Zápisnica
z 26. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Ţitavou, konaného dňa
29. januára 2009.
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 pani starostka privítala prítomných poslancov OZ, hlavného kontrolóra obce
a prítomného občana. Z rokovania OZ sa ospravedlnil poslanec p. Radoslav Cigáň zo
zdravotných dôvodov.
Vypracovaním zápisnice z dnešného zasadnutia OZ bola poverená pracovníčka
obecného úradu Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Juraj Juhás
p. Mgr. Eva Koprdová
Návrhová komisia bola navrhnutá v zloţení: p. Július Pavlov, predseda komisie
p. Miroslav Lintner ,člen komisie
p. Jozef Hamar, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú
komisiu v uvedenom zloţení schválili jednohlasne.
Starostka obce predloţila program 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program dnešného zasadnutia OZ je nasledovný:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2009.
4. Plnenie úloh Programu rozvoja obce na rok 2008.
5. Plány práce komisií OZ a ZPOZ na rok 2009.
6. Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2009.
7. Návrh VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole.
8. Správa komisie pre spracovanie súťaţných podkladov a vyhodnotenie ponúk
v procese verejného obstarávania.
9. Návrh na doplnenie cenníka.
10. Správa o stave drobnej delikvencie za rok 2009.
11. Interpelácie poslancov.
12. Diskusia, rôzne.
13. Záver.
Zo strany poslancov OZ neboli k programu ţiadne 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 schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení .
Ďalším bodom programu bola Návrh rozpočtu obce na rok 2009.
Rozpočet odporučil OZ schváliť hlavný kontrolór obce Ing. Mladý , finančná komisia
nemá k návrhu rozpočtu námietky.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 ods.4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov rozpočet obce na rok 2009 s pripomienkami.
Ďalším bodom programu bolo Plnenie úloh Programu rozvoja obce za rok 2008.
Predniesol ho p. Hamar, zástupca starostky. Starostka doplnila informáciu o vysporiadaní
pozemkov v obci, v rozprave sa hovorilo o Tureckom moste, rekultivácii skládky odpadu,
vodnom reţime v parku.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia úloh Programu rozvoja obce za rok 2008 s pripomienkami.
Ďalším bodom programu bolo schválenie plánov práce komisií OZ a ZPOZ na rok
2009.
Predsedovia jednotlivých komisií prečítali plány práce komisií OZ a ZPOZ na r. 2009,
okrem komisie finančnej a správy obecného majetku, ktorý bude schválený na februárovom
zasadaní OZ.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plány práce komisií OZ a ZPOZ na rok 2009
a/ komisie pre veci sociálne
b/ komisie obchodu, sluţieb a ochrany spotrebiteľa
c/komisie školstva, kultúry, mládeţe a športu
d/komisie pre ochranu verejného poriadku
e/komisie výstavby a ţivotného prostredia
e/komisie pre ochranu verejného záujmu
g/ ZPOZ
Ďalším bodom programu bol Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2009.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán práce hlavného kontrolóra na rok 2009.
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorý je potrebný prijať podľa nového
školského zákona č.245/2008.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh VZN č.1/2009 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky

v základnej škole s pripomienkami.
Ďaľším bodom programu bola Správa komisie pre spracovanie súťaţných
podkladov a vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania.
Predniesol pán Lintner, predseda komisie. Správu doplnila starostka obce, úloha má byť
zrealizovaná do 15.03.2009.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ výsledky vyhodnotenia ponúk na dodávateľa plastových okien a dverí na triedach
MŠ- firmu OKNO SK s.r.o. Nová Ves nad Ţitavou, č.600 v sume 4 893,36 €/147 417,Sk/
b/ výmenu okien- na jedálni MŠ v sume 2 084,69 €/ 62 803,-Sk/
Ďalším bodom programu bol Návrh na doplnenie cenníka.
Poslancov informovala pani starostka .p. Bajlová, odišla zo zasadania OZ zo zdravotných
dôvodov.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
novelu cenníka č.1/2009.
Ďaľším bodom programu bola Správa o stave drobnej delikvencie za rok
2008. Správu predniesol p. Lintner, predseda komisie pre ochranu verejného poriadku.
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o stave drobnej delikvencie za rok 2008.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
Svoje interpelácie predniesli:
Pán Hamar – nesvieti osvetlenie v parku. Odpovedala starostka obce, svietidlá v parku
patria OUI a zároveň odpovedala na interpeláciu p. Bajlovej z decembrového zasadania
OZ.
Viac diskutujúcich nebolo.
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne:
Pani starostka Ing. Marta Danková informovala poslancov o výške príspevku na čiastočnú
úhradu neinvestičného výdavku v MŠ.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ podľa vyhlášky č.353/1994 v znení neskorších noviel a doplnkov výšku príspevku na
čiastočnú úhradu neinvestičného výdavku v predškolskom zariadení v sume 4 €/120,Sk/ na dieťa s trvalým pobytom v obci a sumu 6 €/ 180,-Sk/ s trvalým pobytom mimo
našej obce.
b/ v prípade 2 a viac detí z jednej rodiny je poplatok zníţený na 75 % / 3 €/
Ďalším bodom v rôznom hovorila starostka o novele smernice č.1/2007 o poskytovaní
jednorázového príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce- potrebné zaokruhľovať na
celé eurá.

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
novelu smernice č.1/2007 o poskytovaní jednorázového príspevku osobitným skupinám
obyvateľov obce Nová Ves nad Ţitavou v znení :
ČL.3 bod 3 : výška príspevku na podporu rodičov pri narodení dieťaťa je 100 €.
ČL.4 bod 3 : výška príspevku pri prvom nástupe dieťaťa do ZŠ Nová Ves nad Ţitavou
je 67 €.
Čl. 5 bod 4 : výška príspevku obyvateľov obce po priznaní na starobný dôchodok ja 67
€.
V rôznom oboznámila starostka obce prítomných poslancov o nájomníčke V.
Rybárovej, ktorá do dnešné dňa neobýva pridelený nájomný byt a o správnom konaní
k výrubu stromov pri rieke Ţitave, ktoré sa uskutoční dňa 03.02.2009 o 13.00 hod. na
obecnom úrade.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 26. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Overovatelia: Juraj Juhás ......................................
Mgr. Eva Koprdová..........................

Zapísala: Helena Kováčová

