V diskusii nikto nevystúpil.
OZ schvaľuje: Novelu VZN o prideľovaní a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce.
HLASOVANIE :
Prítomných: 7 Za: 7
Proti: 0 Zdrţal sa: 0
Bod 7 :
Ďalším bodom programu bolo schválenie nájomníkov obecných bytov na ďalšie 3 roky a zmena výšky
fondu opráv. Dôvodovú správu predniesla pani starostka a poţiadala predsedu bytovej komisie Bc. Gúckého
o správu komisie bytovej. V diskusii vystúpila PhDr. Záhorská, ktorá sa informovala, koľko je fond opráv
v eurách. Pán Hamar sa informoval, koľko je na fonde opráv za 3 roky financií.
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje:
a/nájomníkov obecných nájomných bytov na roky 2011-2013:
Róbert Kocián, Miloš Kováč, Ján Valentko, Martin Tóth, Adriana Nádaţdyová, Renáta Paukeová, Ľuboš
Studený, Mária Vančová, Martin Vojcek, Gustáv Koprda, Martin Hanták
b/ zvýšenie príspevku do fondu opráv z 3 % na 5 % z výšky nájomného.
HLASOVANIE :
Prítomných: 7
Za: 5
Proti: 0 Zdrţal sa: 2
Bod 8 :
Starostka Ing. Danková predloţila Návrh Smernice č. 1/2011 pre poskytovanie stravovania a donášky stravy
do domácnosti podľa § 58 zákona č. 448/2008 obce Nová Ves nad Ţitavou a poţiadala predsedu sociálnej
komisie Bc. Gúckého o vyjadrenie sa k návrhu a potom otvorila diskusiu. V diskusii vystúpil pán Hamar,
ktorý navrhol nepodporiť túto smernicu, Ing. Lintner sa pripojil k návrhu pána Hamara, Mgr. Bachanová sa
informovala komu konkrétne sa príspevok poskytuje. PhDr. Záhorská informovala, ţe ţiadna obec v okolí
príspevok na stravovanie neposkytuje.
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje: Návrh Smernice č. 1/2011 pre poskytovanie stravovania a donášky stravy do domácnosti
podľa § 58 zákona č. 448/2008 obce Nová Ves nad Ţitavou.
HLASOVANIE :
Prítomných: 7
Za: 1
Proti: 5 Zdrţal sa: 1
Smernica nebola schválená.
Bod 9 :
Ďalším bodom program bol návrh smernice č. 2/20011 o poskytovaní finančného príspevku za odvoz
a likvidáciu obsahu zo ţúmp. Dôvodovú správu a návrh predniesla starostka obce a otvorila diskusiu. Návrh
predpokladal zníţenie finančného príspevku o 10%, pre stále sa zvyšujúcu cenu vývozu a vzhľadom na
finančnú situáciu obce.

V diskusii vystúpil predseda komisie výstavby a ŢP Ing. Lintner, ktorý po zasadaní komisie neodporúča
prijat túto smernicu a povaţuje smernicu z roku 2003 za nesystémový krok. Pán Hamar navrhuje zamerať sa
na tých, ktorí fekálie ťahajú do záhrad. Ing. Kováč zpochybnil dopad na ţivotné prostredia, ak zo 450
domácností ťahá ţumpu len cca 145.
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje: Návrh Smernice č. 2/20011 o poskytovaní finančného príspevku za odvoz a likvidáciu
obsahu zo ţúmp.
HLASOVANIE :
Prítomných: 7
Za: 1
Proti: 3 Zdrţal sa: 3
Smernica nebola schválená.
Bod 10 :
Podľa programu ďalším bodom je schválenie prekleňovacieho úveru na prefinancovanie poslednej platby
projektu „Revitalizácia obce Nová Ves nad Ţitavou”. Starostka obce informovala poslancov o potrebe
prekleňovacieho úveru, keďţe obec poslednú platbu musí prefinancovať z vlastných zdrojov a následne ich
ministerstvo uhradí obci, a o prieskume ponúk úverov na trhu a otvorila diskusiu. Pán Hamar sa informoval,
prečo sa platby stretli v jednom časovom období. Starostka odpovedala, ţe pri podávaní projektu
„Revitalizácia obce” ešte nebola vyhlásená výzva na „Viacúčelové ihrisko”. Bc. Cigáň podotkol, ţe termín
ukončenia projektu „Revitalizácia obce”sa mohol posunúť na neskôr. Starostka informovala poslancov, ţe
termíny v projekte sú pevné a nemenné. Bc.Gúcky odporučil poslancom vyskúšať si podávanie
europrojektov.
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje: prijatie úveru vo výške 27.000 EUR poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. so
sídlom Hodţova 11,010 11 Ţilina, Slovenská republika, IČO 31 575 951, IČ DPH : SK2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline, Oddiel: Sa,Vloţka číslo:148/L/ ďalej len“ banka“/
za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s moţnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane moţnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
„Revitalizácia obce Nová Ves nad Ţitavou“, s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou :Európsky fond regionálneho rozvoja
a štátneho rozpočtu SR.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista biankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane moţnosti vystavenia vlastnej vista
biankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky
z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
HLASOVANIE :
Prítomných: 7
Za: 5
Proti: 0 Zdrţal sa: 2
Bod 11 :
Správu komisie sociálnej predniesol Bc. Gúcky. Po prečítaní správy starostka otvorila diskusiu. Mgr.
Bachanová konštatovala, ţe máme veľa nezamestnaných, pán Hamar sa informoval, či ako obec sme
reagovali na moţnosť zamestnať nezamestnaných na protipovodňové práce. Starostka konštatovala, ţe u
niektorých nezamestnaných nie je vôľa pracovať.
Návrh na uznesenie :
OZ berie na vedomie:Správu sociálnej komisie.
HLASOVANIE :
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0 Zdrţal sa: 0
Bod 12 :
Ďalším bodom programu bola správa o činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2010. Správu predniesol
hlavný kontrolór Ing. Tóth.
Návrh na uznesenie :
OZ berie na vedomie:Správu o činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2010.

