Zápisnica zo 40. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 28.01.2010
Prítomní :








Ing. Marta Danková- starostka obce
Elena Bajlová – poslankyňa obce
Miroslav Lintner – poslanec obce
Jozef Hamar- poslanec obce
Július Pavlov – poslanec obce
Milan Studený – poslanec obce
Radoslav Cigáň – poslanec obce

Prizvaní :
Ing.Ján Tóth – hlavný kontrolór obce
Hostia : Program:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2010.
4. Návrh VZN č. 1/2010 o výške a účele pouţitia dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy
a zariadenia školského stravovania.
5. Návrh vnútorného predpisu na vedenie účtovníctva pre obec Nová Ves nad Ţitavou.
6. Plány práce komisií OZ a ZPOZ na rok 2010.
7. Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2010.
8. Návrh zmluvy o dielo s firmou PROFIS NZ s.r.o. Nové Zámky.
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia, rôzne.
11. Záver.
ROKOVANIE :
BOD 1 :
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila 40. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, ţe na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva za uznášaniaschopné.
Do návrhovej komisie boli navhrnutí: Miroslav Lintner – predseda,
Elena Bajlová a Milan Studený - členovia
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Juraj Juhás a Július Pavlov.
Zapisovateľom zápisnice je: po bod 4- Bc. Daniela Uhrinová a od bodu 4- Ing. Ľudmila Vargončíková
HLASOVANIE :
Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Návrh rozpočtu obce na rok 2010.
4. Návrh VZN č. 1/2010 o výške a účele pouţitia dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy
a zariadenia školského stravovania.
5. Návrh vnútorného predpisu na vedenie účtovníctva pre obec Nová Ves nad Ţitavou.
6. Plány práce komisií OZ a ZPOZ na rok 2010.
7. Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2010.
8. Návrh zmluvy o dielo s firmou PROFIS NZ s.r.o. Nové Zámky.
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia, rôzne.
11. Záver.
Návrhová komisia: Miroslav Lintner – predseda, Elena Bajlová a Milan Studený - členovia
Prítomných : 7

Za : 7

Proti : 0

Zdrţal sa : 0

Druhým bodom programu bola Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení prezentoval zástupca starostky p. Jozef Hamar, ktorý podrobne rozobral
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo kontrolu plnenia uznesení.
Ďalším bodom programu bol Návrh rozpočtu obce Nová Ves nad Žitavou na roky 2010-2012.
K návrhu rozpočtu predniesol odborné stanovisko hlavný kontrolór obce Ing. Ján Tóth, který návrh
rozpočtu doporučil schváliť.
Stanovisko finančnej komisie predloţil p. Radoslav Cigáň, predseda finančnej komisie.
Finančná komisia prerokovala návrh rozpočtu a doporučuje obecnému zastupiteľstvu uvedený návrh
rozpočtu schváliť.
Starostka oboznámila poslancov s návrhom rozpočtu. V príjmovej časti neboli vznesené ţiadne
pripomienky.
Vo výdavkovej časti informovala poslancov s rozdelením dotácii na činnosť pre organizácie, ktoré si
podali ţiadosť. Nakoľko mládeţnícka organizácia PRIMON a Hokejový klub si podali ţiadosť po
termíne, navrhla dodatočne tieto dotácie schváliť.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili dotáciu na činnosť pre mládeţnícku organizáciu PRIMON vo
výške 200 Eur a pre hokejový klub 100 Eur.
V rozprave k výdavkovej časti p. Radoslav Cigáň navrhol, ţe ak by boli finančné prostriedky je potrebné
urobiť údrţbu miestnych kabín. Tieţ sa spýtal, či by bolo moţné dať finančné prostriedky na vchodové
dvere na miestnej fare. Starostka odpovedala, ţe v súčastnosti nemá ţiadnu oficiálnu ţiadosť o dotáciu na
opravu fary. P. Jozef Hamar navrhol, aby bolo opravené vonkajšie ozvučenie v dome smútku. Starostka
odpovedala, ţe je v poriadku. P. Miroslav Lintner sa spýtal, či by nebolo moţné vysporiadať cestu pri
materskej škole k rodinnému domu p. Záhorského č.d.56. Starostka odpovedala, ţe vysporiadanie je na
uţivateľovi cesty, protoţe cesta nie je vo vlastníctve obce.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Návrh rozpočtu obce Nová Ves nad Žitavou
na obdobie 2010-2012.

