Zápisnica

z 36. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Ţitavou, konaného dňa
23. septembra 2009

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. Svoju
neúčasť ospravedlnili p. Hamar, zástupca starostky a p. Lintner ,poslanec OZ.
Na zasadnutí starostka obce privítala prítomných poslancov OZ, hlavného kontrolóra obce
Ing. Jána Tótha, Ing. Jarmilu Bernáthovú, kronikárku obce a prítomného občana .
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola poverená
pracovníčka obce Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Radoslav Cigáň
p. Juraj Juhás
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: p. Elena Bajlová, predseda komisie
p. Július Pavlov člen komisie
p. Milan Studený, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú komisiu
v uvedenom zložení schválili jednohlasne.
Starostka obce predložila Program 36. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý
poslanci jednohlasne schválili.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie zápisu do kroniky obce
4. Návrh VZN o sociálnych službách
5. Návrh smernice č.1/2009-Zásady obehu účtovných dokladov
6. Návrh doplnku č.2/2009 Prevádzkového poriadku pohrebiska
7. Správa o plnení úloh v oblasti starostlivosti o starých občanov
8. Správa o poskytovaní služieb v obci
9. Interpelácie poslancov
10. Diskusia, rôzne
11. Záver
Druhým bodom programu bolo Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení prezentovala starostka obce, ktorá podrobne rozobrala kontrolu
plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo kontrolu plnenia uznesení .
Ďalším bodom programu bolo Schválenie zápisu do kroniku obce. Predseda komisie
školstva, kultúry, mládeže a športu predniesol súhlasné stanovisko komisie, s doplnením
športu a činnosti JDS do kroniky. V rozprave vystúpila p. Bajlová a starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zápis do kroniky obce s pripomienkami.
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN o sociálnych sluţbách.
V rozprave p. Bajlová doplnila opraviť § 14. Starosta dala hlasovať za pôvodný návrh VZN.
Nehlasoval zaň žiaden z prítomných poslancov. Potom dala hlasovať za zmenený návrh VZN.
Hlasovali 4 poslanci, 1 poslanec sa zdržal hlasovania. VZN o sociálnych službách bolo
trojpätinou väčšinou hlasov schválené.
Ďalším bodom programu bolo Návrh smernice č.1/2009-Zásady obehu účtovných
dokladov. Informáciu o zásadách podala p. starostka a otvorila diskusiu k tomuto bodu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo smernicu č.1/2009- Zásady obehu účtovných dokladov
Ďalším bodom programu bol Návrh doplnku č.2/2009 Prevádzkového poriadku
pohrebiska. V diskusii vystúpil p. Juhás .Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnok
č.2/2009 Prevádzkového poriadku pohrebiska s pripomienkami :
c/ pri zachovaní línie jednotlivých radov. Pri nedodrţaní línie a rozmerov hrobového
miesta a línie radov je občan povinní tieto upraviť na vlastné náklady.
Ďalším bodom programu bola Správa o plnení úloh v oblasti starostlivosti o starých
občanov. Správu predniesla predsedníčka komisie pre veci sociálne p. Bajlová. Obecné
zastupiteľstvo Správu o plnení úloh v oblasti starostlivosti o starých občanov zobralo na
vedomie.
Ďalším bodom programu bola Správa o poskytovaní sluţieb v obci. Správu prečítal
predseda komisie pre obchod a služby p. Juhás.
Obecné zastupiteľstvo Správu o poskytovaní sluţieb v obci berie na vedomie.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
p. Július Pavlov informoval o riešení sťažnosti
p. Juraj Juhás- osvetlenie v parku a zaujímal sa o vodný režim v parku .Odpovedala p.
starostka vodný režim sa bude riešiť komplexne a osvetlenie sa bude tiež riešiť.
p. Radoslav Cigáň sa zaujímal o priebeh súdneho sporu o kaštieľ . Odpovedal starostka ,
rozsudok sa dozvieme 12.10.2009.
P, Elena Bajlová- zimné vykurovanie- kontrola kotlov v domácnostiach.
Ďalším bodom bola Diskusia, rôzne.
Hlavý kontrolór obce Ing. Tóth, poďakoval poslancom OZ za dôveru pri voľbách a prečítal
plán práce hlavného kontrolóra za september- december 2009.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Plán práce hlavného kontrolóra za obdobie
september- december 2009.
Starostka prečítala poslancom žiadosť Anna Koprdovej, rod. Valašíkovej o vysporiadaní
pozemku. Starostka zároveň prehlásila, že kupujúca Anna Koprdová, rod. Valašíková nie je
poslankyňou obce, zamestnankyňou obce ani blízkou osobou zamestnancov obce a preto
nebolo nutné vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne
schvaľuje predaj časti pozemku parc.č. 395/1 vedenej na LV 1209 k. ú. Nová Ves nad
Ţitavou t.j. diel č.4 o výmere 25 m² k novovytvorenej parcele 248 a diel č. 13 o výmere 16
m² k novovytvorenej parcele 250/1 tak, ako sú zakreslené v GP č.64/2009 vyhotovený
Jozefom Chudým, spolu o celkovej výmere 41 m² za dohodnutú kúpnu cenu 1,85 €/1 m²
Anne Koprdovej, rod. Valašíkovej, bytom Nová Ves nad Ţitavou, 419.
V ďalšom bode rôzne starostka navrhla zrušiť členstvo v Rade škole p. Jurajovi Juhásovi
a deleguje do Rady školy p. Milana Studeného. Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením a/
ruší členstvo v Rade školy ZŠ p. Jurajovi Juhásovi, b/ schvaľuje členstvo v Rade školy
ZŠ p. Milanovi Studenému, predsedovi komisie školstva, kultúry, mládeţe a športu.
Starostka informovala poslancov OZ o finančnom príspevku z Ministerstva financií vo výške
10 000,-€ na obnovu okien v ZŠ.

Ďalej starostka obce opäť informovala poslancov o stave v nájomnom byte p. Rybárovej,
nakoľko je tam problém so splácaním nájomného/ nie je platené tak ako je uzavretá nájomná
zmluva/ a tiež tam bol odpojený odber plynu a elektrickej energie. Obecné zastupiteľstvo
jednohlasne schvaľuje odobratie obecného nájomného bytu na základe porušenia
pravidiel bývania a na základe porušenia nájomnej zmluvy p. Veronike Rybárovej,
V závere zasadnutia starostka informovala poslancov o prerokovaní návrhu územného
plánu obce, odborný výklad pre verejnosť sa uskutoční dňa 28. septembra 2009 o 15.00 hod.
na obecnom úrade.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 36. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Overovatelia: Radoslav Cigáň................................
Juraj Juhás...........................

Zapísala: Helena Kováčová

