Zápisnica
z 20. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
26. júna 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 je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ,
na základe čoho je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a prijať právoplatné uznesenie.
Na zasadnutí pani starostka privítala prítomných poslancov OZ, hlavného kontrolóra obce a
prítomného občana.
Vypracovaním zápisnice z dnešného zasadnutia OZ bola poverená pracovníčka
obecného úradu Ing.Ľudmila Vargončíková.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Július Pavlov
p. Radoslav Cigáň
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: p. Miroslav Lintner, predseda komisie
p. Jozef Hamar, člen 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 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program dnešného zasadnutia OZ je nasledovný:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa o výsledkoch vyučovacieho procesu v MŠ.
4. Správa o výsledkoch vyučovacieho procesu v ZŠ.
5. Návrh nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov s firmou SHR GProgres Slepčany.
6. Správa o poskytovaní služieb v obci.
7. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2007.
8. Správa o dodržiavaní VZN o dani z nehnuteľností.
9. Správa finančnej komisie o vysporiadaní nehnuteľnosti- dom súp.č. 237 a pozemkov
– parc.č. 3111/58, 3111/99
10. Interpelácie poslancov.
11. Diskusia, rôzne.
12. 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 prezentoval zástupca starostky-poslanec OZ Jozef
Hamar, ktorý podrobne rozobral kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
OZ.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Ďalším bodom programu bola Správa o výsledkoch vyučovacieho procesu v MŠ.
Predniesla pani riaditeľka MŠ Dagmar Kramárová a pani starostka otvorila rozpravu. Pani
Bajlová pochválila prácu v MŠ. Pán Hamar sa informoval, aká je kapacita detí pre MŠ. Pani
Kramárová vyslovila požiadavku na zakúpenie PC pre MŠ.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch vyučovacieho procesu v
MŠ.
Ďalším bodom programu bola Správa o výsledkoch vyučovacieho procesu v ZŠ.
Predniesol pán riaditeľ ZŠ Mgr.Jozef Sonlajtner, ktorý zároveň skrátene informoval
poslancov o novom školskom zákone a zmenách vo vyučovacom procese od 1.9.2008.
Starostka obce poďakovala za dobrú spoluprácu s vedením MŠ a ZŠ.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch vyučovacieho procesu v
ZŠ.
Ďalším bodom programu bol Návrh nájomnej zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov s firmou SHR G-Progres Slepčany. S návrhom zmluvy
oboznámila poslancov pani starostka a zároveň otvorila rozpravu. Pán Juhás mal otázku na
predkupné právo v zmluve, pán Hamar odporučil zahrnúť do zmluvy splatnosť nájmu a
ukotviť, že nájomca nemôže prenajať pozemky tretej osobe a pán Lintner mal otázku na
poľovné právo v zmluve.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu o nájme poľnohospodárskych
pozemkov s firmou SHR G-Progres Slepčany s pripomienkami
a/doplniť splatnosť nájmu
b/doplniť že „nemôže prenajať tretej osobe“
c/vypustiť článok č.VII -Poľovné právo
Ďalším bodom programu bola Správa o poskytovaní služieb v obci. Správu
predniesol pán Juraj Juhás - predseda komisie. Pani starostka otvorila rozpravu. Pán Pavlov
sa informoval o prevádzke reštauračného zariadenia v obci, pani Bajlová tlmočila sťažnosti
občanov na príležitostných predávajúcich, na váhu a kvalitu tovaru. Viac diskutujúcich
nebolo.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o poskytovaní služieb v obci
Ďalším bodom programu bolo Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2007.
Obecné zastupiteľstvo odkladá schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2007 na
najbližšie zasadnutie OZ.
Ďalším bodom programu bola Správa o dodržiavaní VZN o dani z nehnuteľností.
Správu predniesol pán Ing. Gregor Mladý – hlavný kontrolór obce. Pani starostka otvorila
rozpravu a informovala poslancov, že za rok 2007 obec nemala nedoplatky. Do rozpravy sa
nikto neprihlásil.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o dodržiavaní VZN o dani z

nehnuteľností.
Ďalším bodom programu bola Správa finančnej komisie o vysporiadaní
nehnuteľnosti- dom súp.č. 237 a pozemkov – parc.č. 3111/58, 3111/99. Správu predniesol
pán Radoslav Cigáň – predseda komisie. Pani starostka doplnila správu o aktuálne
informácie a otvorila diskusiu. Pán Hamar informoval o snahe riešiť vysporiadanie
nehnuteľností z roku 2002 a odporučil stanoviť záväzný termín pre pani Žákovú. Pán Juhás
sa pýtal na zmluvu pani Žákovej sa bývalým JRD. Viac diskutujúcich nebolo.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu finančnej komisie o vysporiadaní
nehnuteľnosti- dom súp.č. 237 a pozemkov – parc.č. 3111/58, 3111/99 a poveruje OcU
rokovaním s nájomníčkou o kúpe nehnuteľnosti do 31.07.2008.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
Svoje interpelácie predniesli:
Pán Juhás sa informoval o informačných tabuliach v obci. Pán Lintner sa informoval čo s
drevom v parku a o strihaní krovín smerom na vinice, pán Pavlov sa informoval o časovom
termíne na budovanie chodníkov v obci. Pani Bajlová sa pýtala na možnosť opravy
vstupných dvierok na pozemok MŠ, pán Cigáň sa pýtal na zem na ihrisku-možnosť
rohrnutia a pán Hamar doporučil rozanalyzovať podrobnejšie stretnutie občanov zo dňa
22.06.2008.
Viac diskutujúcich nebolo.
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne:
Pani starostka Ing. Marta Danková informovala poslancov o správe k určeniu vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti /kaštiel/, informovala poslancov o predbežnej cenovej kalkulácii pre
OHZ, aj o tvorbe územného
plánu obce. Pán Lintner informoval poslancov
o uskutočnenom rozbore vody zo Studničky.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 20. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Ing.Vargončíková
Overovatelia: Július Pavlov
Radoslav Cigáň
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