Zápisnica
z 23. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
30. októbra 2008
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 prítomných občanov. Ospravedlnená – poslankyňa Mgr.Koprdová.
Vypracovaním zápisnice z dnešného zasadnutia OZ bola poverená pracovníčka
obecného úradu Ing.Ľudmila Vargončíková.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Elena Bajlová
p. Juraj Juhás
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: p. Radoslav Cigáň, predseda komisie
p. Jozef Hamar, člen komisie
p. Juraj Juhás, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú
komisiu v uvedenom zložení schválili jednohlasne.
Starostka obce predložila program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program dnešného zasadnutia OZ je nasledovný:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce k 30.09.2008.
4. Návrh novely rozpočtu obce č.1/2008.
5. Návrh VZN obce č.3/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach.
6. Návrh na Požiarny poriadok obce a schválenie zriadenia obecného hasičského zboru.
7. Návrh na vymenovanie riaditeľky MŠ.
8. Správa o plnení úloh v oblasti starostlivosti o starých občanov.
9. Správa zástupcu obce v školskej rade ZŠ.
10. Schválenie záložnej zmluvy so ŠFRB a s MV a RR na nájomné bytovky.
11. Interpelácia poslancov.
12. Diskusia, rôzne.
13. 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 podrobne rozobral kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
OZ.
V diskusii vystúpil poslanec OZ pán Pavlov- predseda komisie výstavby a ŽP a informoval
poslancov o priebehu riešenie uznesenia č. 76.
OZ prerokovalo a/kontrolu plnenia uznesení
b/zrušilo uznesenie č. 76/2008, písm.b/
c/uložilo komisii výstavby a ŽP a OcÚ zvolať občanov
dotknutých vlastníkov na ulici Sládkovičova
Ďalším bodom programu bola Správa o čerpaní rozpočtu obce k 30.09.2008.
Rozpočet predniesla pani starostka Ing. Marta Danková a otvorila diskusiu. Pán Hamar sa
informoval o čerpaní príspevku a jej možnosti presunu a o vysporiadaní pozemkov pod
OcU. Pán Lintner sa podrobnejšie informoval o kapitolu údržba OcU. Pán Cigáň-predseda
finančnej komisie odporučil OZ schváliť čerpanie rozpočtu obce k 30.09.2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 11 ods.4 písm.b/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov čerpanie rozpočtu obce
k 30.09.2008
Ďalším bodom programu bol Návrh novely rozpočtu obce č.1/2008.
Predniesla pani starostka. Pán Cigáň odporučil OZ prijať uznesenie o údržbe a oprave
knižnice a pán Hamar odporučil prijať uznesenie o obstaraní fasády knižnice a navrhol dať
vypracovať posúdenie statiky rohu MKS.
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm.b/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov novelu rozpočtu obce č. 1/2008
b/ schvaľuje vyčlenenie sumy 138000.-Sk na úpravu fasády a injektáže knižnice
c/ súhlasí so zrealizovaním uvedených prác fi SANOP Chynorany a PRESTAV Levice
Ďalším bodom programu bol Návrh VZN obce č.3/2008 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
S návrhom VZN oboznámila poslancov pani starostka. Pán Hamar v rozprave odporučil
VZN schváliť.
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša v zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. a zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
na VZN č.3/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach.
Ďalším bodom programu bol Návrh na Požiarny poriadok obce a schválenie
zriadenia obecného hasičského zboru.
Predniesla pani starostka a udelila slovo pánovi Fröhlichovi-požiarnemu technikovi obce,
ktorý podrobnejšie informoval poslancov o požiarnom poriadku. Pani starostka informovala
poslancov o podanej žiadosti do Mochoviec a otvorila rozpravu. Pán Juhás mal námietku, že
požiarny poriadok sa iba novelizuje, pán Fröhlich odporučil legislatívne doriešiť prijatie
Požiarneho poriadku.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Požiarneho poriadku a zriadenie obecného
hasičského zboru a ukladá OcÚ predložiť uvedené doklady na budúce OZ ako návrh

VZN.
