Uznesenie z 37. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou,
konaného dňa 27.8.2014.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok 2014.
3. Rozpočtové opatrenie č.1 – návrh.
4. Konsolidovanú výročnú správu za rok 2013.
5. Prerokovanie protokolu o výsledkoch kontroly NKÚ a prijaté opatrenia.
6. Nájomné a fond opráv pre nájomný bytový dom A- 8b.j.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nová Ves nad Žitavou na 2. polrok
2014.
8. Návrh VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č.
3/2007 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce Nová Ves nad
Žitavou.
9.Správu komisie obchodu, služieb a ochrany spotrebiteľa.
10.Oboznámenie so začatím správneho konania vo veci žiadosti o zmenu súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Bioplynová elektráreň.
11. Interpelácie poslancov.
12. Diskusia, rôzne.
Uznesenie č. 244 /2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie : 5

Za : 5

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.245/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ v zmysle § 11 ods.4 písm.b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2014.
b/ v zmysle § 11 ods.4 písm.b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov rozpočtové opatrenia č.1.
Hlasovanie : a/ 6
b/ 6

Za : 6
Za: 6

Proti : Proti:-

Zdržal sa :Zdržal sa:-

Uznesenie č.246/2014
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu za rok 2013.

Hlasovanie : 6

Za : 6

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.247/2014
Obecné zastupiteľstvo
a/ prerokovalo Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami
a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy a Opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov na základe výsledku kontroly.
b/ berie na vedomie
Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania
s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy a Opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov na základe výsledku kontroly.
Hlasovanie : 6

Za : 6

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.248/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nájomné vo výške 103,36 EUR/ na byt t.j. 1,933 EUR/m² a fond opráv 0,37 EUR/ m² pre
nájomný bytový dom A-8 b.j.
Hlasovanie : 6

Za : 6

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.249/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 18 f písm.b/ zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nová Ves nad Žitavou na
2.polrok 2014.
Hlasovanie : 6

Za : 6

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.250/2014
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu komisie obchodu, služieb a ochrany spotrebiteľa.
Hlasovanie : 6

Za : 6

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.251/2014
Obecné zastupiteľstvo
a/nesúhlasí so zmenou súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadovBioplynová elektráreň zo dňa 16.6.2014.
b/žiada prevádzkovateľa Bioplynovej elektrárne, aby prijal opatrenia, ktoré budú viesť
k eliminácii hluku a zápachu, ktorý vzniká pri prevádzke Bioplynovej elektrárne.
Hlasovanie :6

Za:6

Uznesenie č.252/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Proti :-

Zdržal sa :-

vyradenie DHM v hodnote 1 332,30 EUR podľa predložených dokladov.
Hlasovanie:6

Za :6

Proti :-

Zdržal sa:-

Ing. Marta Danková
starostka obce

