Zápisnica

z 42. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Ţitavou, konaného dňa
25. marca 2010.
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 prítomného občana.
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola poverená
pracovníčka obce Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Jozef Hamar
p. Miroslav Lintner
Návrhová komisia bola navrhnutá v zloţení: p. Radoslav Cigáň, predseda komisie
p. Elena Bajlová, člen komisie
p. Milan Studený, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú komisiu
v uvedenom zloţení schválili jednohlasne.
Starostka obce predloţila Program 42. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o plnení úloh v oblasti starostlivosti o rodinu a deti
4. Správa o vývoji nezamestnanosti v obci
5. Správa komisie pre spracovanie súťaţných podkladov a vyhodnotenie ponúk
v procese verejného obstarávania
6. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 2226 a 2227, k. ú. Nová Ves nad Ţitavou,
extravilán obce.
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia, rôzne
9. 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 bola Správa o plnení úloh v oblasti starostlivosti o rodinu
a deti za rok 2009. Poslanci obdrţali písomnú správu, ktorú doplnila predsedníčka komisie
pre veci sociálne p. Bajlová. K danej téme hovorila v rozprave i starostka obce.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o plnení úloh v oblasti starostlivosti
o rodinu a deti za rok 2009.
Ďalším bodom programu bola Správa o vývoji nezamestnanosti v obci. Predniesla ju
predsedníčka komisie pre veci sociálne p. Bajlová. Správu doplnila p. starostka, ktorá
informovala poslancov o nových pracovných príleţitostiach, ktoré sa vytvárajú
v priemyselnom parku vo Vrábľoch.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vývoji nezamestnanosti v obci.
Ďalším bodom programu bola Správa komisie pre spracovanie súťaţných podkladov a
a vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania. Starostka informovala o
vyhodnotení ponúk na dodávateľa viacúčelového ihriska a o obchodnej verejnej súťaţi.
Správu prečítal p. Lintner, predseda komisie pre spracovanie súťaţných podkladov
a vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje výsledky vyhodnotenia ponúk na
dodávateľa viacúčelového ihriska v Novej Vsi nad Ţitavou firmu SPORT REAL, s.r.o.
Brnianska 2, 911 05 Trenčín s cenovou ponukou vo výške 63 500,36 EUR bez DPH.
Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na svoje uznesenie č.97//2010 zo dňa 28.1.2010
a uznesenie č.106/2010 zo dňa 25.2.2010
1. berie na vedomie
a/ informáciu starostky obce- ako organizátora súťaţe- o priebehu súťaţe
b/ odporúčanie komisie pre posúdenie súťaţných podkladov v znení protokolu
o vyhodnotení obchodnej súťaţe
2. konštatuje- ako záverečné vyhodnotenie výsledkov súťaţe zo strany
vyhlasovateľa v zmysle ust. § 286 ods.1 Obchodného zákonníka- ţe hodnotí ako
najvýhodnejší z predloţených návrhov návrh navrhovateľa KORINA, s.r.o. so
sídlom 811 01 Bratislava- Staré Mesto, Gorkého 3 a na tomto základe:
3. schvaľuje prevod nehnuteľností- predaj pozemkov parc.č. 2226-trvalé trávne
porasty o výmere 36192 m² v celosti a parcela 2227-orná pôda o výmere 58632 m²
v celosti, zapísané v LV 1209 ako parcely registra „E“, k. ú. Nová Ves nad
Ţitavou firme KORINA s.r.o. IČO 44675437, so sídlom Gorkého 3, 811 01
Bratislava- Staré Mesto za predajnú cenu 0,93 €/m², t.j. 88 186,32 € za 94 824 m².
Ďalším bodom boli Interpelácie poslancov.
V rámci interpelácii vystúpil p. Július Pavlov hovoril o ceste na vinice a rampe na smetisko.
Odpovedala starostka obce. p. Juraj Juhás hovoril o moţnosti informovať sa o dotácie na
traktor., p. Bajlová hovorila o vypílených stromov a naváţanie brehov rieky Ţitava a spýtala
sa na rekonštrukciu predajne Jednota. Starostka odpovedala, ţe OcÚ podal sťaţnosť na
Slovenskú inšpekciu ţivotného prostredia ohľadom výrubu stromov na brehu Ţitavy.
Ďalším
bodom programu
Diskusia, rôzne, starostka informovala poslancov
o multifunkčnom ihrisku. Podmienkou podania ţiadosti o nenávratný finančný príspevok je
viinkulácia 5 000 EUR na účet Občianskeho zdruţenia pre rozvoj mikroregiónu PoţitavieŠiročina, ktoré budú po implementácii projektu vrátené na účet obce..Obecné zastupiteľstvo

jednohlasne schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov 5 000 EUR na účet
Občianskeho zdruţenia pre rozvoj mikroregiónu Poţitavie- Širočina, ktoré budú po
implementácii Integrovanej stratégie rozvoja územia vrátené. Ďalej informovala
poslancov o pripravovaných úpravách koryta Ţitavy o vybudovaní ochranného valu, dotknutí
občania boli pozvaní na obecný úrad, väčšina z nich sa záporne vyjadrila, k budovaniu valu
na brehu Ţitavy, z jednania sa urobí zápisnica a pošle sa na Povodie Váhu. Starostka
informovala poslancov o projektoch, ktoré sa pripravujú a to na chodníky v obci a okná do
školy .V rôznom sa p. Juhás spýtal na projekt na kanalizáciu a rokovaní ohľadom kaštieľa.
Odpovedala starostka ohľadom kanalizácie budeme vedieť v druhom štvrťroku a súdny spor
ohľadom kaštieľa bol odročený.
Nakoniec starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť a vyhlásila 42. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Overovatelia: Jozef Hamar ..............................
Miroslav Lintner.........................

Zapísala: Helena Kováčová

