Zápisnica
z 24. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Ţitavou, konaného dňa
27.novembra 2008
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Ing. Marta Danková,
starostka obce. Konštatovala, ţe zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade
s rokovacím poriadkom a 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 ,
riaditeľa ZŠ Mgr. Jozefa Sonlajtnera a prítomných občanov. Ospravedlnený – poslanec OZ
p. Juraj Juhás.
Vypracovaním zápisnice z dnešného zasadnutia OZ bola poverená pracovníčka
obecného úradu p. Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Jozef Hamar
p. Miroslav Lintner
Návrhová komisia bola navrhnutá v zloţení: p. Mgr. Eva Koprdová, predseda
p. Július Pavlov, člen komisie
p. Elena Bajlová, členka komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú
komisiu v uvedenom zloţení schválili jednohlasne.
Starostka obce predloţila program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program dnešného zasadnutia OZ je nasledovný:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ V Novej
Vsi nad Ţitavou za školský rok 2007/2008
4. Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2009
5. Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2009
6. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2009.
7. Návrh VZN o poţiarnom poriadku obce a schválenie zriadenia obecného hasičského
zboru.
8. Návrh pravidiel pouţívania internetu v obecnej kniţnici. Výsledky revízie kniţného
fondu a úprav členského poplatku.
9. Správa nezávislého audítora z overenej účtovnej závierky.
10. Správa komisie pre spracovanie súťaţných podkladov a vyhodnotenie ponúk
v procese verejného obstarávania.
11. Schválenie kúpy pozemkov parc.č.208/1,208/2,209/1,209/2 pre budúcu výstavbu
nájomných bytoviek.
12. Návrh odmien poslancom OZ, starostke obce, hl. kontrolórovi a členom komisií OZ.

13. Interpelácia poslancov.
14. Diskusia, rôzne.
15. Záver.
Zo strany poslancov OZ bola k navrhnutému programu pripomienka predsedu
komisie finančnej a správy obecného majetku p. Cigáňa-vyčleniť z programu rokovania
body 4,5,6 návrhy VZN nakoľko nie sú sadzby v duálnych cenách. Odpovedal mu zástupca
starostky p. Hamar, sadzby nemusia byť uvedené v Sk. 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.
V diskusii vystúpila p. starostka a informovala poslancov o priebehu riešenie uznesenia č.
79 bod c/- ohľadom zvolania občanov dotknutých vlastníkov na Sládkovičovej ulici.
OZ prerokovalo kontrolu plnenia uznesení.
Ďalším bodom programu bola Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ v Novej Vsi nad Ţitavou za školský rok 2007/2008.
Správu predniesol riaditeľ ZŠ p. Jozef Sonlajtner /príloha zápisnice/. V diskusii vystúpila p.
starostka, úroveň školy sa zvyšuje, informačne hovorila i o financiách. Riaditeľ školy
v diskusii hovoril o tom, ţe robia všetko pre to aby sa zvýšil počet ţiakov ZŠ
a o chýbajúcich finančných prostriedkov. Pán Hamar sa informoval o akú sumu sa jedná,
ktorá by mala byť vyčlenená v rozpočte obce na rok 2009.
Obecné zastupiteľstvo :a/ berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v Novej Vsi nad Ţitavou za školský rok
2007/2008,b/ schvaľuje vyčlenenie sumy 200 000,-Sk v rozpočte obce na rok 2009 ako
finančnú rezervu na prevádzkové náklady ZŠ.
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2009.
Návrh predniesla pani starostka, sadzby dane sme navrhli zvýšiť o infláciu za rok 2007-2,8
%. Predseda finančnej komisie podal stanovisko komisie finančnej a správy obecného
majetku, komisia nesúhlasí s návrhom VZN- ţiada zapracovať úľavu pre občanov nad 7O
rokov, starostka upozornila poslancov OZ na Metodické pokyny MF- nie je moţné ukladať
podmienky nad rámec zákona zníţenie dane občanov starších ako 70 rokov sa nemôţe
viazať na podmienku, ţe musia bývať v domácnosti sami. Pán Hamar, hovoril
o zaokrúhľovaní sadzieb daň zo stavieb na 2 desatinné miesta .
Obecné zastupiteľstvo
a/ sa uznáša v zmysle § 11 ods. 4 písm. d/ a g/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov na Všeobecne záväznom nariadení obce Nová Ves
nad Ţitavou o dani z nehnuteľností na rok 2009 s doplňujúcim návrhom k §
5,ods.2.pís.b/
2/
správca dane ustanovuje, ţe daň zo stavieb a bytov zniţuje o :

