Zápisnica
z 17. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
27. marca 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 všetci poslanci 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 prítomných
občanov.
Vypracovaním zápisnice z dnešného zasadnutia OZ bola poverená pracovníčka
obecného úradu Ing.Ľudmila Vargončíková.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Július Pavlov
p. Juraj Juhás
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: p. Radoslav Cigáň, predseda komisie
p. Elena Bajlová, člen komisie
p. Miroslav Lintner, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú
komisiu v uvedenom zložení schválili jednohlasne.
Starostka obce predložila program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program dnešného zasadnutia OZ je nasledovný:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa o plnení úloh v oblasti starostlivosti o rodinu a deti za rok 2007.
4. Správa o vývoji nezamestnanosti v obci.
5. Správa o stave drobnej delikvencie za rok 2007.
6. Návrh na pravidlá pre užívanie obecných bytov.
7. Správa o hospodárení obce počas rozpočtového provizória.
8. Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov a vyhodnotenie ponúk
v procese verejného obstarávania.
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia, rôzne.
11. 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 plnení úloh v oblasti starostlivosti o
rodinu a deti za rok 2007. Predniesla pani Bajlová – predsedníčka komisie a pani starostka
otvorila rozpravu. Pani starostka informovala OZ o návšteve kurátoriek. Pán Hamar sa
informoval, kto poberá rodinné prídavky vyplácané obcou.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení úloh v oblasti starostlivosti
o rodinu a deti za rok 2007.
Ďalším bodom programu bola Správa o vývoji nezamestnanosti v obci.
Prečítala pani Bajlová – predsedníčka komisie a pani starostka obce otvorila diskusiu. Pani
starostka oboznámila OZ, že sa pripravuje nový projekt VPP.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vývoji nezamestnanosti v obci.
Ďalším bodom programu bola Správa o stave drobnej delikvencie za rok 2007.
Predniesol predseda komisie pán Lintner. Pani starostka otvorila rozpravu. Nikto sa do
rozpravy neprihlásil.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o stave drobnej delikvencie za rok
2007.
Ďalším bodom programu bol Návrh na pravidlá pre užívanie obecných bytov.
Návrh predniesla pani starostka a zároveň otvorila rozpravu. Pán Hamar sa informoval o
možnosti antény na nájomné bytovky. Pán Lintner navrhol, aby sa držanie psa v nájomnej
bytovke podmienilo súhlasom všetkých nájomníkov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na pravidlá pre užívanie obecných bytov s
doplnkom v čl.13 bod 1. - so súhlasom ostatných nájomcov.
Ďalším bodom programu bola Správa komisie pre spracovanie súťažných
podkladov a vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania. Starostka obce
informovala OZ o územnom pláne a prečítala dôvodovú správu. Predseda komisie pán
Lintner prečítal správu a pani starostka otvorila rozpravu. Pán Hamar navrhol zaradiť
územný plán do plánu rozvoja obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu
komisie pre spracovanie súťažných
podkladov a vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
Svoje interpelácie predniesli:
Pán Pavlov sa informoval kedy budú pristavené veľkoobjemové kontajnery. Pani Bajlová
predniesla pripomienku od občanov na potulujúceho sa veľkého psa. Pán Lintner sa
informoval o vlastníkoch konkrétneho domu, kde sa zdržuje veľa ľudí.
Viac diskutujúcich nebolo.
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne:
Pani starostka Ing. Marta Danková informovala poslancov o mikreregióne PožitavieŠiročina a o ROP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nová Ves nad
Žitavou“.

Pani Bajlová informovala, že komisia sociálna dodatočne prejednala VZN o soc.kuratele a
súhlasí s jeho prijatím. Pán Pavlov informoval o riešení žiadostí občanov komisiou ŽP. Pán
Juhás informoval o zlom stave niektorých miestnych komunikácií.
Pripomienky od občanov:
Pán Studený poukázal na zlý stav komunikácie vedúcej na vinohrady – doliny.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 17. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Ing.Vargončíková
Overovatelia: Július Pavlov
Juraj Juhás
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