HLASOVANIE :
Prítomných: 7
Za: 7

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Bod 13 :
Mgr. Bachanová predniesla návrh na vyradenie inventáru. V diskusii nikto nevystúpil.
Návrh na uznesenie :
OZ vyraďuje: v zmysle § 4a, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov inventár OcÚ v hodnote
2 028,14 €
ŠJ v hodnote
1 061,13 €
ŠJ MŠ v hodnote
200,49 €
MŠ v hodnote
518,30 € podľa priloţených zoznamov.
HLASOVANIE :
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0 Zdrţal sa: 0

Bod 14 :
Ďalším bodom boli interpelácie poslancov. Svoje interpelácie od občanov predniesli:
Mgr. Bachanová sa informovala na moţný výrub drevín pred domom súp.č. 32,
Bc. Gúcky informoval o poţiadavke dôchodcov na výmenu ohradového pletiva pri kniţnici a informoval o
roxore pri ceste vedľa kaplnky,
Bc. Cigáň sa informoval, kedy sa budú čistiť cesty po zime, či sa budú umiestňovať velkokapacitné
kontajnery, predniesol záujem nájomníkov o zmenu společnosti poskytujúcich TV signál a informoval sa
v akom štádiu je výrub drevín za dedinou,
PhDr. Záhorská informovala poslancov o moţnosti darovania 2 % daní našej ZŠ,
Ing. Lintner sa informoval ako sa bude ošetrovat ochranný val za dedinou.
Bod 15 :
Ďalším bodom programu bola diskusia. Starostka informovala poslancov o potrebe výrubu drevín v areáli
MŠ a vyzvala predsedu komisie ŢP Ing. Lintnera o vyjadrenie. Otvorila diskusiu.
OZ schvaľuje: výrub stromov v areály MŠ- 2 ks borovíc do termínu 31.3.2011.
HLASOVANIE :
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0 Zdrţal sa: 0
Ďalej starostka obce oboznámila poslancov o pribehu súdneho sporu o kaštieľ a navrhla odvolať sa najvyšší
súd. Otvorila diskusiu. Nakoľko noví poslanci nemajú kompletné informácie o súdnom spore, bol im
priebeh tohoto súdneho sporu vysvetlený.
OZ schvaľuje: odvolanie sa proti rozsudku Krajskému súdu v Nitre č.k.6 Co/273/2009-391 o určenie
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti kaštieľ súp. č. 249.
HLASOVANIE :
Prítomných: 7
Za: 6
Proti: 0 Zdrţal sa: 1
Starostka ďalej informovala poslancov o pripravovaných a podaných projektoch za obec a to:
-kamerový systém v centre obce
-ţiadosť o odstránenie havarijnej situácie ZŠ
-projekt na dopravnú bezpečnosť občanov
-ţiadosť na opravu MŠ
-ţiadosť o dotáciu na povodeň
-projekt vzdelávania samosprávy
-výzva na povodne – študia pre 3 obce-Vieska nad Ţitavou, Slepčany a Nová Ves nad Ţitavou.
Pán Hamar sa informoval na priebeh projektu smetiska. Starostka odpovedala, ţe sme čerpali prostriedky zo
ŢP a čerpať aj z EU nemôţeme vzhľadom na to, ţe obec nie je vlastníkom pozemkov pod skládkou.
Ďalej starostka vyzvala prítomných občanov aby predniesli svoje pripomienky, námety, otázky. Pán
Valentko kritizoval poplatky za vývoz TKO a DSO, ktorý vraj nemotivuje separovať odpad, ďalej sa

informoval, či nie je moţnosť objednávať si menšie vozidlo na vývoz fekálií, a kritizoval zasypávanie jarkov
na Sládkovičovej ulici. Starostka vysvetlila, ţe mnoţstvo odpadu kaţdoročne narastá a obec finančne
dopláca na vývoz a uskladnenie odpadu, a separovať odpad by mali občania hlavne z enviromentálneho
hladiska. Pán Náprstok upozornil na nefunkčnosť chodníkov na Hviezdoslavovej ulici, nakoľko na nich
stoja autá. Tento problém starostka uţ riešila a bude sa v riešení pokračovať. Poslankyňa Bachanová sa
prihlásila, ţe vo svojom obvode to vyrieši pohovorom.
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ
a ukončila zasadnutie .
Overovatelia :
Bc. Peter Gúcky

.............................................

Ing. Miroslav Lintner

Ing. Marta Danková
starostka obce
Zapísala: Uhrinová, Vargončíková

.............................................

