Zápisnica
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
26. februára 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.
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: Miroslav Lintner
Július Pavlov
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Elena Bajlová, predsedkyňa komisie
Mgr. Eva Koprdová, členka komisie
Radoslav Cigáň, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú
komisiu v uvedenom zložení schválili jednohlasne.
Starostka obce predložila program 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program dnešného zasadnutia OZ je nasledovný:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Výsledky hospodárenia obce za rok 2008, finančné usporiadanie, záverečný účet,
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
4. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2008.
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2008.
6. Návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre seniorov.
7. Plán práce komisie finančnej a správy obecného majetku.
8. Interpelácie poslancov.
9. Diskusia, rôzne.
10. 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 predniesol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
OZ schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.

Ďalším bodom programu boli Výsledky hospodárenia obce za rok 2008, finančné
usporiadanie, záverečný účet, odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu.
Výsledky hospodárenia predniesla pani starostka Ing. Marta Danková, stanovisko
predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Gregor Mladý a pán Cigáň-predseda finančnej
komisie odporučil OZ schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie obce.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 ods.3 písm.b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a v zmysle §21 odst.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a v znení neskorších zmien a doplnkov záverečný účet
a celoročné hospodárenie obce za rok 2008 bez výhrad.
Ďalším bodom programu boli Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2008.
Predniesol pán Cigáň a starostka otvorila rozpravu. Pán Hamar navrhol, aby dielčie
inventarizačné komisie dostávali podklady z OcU. Pani starostka navrhla prijať uznesenie
o zaraďovaní drobného hmotného majetku obce.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2008
b/zaraďovanie drobného hmotného majetku obce v účtovnej hodnote od 20 €. Majetok
od 0,1 do 19,99 € viesť v pomocnej evidencii-knihe materiálových zásob.
Ďalším bodom programu bola Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok
2008.
Správu prečítal Ing. Mladý – hlavný kontrolór obce.
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za II.polrok 2008
Ďalším bodom programu bol Návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre
seniorov.
Návrh koncepcie predniesol pán Hamar a starostka otvorila rozpravu. Pani Bajlová
informovala poslancov o prejednaní koncepcie v sociálnej komisii, o pripravovanej
prednáške výkladu nového zákona o sociálnych službách a o potrebe informovať dôchodcov
o možnostiach využitia tohto zákona. Ing. Mladý navrhol zahrnúť finančné nároky podľa
tejto koncepcie do budúcoročného rozpočtu obce. Pán Hamar konštatoval, že finančné
krytie tejto koncepcie už dostáva obec v podielových daniach, informoval o potrebe rozdať
kópiu koncepcie dôchodcom. Pani starostka oboznámila poslancov o pripravovanej novele
zákona o soc. službách, o školení ktoré bolo k zákonu o soc. službách, o finančnej situácii
obce, o pripravovanom budovaní domova dôchodcov vo Vrábľoch, vysvetlila funkciu
podielových daní a nesúhlasila s informovaním o koncepcii, pokiaľ nie je prijatá OZ.
Starostka konštatovala, že koncepcia z hľadiska finančnej náročnosti pre obec nie je reálna
a nedá sa v prednesenej podobe realizovať. Pán Pavlov sa vyjadril k potrebe budovania obce
pre všetkých občanov. Pán Juhás sa nevedel rozhodnúť k prijatiu koncepcie a navrhol
počkať na novelu zákona. Pán Lintner navrhol koncepciu vziať na vedomie a vychádzať

