Zápisnica

z 31. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Ţitavou, konaného dňa
28. mája 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. Z rokovania
sa ospravedlnil p .Július Pavlov a neprítomný bol p. Lintner, ktorý sa dostavil počas
rokovania.
Na zasadnutí starostka obce privítala prítomných poslancov OZ, hlavného kontrolóra obce
a prítomného občana.
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola poverená
pracovníčka obce Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Jozef Hamar
p. Juraj Juhás
Návrhová komisia bola navrhnutá v zloţení: p. Mgr. Eva Koprdová, predseda komisie
p. Elena Bajlová , členka komisie
p. Radoslav Cigáň, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú komisiu
v uvedenom zloţení schválili jednohlasne.
Starostka obce predloţila Program 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva, navrhla
doplniť program o dva aktuálne body : Správa o činnosti Rady školy pri ZŠ v Novej Vsi
nad Ţitavou a Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o dodrţiavaní VZN odpadoch
4. Správa o zabezpečovaní úloh na úseku poţiarnej ochrany
5. Schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia centra obce ”
6. Správa o činnosti Rady školy pri ZŠ za školský rok 2008
7. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia, rôzne
10. Záver
Zo strany poslancov OZ neboli k programu ţiadne pripomienky a poslanci OZ navrhnutý
program aj so zmenou jednohlasne schválili.
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 bola Správa o dodrţiavaní VZN o odpadoch. Za neprítomného
predsedu komisie výstavby a ŢP p. Pavlova, správu prečítala Mgr. Koprdová.
Starostka obce oboznámila poslancov s problémom separovaného zberu.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne berie na vedomie Správu o dodrţiavaní VZN
o odpadoch.
Ďalším bodom programu bola Správa o zabezpečení úloh na úseku poţiarnej ochrany.
Správu predniesla starostka obce. Doplnila ju o návrh na dodatok k VZN č.4/2008, § 17 za
člena OHZ doplniť p. Jána Molnára, bytom Nová Ves nad Ţitavou, 289. Starostka dala
hlasovať za doplnenie dodatku k VZN č.4/2008 ,§ 17. Za hlasovalo 5 prítomných poslancov
OZ, čo je 3/5 väčšina.
K bodu č.5- Schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia centra obce.
Informácie k projektu doplnila p. starostka. K projektu je potrebná príloha uznesenie OZ
o spolufinancovaní projektu. Za zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel p. Lintner.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednohlasne a/predloţenie ţiadosti o NFP v rámci
výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia centra obce
Nová Ves nad Ţitavou”, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce., b/zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení
ţiadosti o NFP., c/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt t.j. vo výške 29 965 EUR/ 902 725,60 Sk/
K bodu č.6-Správa o činnosti Rady školy pri ZŠ, správu predniesla Mgr. Koprdová,
predsedkyňa Rady školy.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti Rady školy pri ZŠ.
Ďalším bodom programu bolo vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra, s ktorými prítomných
poslancov oboznámil zástupca starostky p. Hamar.
Obecné prerokovalo návrh na vyhlásenie dňa volieb hlavného kontrolóra obce Nová
Ves nad Ţitavou a návrh na ustanovenia podrobností o spôsobe voľby a náleţitostí
prihlášky.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
p. Radoslav Cigáň- cintorín ,vinohrady- cesta
p. Jozef Hamar- k vývozu komunálneho odpadu, k úprave terénu po výrube stromov
p. Elena Bajlová,- mala interpeláciu k otváracím hodinám predajne potravín
p. Miroslav Lintner- mal dotaz k Studničke a k výrubu stromov pri Ţitave.
Ďalším bodom bola Diskusia, rôzne.
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so ţiadosťou Adriany Jurišovej,
o nenávratný finančný príspevok.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle vznesených pripomienok neschvaľuje ţiadosť
o jednorazový príspevok a ukladá Obecnému úradu v Novej Vsi nad Ţitavou ponúknuť
ţiadateľovi o príspevok moţnosť uchádzať sa o aktivačné práce. V rôznom starostka
informovala poslancov o úspešnej ţiadosti na dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 50 % financií na územný plán pokryje
nenávratný finančný príspevok a vybudovaní detského ihriska medzi obecným nájomnými
bytmi o úspešných projektoch, ktoré obec podala na obnovenie kniţného fondu a na kultúrne
podujatie z VÚC .p. Hamar v rôznom hovoril o vysporiadaní ciest.

Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 31. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Overovatelia: Jozef Hamar.......................................
Juraj Juhás........................................

Zapísala: Helena Kováčová

