
Z á p i sni c a č. 212022
napísaná 1.0 zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce ová Ves, ktoré sa konalo dňa 25,3,2022,

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO obce Nová Ves
sa na zasadnutí riadilo nasledovným programom:

l. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa. voľba návrhovej komisie a voľba overovateľov zápisnice,
3. Kontrola uznesení
4.Plnenie príjmov, výdajov - IV.Q /2021
5. Inventarizácia za rok 2021.
6. Schválenie návrhu na vyradenie nepotrebného a opotrebovaného majetku.
7. Schválenie - Kornunitný plán sociálnych služieb obce ová Ves 2022 - 2030
8, Schválenie aktualizácie PIISR a aktivity obce Nová Vcs na roky 2022 - 2030
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
10. Schválenie návrhu- Karnerový systém k BD 174 a BD 175

I l. Schválenie návrhu - Prevodu práv nehnuteľnosti na odkúpenie pozemku od p. Veselkovej, Nová
Ves 33 - eyklodráha.
12, Majetkové priznanie starostu obce.
13, Rôzne- Teledat - rozhodnutie predlženie platnosti územného rozhodnutia. Stanovisko - Judr,
Ďurica - finančný príspevok-sociálne zariadenie p. Mesároš,
14, Uznesenie
15, Záver,

K bodu 1. Otvorenie, program

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Marián Varholák, starosta obce. Privítal
poslancov a skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade so
zákonom o obecnom zriadení, a to pozvánkou. Konštatoval, že prítomní sú 4 z 5 poslancov,
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné,

Obecné zastupitel'stvo obce ová Ves v súlade s ~ II ods, 4 zákona 369/1990 Zb, o obecnom zriadení

v z.n.p, schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nová Ves tak ako je
uvedený v pozvánke.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa,návrhovej komisie a voľba overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo obce lová Vcs určilo:
Anna Lászlóová - zapisovateľ zápisnice na návrh starostu obce
Dušan Dudáš a Zdenko Kováč - overovatelia zápisnice
Miroslav Krištof - predseda návrhovej komisie



Zdenko Kováč. Dušan Dudáš - členovia návrhovej komisi

zapisovateľa zápisnice p. Annu Lászlóovú. návrhovú komisiu: p. Miroslava Krištofa-
predseda návrhovej komisie a členov: Zdenka Kováča a Dušana Dudáša a overovateľov
zápisnice: p. Zdenka Kováča a Dušana Dudáša.

K bodu 3. Kontrola uznesení.

Obecné zastupiteľstvo obce ová Ves skotrolovalo plnenie uznesení y predchádzajúceho
zastupiteľstva.

K bodu 4.Plnenie príjmov, výdajov - IY.Q /2021

Obecné zastupiteľstvo obec Nová Ves vzalo na vedomie plnenie rozpočtu ako príjmovú, tak
aj výdavkovú časť za IV. štvrťrok / 2021. Plnenie príj mov a plnenie výdavkov za IV. štvrťrok
2021 tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 5. Inventarizácia za rok 2021. - schválen ic.

Obecné zastupiteľstvo obce ová Vcs schválilo inventarizáciu obec ová Ves za rok 2021.

K bodu 6. Schválenie návrhu na vyradenie nepotrebného a opotrebovaného majetku.

Obecné zastupiteľstvo obce ová Ves schválilo návrh na vyradenie nepotrebného a opotrebovaného
majetku. Spracovanie a vyradenie takéhoto majetku bude spracované do 9/2022.

K bodu 7. Schválenie - Komunitný plán sociálnych služieb obce Nová Ves 2022 - 2030.

Obecné zastupitel'stvo obce ová Ves schválilo Kornunitný plán sociálnych služieb obce Nová Ves
2022 - 2030.

K bodu 8. Schválenie aktualizácie PHSR a aktivity obce ová Ves na roky 2022 - 2030.

Obecné zastupiteľstvo obec ová Vcs schválilo aktualizáciu PIISR a aktivity obce ová Vcs
na roky 2022 - 2030.



K bodu 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves vzalo na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2021.

K bodu 10. Schválenie návrhu- Kamerový systém k BD 174 a BD 175.

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo kamerový systém k BD 174 a BD 175.

K bodu ll. Schválenie návrhu - Prevodu práv nehnutel'nosti na odkúpenie pozemku od p.
Veselkovej, Nová Ves 33 - cyklodráha.

Obecné zastupiteľstvo obce ová Ves schválilo prevod práv nehnutel'nosti pani Boženy
Veselkovej, naI'.6.6. 1946, bytom Nová Ves 33 na kúpu nehnuteľnosti pozemku pod terénnu
cyklodráhu . Nehnuteľnosť je vedená na LV Č. 335, katastrálne územie Nová Ves, okres Vel'ký Krtíš
, parcela C KN Č. 605/20, trvalý trávnatý porast vo výmere 702 1l12. \ podicli III. Dohodnutá suma za
nehnuteľnosť je 1,58 eur za m2, celková suma 1109,16 eur.

K bodu 12. Majetkové priznanie starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo obec Nová Vcs berie na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností

a majetkových pomerov verejných funkcionárov, ktoré predložil Marian Varholák - starosta obce.

K bodu 13. Rôzne- Teledat - rozhodnutie predlženie platnosti územného rozhodnutia,
Stanovisko - Judr. Ďurica - finančný príspevok - sociálne zariadenie p. Mesároš.

Obecné zastupiteľstvo obec Nová Ves vzalo na vedomie predlženie platnosti územného
rozhodnutia na vybudovanie vysielača.

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves vzalo na vedomie vyjadrenie Judr. Ďuricu
k finančnému príspevku, ktorý žiada sociálne zariadenie pre seniorov pre p. Mesároša. občana
obce ová Ves poverilo Mariana Varholáka. starostu obec o ďalšie riešenie tejto žiadosti.



K bodu 14 Uznesenie

Uznesenia Č. 152 - 162/2022 obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo a vzalo na
vedomie dňa 25.3.2022.

K bod 15 Záver : Starosta obce Marian Varholák poďakoval poslancom obecného
zastupiteľstva obce za účasť na zasadnutí.

DÍžka rokovania: 16.00 hod. - 18:30. hod ..
Zapísala: Anna Lászlóová
Potvrdzujeme správnosť a kompletnost' zápisnice.
V ovej Vsi, dňa 25.3.2022

Dušan Dudáš Zdenko Kováč