Ďalším bodom programu bol Návrh na vymenovanie riaditeľky MŠ.
Predniesla pani starostka a otvorila diskusiu. Pani Bajlová a pán Cigáň-členovia rady MŠ,
odporučili OZ vymenovať D.Kramárovú za riaditeľku MŠ.
Obecné zastupiteľstvo menuje na základe výberového konania na návrh Rady MŠ
pani Dagmar Kramárovú na riaditeľku MŠ v obci, dňom 1.novembra na päťročné
funkčné obdobie.
Ďalším bodom programu bola Správa o plnení úloh v oblasti starostlivosti o
starých občanov. Správu predniesla pani Bajlová.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení úloh v oblasti starostlivosti o
starých občanov.
Ďaľším bodom programu bola Správa zástupcu obce v školskej rade ZŠ.
Predniesla pani starostka, za chýbajúcu Mgr.Koprdovú.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu zástupcu obce v školskej rade ZŠ.
Ďalším bodom programu bolo Schválenie záložnej zmluvy so ŠFRB a s MV a RR
na nájomné bytovky.
Poslancov informovala pani starostka.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a/zriadenie záložného práva na dobu 30 rokov na
-nájomnú bytovku 1x6b.j. číslo súpisné 570 postavenú na parcele č.205/2
-nájomnú bytovku 1x9b.j. číslo súpisné 571 postavenú na parcele č.205/4
-zastavané plochy a nádvoria o výmere 212m2 parcelné číslo 205/2
-zastavané plochy a nádvoria o výmere 206m2 parcelné číslo 205/4 so ŠFRB v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
b/zriadenie záložného práva na nájomnú bytovku 1x6b.j. v k.ú. Nová Ves nad Žitavou
na parc.č.205/2 o výmere 212m2 zastavanej plochy, súp.č. 570 zapísané na LV č. 1209
na nájomnú bytovku 1x9b.j. v k.ú. Nová Ves nad Žitavou na parc.č.205/4 o výmere
206m2 zastavanej plochy, súp.č. 571 zapísané na LV č. 1209 s MV a RR v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb.
Ďalším bodom programu boli Interpelácie poslancov:
Svoje interpelácie predniesli:
Pán Cigáň predniesol interpelácie od občanov, ktorí sa sťažovali na znečistenie ich
rodinných domov od sušiarne zrnín pána Grúnera. Starostka obce bude viesť rokovanie
s pánom Grúnerom o vzniknutej situácii. Pridali sa aj pán Juhás a pani Bajlová. Pán Pavlov
sa informoval na opravu neónov v obci a pani starostka informovala poslancov o rozposlaní
prípisov pre občanov.
Viac diskutujúcich nebolo.
Ďalším bodom programu bola Diskusia, rôzne:
Pani starostka Ing. Marta Danková informovala poslancov o žiadosti Mestskej nemocnice
Zlaté Moravce o finančný príspevok a otvorila rozpravu. Vystúpili pán Lintner, pán Hamar
a pán Cigáň, ktorí boli proti.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Mestskej nemocnice Zlaté Moravce

o finančný príspevok.
Ďalej pani starostka predniesla návrh založiť účet v Tatra banke, aby sa prípadné dôsledky
finančnej krízy znížili a otvorila rozpravu. Pán Juhás a pán Hamar odporučili schváliť
otvorenie účtu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie bežného účtu obce v Tatra banke.
Ďalej vystúpili pán Cigáň, ktorý informoval poslancov o situácii vo futbalovom klube,
a pani starostka informovala poslancov o vizitácii, ktorá sa uskutočnila v našej obci.
Z prítomných občanov sa pán Fröhlich informoval o ošetrení záložného práva v bytovkách,
pán Náprstok sa informoval o možnosti výpožičky obecnej drtičky a pán Kramár mal
pripomienku na ruch na Hlavnej ulici a lístie z topoľov rastúcich v povodí Žitavy.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 23. zasadnutie
obecného zastupiteľstva za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala: Ing.Vargončíková
Overovatelia: Elena Bajlová
Juraj Juhás
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