b/ 50% z daňovej povinnosti na stavby a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70
rokov, ktoré slúţia výhradne na ich trvalé bývanie
ţiada
zapracovať duálne uvedenie jednotlivých sadzieb dane.
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN o miestnych daniach. S návrhom
VZN oboznámila poslancov pani starostka.
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša v zmysle § 11 ods.4 písm. d/ a g/ zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov na Všeobecne
záväznom nariadení obce Nová Ves nad Ţitavou o miestnych daniach na rok 2009.
b/ ţiada
zapracovať duálne uvedenie jednotlivých sadzieb dane.
Ďalším bodom programu bol Návrh na VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009. Predseda finančnej komisie predniesol
stanovisko komisie finančnej a správy obecného majetku, ktorá neodporúča návrh VZN
schváliť, je potrebné doplniť § 5 VZN o zníţenie poplatku o 50 % pre občanov starších ako
70 rokov, p. Hamar sa prikláňa k tomuto doplneniu , je potrebné ponechať zníţenia ako boli
v roku 2008, p. Bajlová súhlasí s úľavou.
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša v zmysle § 11 ods.4 pís. d/ a g/ zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č.582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na Všeobecne záväznom nariadení obce Nová Ves nad Ţitavou
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009
s doplňujúcim návrhom k § 7, ods.4, písm. a/,b/
Bod 4-Obec poskytuje úľavu z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
a/ osamelým občanom starším ako 70 rokov vo výške 50% sadzby z ročného poplatku.
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN o Poţiarnom poriadku a schválenie
zriadenie hasičského zboru.
Predniesla pani starostka a otvorila diskusiu. OZ sa uţ Poţiarnym poriadkom a zriadením
obecného hasičského zboru zaoberalo na predchádzajúcom zasadaní .
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša v zmysle zákona č.314/2001 Z .z. o ochrane pred
poţiarmi v znení neskorších predpisov na VZN o poţiarnom poriadku obce
b/schvaľuje- zriadenie obecného hasičského zboru.
Ďalším bodom programu bol Návrh pravidiel pouţívania internetu v obecnej
kniţnici. Výsledky revízie kniţného fondu a úprav členského príspevku. Návrh
predniesla starostka obce, správu o revízii kniţného fondu podala Mgr.Koprdovápredsedkyňa revíznej komisie, p. Hamar mal pripomienky k návrhu pravidiel pouţívania
internetu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Pravidlá pouţívania internetu v obecnej kniţnici
s doplňujúcim návrhom k bodu č.6.Bod 6 znie: na poţiadanie je moţné vytlačiť
dokumenty. Tlač je spoplatnená:

- od 1 do 10 strán vo výške 0,10 € za stranu A4

- od 11 strán vo výške 0,15 € za stranu A4
b/ výsledky revízie kniţného fondu
c/ výšku členského príspevku vo výške 1 € pre dospelé osoby a 0,5 € pre deti do 15
rokov.
Ďalším bodom programu bola Správa nezávislého audítora z overenej účtovnej
závierky.
Predniesla pani starostka, previerka sa konala 21.11.2008. Poslanci OZ nemali ţiadne
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenej
účtovnej závierky.
Ďalším bodom programu bola Správa komisie pre spracovanie súťaţných
podkladov a vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania. Starostka pred
podaním správy informovala prítomných o potrebe dať vypracovať geometrický plán na
Hlavnej ulici ako podklad pre zápis na LV obce. Správu podal p. Lintner, predseda
komisie. Na posúdenie boli 3 ponuky. V diskusii nikto nevystúpil.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledky výberového konania na dodávateľa na
zhotovenie geometrického plánu Hlavnej ulice-firmu GEOPRO s. r.o. Bratislava.
Nasledovalo schválenie kúpy pozemkov par.č. 208/1,208/2,209/1,209/2 pre budúcu
výstavbu nájomných bytoviek, správu predniesla starostka obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov pre budúcu výstavbu nájomných
bytoviek-parc.č. 208/1,208/2,209/1,209/2 od Jozefa Ďuriša- 507 m2 Františka Ďuriša56,5 m² a Eleny Kováčovej-574,5 m² v cene 100,-Sk za m2. Za uznesenie nehlasoval p.
Cigáň- zdrţal sa hlasovania.
Ďalším bodom bol návrh odmien poslancom OZ, starostke obce, hlavnému
kontrolórovi a členom komisií OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu starostke obce vo výške 1 mesačného platu,
poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi vo výške 2 mesačných odmien a členom
komisií OZ, predsedníčke ZPOZ a L. Kriváňovi podľa priloţeného zoznamu.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
Svoje interpelácie predniesli:
Pán Pavlov hovoril o vysporiadaní uličky za bývalom obecným úradom, informáciu doplnil
p. Hamar. Starostka podala k danému problému vyrozumenie a ubezpečila diskutujúceho,
ţe sa bude vo vysporiadavaní pokračovať, odpovedala na interpeláciu z predchádzajúcich
zasadaní OZ, ţe spoločnosť VEOLIA od 14.12.2008 doplnila chýbajúci autobusový spoj
v sobotu ,p. Bajlová- Staničná ulica-neopílené stromy vzhľadom na to ,ţe pozemok je
predaný, musí to riešiť nový majiteľ, ako to vyzerá s opravou Klubu dôchodcov p. Cigáňv obci sa vyskytuje pyrotechnika, je potrebné urobiť rozhlasovú reláciu do obecného
rozhlasu, hovoril o úprave chodníkov na Hlavnej ulici, volebné obvody poslancov je
potrebné zverejniť na webovej stránke .Mgr. Koprdová- odhŕňanie snehu v obci-ako je
zabezpečené? p.Cigáň- ako dopadlo jednanie s p. Grúnerom, ohľadom sušičky kukurice ?
Viac diskutujúcich nebolo. Starostka odpovedala ne uvedené otázky.
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne:

V diskusii a v rôznom nikto nevystúpil.

Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 24. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: H. Kováčová
Overovatelia: Jozef Hamar

Miroslav Lintner

…..............................

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

