Uznesenie zo 6. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
26. marca 2015.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :

1. Kontrola plnenia uznesení.
2. Výsledky hospodárenia obce za rok 2014, finančné usporiadanie, záverečný účet, odborné
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
5. Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória.
6. Prerokovanie platu starostky obce v zmysle § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších zmien
a doplnkov.
7. Správu komisie sociálnej a bytovej.
8. Prípravu osláv 660. výročia obce a 90. výročie TJ AC NOVAN.
9. Interpelácie poslancov
10 Diskusia, rôzne.

Uznesenie č 34 /2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie : 7

Za: 7

Proti: -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.35/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 ods.3 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v zmysle § 21 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za
rok 2014 bez výhrad.
Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.36/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie rezervného fondu za rok 2013 vo výške 9 319 EUR na riešenie havarijného stavu kotolne
OcÚ, strechy OcÚ a strechy telocvične.
Hlasovanie : 7

Za: 7

Proti: -

Zdržal sa:-

Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výsledky hospodárenia obce počas rozpočtového provizória od 1.1.2015 do 29.1.2015.
Hlasovanie : 7

Za:7

Proti: -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.38/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platobných pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe štatistického údaju o priemernej
mzde v národnom hospodárstve za rok 2014 s účinnosťou od 1.1.2015 hrubý plat vo výške 2039
EUR.
Hlasovanie : 7

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa:1

Uznesenie č.39/2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu komisie sociálnej a bytovej
Hlasovanie : 7

Za: 7

Proti: -

Zdržal sa:-

Ing. Marta Danková
starostka obce