z nej do budúcnosti, podotkol, že z finančného hľadiska je koncepcia náročná na obecný
rozpočet, navrhol koncepciu dopracovať obecným úradom a oddialiť na september.
Obecné zastupiteľstvo
a/berie na vedomie
Koncepciu rozvoja sociálnych služieb pre seniorov
b/ukladá
komisii pre veci sociálne pri Oz zabezpečiť pre verejnosť výklad zákona č.448/2008
o sociálnych službách
c/zaktualizovať VZN č. 3/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za
opatrovateľskú službu na území obce
d/zistiť reálne požiadavky na jednotlivé sociálne služby pre seniorov
e/predloženú Koncepciu rozvoja sociálnych služieb pre seniorov opäť prerokovať na
júnovom zasadaní OZ
Ďalším bodom programu bol Plán práce komisie finančnej a správy obecného majetku.
Predniesol pán Cigáň. V diskusii nikto nevystúpil.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán práce komisie finančnej a správy obecného majetku na rok 2009.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
Svoje interpelácie predniesli:
Pani Mgr. Koprdová predniesla požiadavku občanov na prechod pre chodcov od ulice
Staničnej ku MŠ, pán Pavlov predniesol potrebu vyhotoviť mriežky nad radiátormi v MŠ,
pani Bajlová predniesla sťažnosť občanov vo svojom obvode na zasmolované hydranty na
chodníku a sťažnosť občanov na ostrých psov z ulice 1.mája.
Viac interpelácií nebolo.
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne:
Pani starostka Ing. Marta Danková informovala poslancov o výklade Ministerstva životného
prostredia na vypúšťanie žúmp a informovala, že napriek preplácaniu 40% z nákladov na
vývoz žumpy si dáva ťahať žumpu len 27% občanov obce, informovala tiež o situácii
výstavby kanalizácie z fondov EU a možnosti požiadania o financie iba z enviromentálneho
fondu. Upozornila na dôležitý fakt, že o dotáciu z EU v súčasnosti môžu žiadať obce, ktoré
majú nad 2000 obyvateľov. Tieto podmienky naša obec nespĺňa, nemôže sa o dotácie z EU
uchádzať. Pán Juhás navrhol, aby obec vyzvala občanov doložiť ako nakladajú z obsahom
zo žumpy a navrhol preveriť možnosť riešenia kanalizácie. Pán Cigáň poznamenal, že EU
nie je jediné riešenie výstavby kanalizácie. Pán Hamar sa odvolával na zákon
o priestupkoch a navrhol uchádzať sa o akékoľvek prostriedky na výstavbu kanalizácie.
Obecné zastupiteľstvo
a/ukladá
obecnému úradu uchádzať sa o finančné prostriedky na budovanie kanalizácie
z Enviromentálneho fondu v zmysle výzvy
b/berie na vedomie
správu komisie výstavby a životného prostredia o možnostiach obce pri porušovaní
zákona pri nakladaní s odpadom zo žúmp občanmi obce.

Ďalej pani starostka v mene vedúcej školskej jedálne dáva na schválenie hodnotu stravnej
jednotky.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
hodnotu stravnej jednotky v ŠJ od 01.01.2009 nasledovne:
-materská škola - celodenná strava-1€
- desiata-0,24€
-základná škola - 1.-4.ročník -0,83€
- 5.-9.ročník -0,90€
-dospelí - 1€
Ďalej pani starostka informovala o nájomníčke pani Rybárovej, ktorá ku dňu zasadnutia OZ
nebola v nájomnom byte nasťahovaná, nemala prehlásený pobyt a s omeškaním uhrádza
nájom. Starostka vyzvala poslancov, aby sa prijalo riešenie, ktoré by vyriešilo túto situáciu
čo najskôr. Pán Hamar sa vyjadril o potrebe preverenia situácie bytovou komisiou.
Ďalej pani starostka informovala poslancov o pripravovanom projekte regenerácie sídiel,
kde obec bude žiadať finančné prostriedky z eurofondov na chodníky a vybrané miestne
komunikácie. Tiež informovala prítomných, že naša žiadosť o zaradení obce do zoznamu
obcí, kde bude realizovaný ROEP /Register obnovenej evidencie pozemkov/ bola úspešná
a vláda SR schválila realizáciu ROEPu v našom katastri.
Pán Hamar navrhol založiť občianske združenie, ktorému by občania mohli poukazovať 2%
z dani. Pani starostka už túto možnosť konzultovala s riaditeľom ZŠ.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 28. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Overovatelia: Miroslav Lintner
Július Pavlov

Zapísala: Ing.Vargončíková
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