Bod 4 :
Návrh VZN dostali všetci poslanci vopred. Bliţšie informácie o VZN podala p. starostka. V diskusii vystúpil
p. Hamar, ktorý upozornil na formálnu jazykovú chybu.
Schvaľuje: VZN č. 1/2010 o výške a účele pouţitia dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy
a zariadenia školského stravovania.
HLASOVANIE :
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdrţal sa : 0

Bod 5 :
Nutnosť vnútorneho predpisu na vedenie účtovníctva pre obec Nová Ves nad Ţitavou vysvetlila p. starostka.
V diskusii nikto nevystúpil.
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje: Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre obec Nová Ves nad Ţitavou.
HLASOVANIE :
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdrţal sa : 0
Bod 6 :
Plány práce na rok 2010 predniesli poslanci OZ- predsedovia jednotlivých komisií.
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje: Plány práce komisií OZ a ZPOZ na rok 2010.
HLASOVANIE :
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdrţal sa : 0
Bod 7 :
Plán práce na rok 2010 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Ján Tóth.
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje: Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2010.
HLASOVANIE :
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdrţal sa : 0
Bod 8 :
Starostka Ing. Danková predloţila návrh zmluvy o dielo s firmou PROFIS NZ, s.r.o. na vypracovanie
projektovej dokumentácie na obecnú nájomnú bytovku. Starostka predloţila poslancom projekt nájomnej
bytovky k územnému konaniu.
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje: Zmluvu o dielo s firmou PROFIS NZ s.r.o., Povaţská 4, 940 53 Nové Zámky na jednostupňovú
projektovú dokumentáciu k realizácii stavby v sume 9 163 € s DPH.
HLASOVANIE :
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdrţal sa : 0
Bod 9 :
Svoje interpelácie od občanov predniesli:
-p. Cigáň sa informoval kto odpratáva sneh z miestnych komunikácií a ako obec obstála v ţiadosti o dotáciu
na traktor. Starostka odpovedala- odpratávanie snehu zabezpečuje VEPOS Vráble, chodníky pomocou
obecného traktorčeka. V ţiadosti o dotáciu na traktor obec neuspela.
-p. Lintner sa informoval či sa nedá získať dotácia na opravu tureckého mosta a čo je nové s cirkevnými
pozemkami. Starostka vysvetlila, ţe momentálne nie je výzva na takúto pamiatku, obec podala ţiadosť
na dotáciu na obnovu oplotenia parku. Cirkev odpredá pozemky iba pod miestnu komunikáciu, ale je tam
nutné urobiť inţinierske siete. P. Lintner doporučil ďalej pokračovať v jednaní. P. Hamar navrhol dať urobiť
GP.
-p. Bajlová sa informovala či mládeţnícka organizácia vyuţíva priestory v starom obecnom úrade a prečo
obec zamietla ţiadosť OUI o telocvičňu. Starostka obce dopovedala, ţe v súdnom spore OUI tvrdí, ţe
v internáte majú veľkú telocvičňu na všetky športy, tak nevidí dôvod prepoţičiavať OUI našu telocvičňu pri
ZŠ. Mládeţnícka organizácia momentálne zriedka vyuţíva priestory nakoľko členovia sú pred maturitou
a času na stretnutia majú málo.

Bod 10:
V bode diskusia, rôzne informovala starostka obce o ţiadosti o odkúpenie obecných pozemkov. Vysvetlila
poslancom, ţe je potrebné vyhlásiť verejnú súťaţ a dohodnúť sa na podmienkach súťaţe.
Návrh na uznesenie :
Poveruje: starostku obce, aby vyhlásila v termíne do 28.2.2010, obchodnú verejnú súťaţ podľa
Obchodného zákonníka.
HLASOVANIE :
Prítomných : 7 Za: 7
Proti : 0 Zdrţal sa : 0
Ďalej starostka obce informovala poslancov o liste od V. Rybárovej, vysvetlila celkovú situáciu a otvorila
rozpravu. V rozprave vystúpili:
p. Cigáň sa informoval, či teraz nájomný byt uţíva, starostka odpovedala-áno.
p. Pavlov sa informoval, kedy sa bude prehodnocovať finančná situácia nájomcov, starostka odpovedalav apríli 2011.
p. Hamar uviedol, ţe je dobré jej dať ešte šancu, ak neplatí nájom –obec môţe siahnuť na ročnú zábezpeku,
navrhuje zrušiť uznesenie o odobratí nájomného bytu.
Návrh na uznesenie :
Ruší: Uznesenie č. 70/2009.
HLASOVANIE :
Prítomných : 7 Za: 6
Proti : 0 Zdrţal sa : 1
Na záver starostka obce Ing. Danková informovala poslancov o súdnom spore s OUI, o podaní ţiadosti na
opravu oplotenia v parku, ďalej uviedla, ţe na projekte na kanalizáciu v obci sa intenzívne pracuje
a predloţila fotografie a informáciu o vymaľovaní školskej jedálne a školského klubu detí a o zakúpení
nových stolov a stoličiek do školskej jedálne. P. Lintner sa informoval, čo so starými stoličkami a stolmi.
Starostka odpovedala, ţe sa zlikvidujú.
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ
a ukončila zasadnutie .
Overovatelia :
Juraj Juhás

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

Július Pavlov

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

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Uhrinová, Vargončíková

