Zápisnica z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 29.10.2009
Prítomní :
Ing. Marta Danková
Elena Bajlová
Miroslav Lintner
Jozef Hamar
Július Pavlov
Milan Studený
Radoslav Cigáň
Prizvaní :
Ing.Ján Tóth
Hostia :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2009.
Správa zástupcu obce v rade MŠ.
Správa zástupcu obce v rade ZŠ.
Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov.
Interpelácie poslancov.
Diskusia, rôzne.
Záver.

ROKOVANIE :
BOD 1 :
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila 37. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva. Konštatovala, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov
a vyhlásila zasadnutie Obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné. Ospravedlnil sa
poslanec Juraj Juhás.
Za návrhovú komisiu boli navhrnutí: Július Pavlov – predseda,
Jozef Hamar a Radoslav Cigáň - členovia
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Elena Bajlová a Milan Studený.
Zapisovateľom zápisnice je Ing. Ľudmila Vargončíková

HLASOVANIE :
Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2009.
Správa zástupcu obce v rade MŠ.
Správa zástupcu obce v rade ZŠ.
Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov.
Interpelácie poslancov.
Diskusia, rôzne.
Záver.

Návrhová komisia: Július Pavlov – predseda, Jozef Hamar a Radoslav Cigáň - členovia
Prítomných : 6

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 2 :
Kontrolu plnenia uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol
zástupca starostky p. Jozef Hamar, pričom bolo konštatované, že uznesenia sú splnené.
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje : kontrolu plnenia uznesení.
HLASOVANIE :
Prítomných : 6

Za: 6

Proti : 0 Zdržal sa : 0

Bod 3 :
Čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2009 predniesla pani starostka Ing. Marta Danková. Predseda
finančnej komisie pán Radoslav Cigáň doporučuje novelu rozpočtu ale čerpanie rozpočtu
považuje fin. komisia za primerané. V rozprave vystúpil pán Hamar ohľadom výšky nájmu
kultúrneho domu a žiadal zapracovať do úpravy rozpočtu rezervu na ZŠ. Pán Pavlov
odporučil presunúť financie pre AC Novan z údržby do obyčajných výdavkov.
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje: v zmysle § 11 ods.4 písm. b/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2009
HLASOVANIE :
Prítomných : 6

Za: 6

Proti : 0 Zdržal sa : 0

Bod 4 :
Správu zástupcu v rade MŠ predniesla pani Bajlová. V rozprave vystúpil pán Cigáň, ktorý
vyzvihol prácu pracovníčok MŠ. Tiež starostka obce potvrdila dobrú spoluprácu s vedením
MŠ.
Návrh na uznesenie :
Berie na vedomie : správu zástupcu obce v rade MŠ.
HLASOVANIE :
Prítomných : 6

Za: 6

Proti : 0 Zdržal sa : 0

Bod 5 :
Správu zástupcu v rade ZŠ predniesol pán Studený.
Návrh na uznesenie :
Berie na vedomie : správu zástupcu obce v rade ZŠ.
HLASOVANIE :
Prítomných : 6

Za: 6

Proti : 0 Zdržal sa : 0

Bod 6 :
Správu komisie pre spracovanie súťažných podkladov predniesol pán Lintner.
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje:
a/ výsledky vyhodnotenia ponúk na dodávateľa okien na budove ZŠ – firmu OKNOPLAST
s.r.o. Dolná Seč 170, so sumou 11 495,25 € a počtom okien 16
b/ výsledky vyhodnotenia ponúk na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na
realizáciu projektu „Revitalizácia obce Nová Ves nad Žitavou“ firmu Euro Business Partners
s.r.o., Stromová 50, 831 01 Bratislava, so sumou 2 695,35 € /81 200,-Sk/ s DPH
c/ výsledky vyhodnotenia ponúk na riadenie projektu a vypracovanie monitorovacích správ
projektu „Revitalizácia obce Nová Ves nad Žitavou“ firmu Euro Business Partners s.r.o.,
Stromová 50, 831 01 Bratislava, so sumou 13 595,75 €/409 585,56,-Sk/ s DPH.
HLASOVANIE :
Prítomných : 6

Za: 6

Proti : 0 Zdržal sa : 0

Bod 7 :
Pani starostka sa vrátila k interpelácii pána Juhása spred mesiaca, osvetlenie v parku-časť je
už funkčná a časť bude funkčná za pár dní.
Bod 8 :

V bode diskusia,rôzne informovala starostka obce o prerokovaní Územného plánu obce,
nakoľko žiadny poslanec sa verejného prerokovania nezúčastnil a o súdnom konaní s OUI.
Pán Hamar informoval mladších poslancov o genéze súdneho sporu s OUI. Obecné
zastupiteľstvo prerokovalo rozhodnutie Okresného súdu v Nitre a starostka navrhla odvolať
sa proti rozsudku zo dňa 12.10.2009. Na základe toho poslanci hlasovali za uznesenie.
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje: odvolanie sa proti rozsudku Okresného súdu v Nitre č.k.12C 52/2004-347 vo veci
o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti kaštieľ súp.č. 249.
HLASOVANIE :
Prítomných : 6

Za: 6

Proti : 0 Zdržal sa : 0

V diskusii ďalej starostka informovala poslancov o záujme odkúpiť obecné pozemky. Pán
Hamar navrhol prezentáciu firmy a jej zámerov.
V bode rôzne sa pani Bajlová informovala o možnosti prenájmu MKS na vyplácanie
nájomného za pôdu a o jednaní s Jednotou Nitra.
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť na
zasadnutí OZ a ukončila zasadnutie .
Overovatelia :
Elena Bajlová

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

Milan Studený

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

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Vargončíková

