Uznesenie z 34.zasadania obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
28.mája 2014.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
1.Kontrolu plnenia uznesení.
2.Čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2014
3.Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2013
4.Návrh VZN č.2/2014, ktorým sa vyhlasuje „ Záväzná časť Územného plánu obce Nová Ves nad
Žitavou.
5.Návrh na úpravu fondu opráv a správneho poplatku pre nájomné byty.
6.Návrh na odpredaj časti parcely „C“ č. 1936 v k.ú Nová Ves nad Žitavou.
7.Správu komisie výstavby a životného prostredia.
8.Interpelácie poslancov.
9.Rôzne

Uznesenie č. 233/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie : 7

Za: 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.234/2014
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 za 1. štvrťrok 2014.
Hlasovanie : 7

Za: 7

Proti :-

Zdržal sa :-

Uznesenie č.235/2014
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2013.
Hlasovanie : 7

Za: 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.236/2014
Obecné zastupiteľstvo
a/berie na vedomie
1. Stanovisko Okresného úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky v Nitre č.j. OU-NROVBP1-2014/026873-02 zo dňa 20.5.2014 k preskúmaniu Návrhu zmien a doplnkov
č.1Územného plánu obce Nová Ves nad Žitavou podľa § 25 zákona č.50//1976 o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

2. Správu o obstaraní a o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce
Nová Ves nad Žitavou.
b/schvaľuje
1. Návrh Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Nová Ves nad Žitavou.
2.Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ves nad Žitavou č.2/2014, ktorým sa vyhlasuje
Záväzná časť Územného plánu obce Nová Ves nad Žitavou.
Hlasovanie : 7

Za: 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 237/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
fond opráv vo výške 0,28 Eur/m² a správu bytu vo výške 1,5 Eur na byt s účinnosťou od 1.7.2014.
Hlasovanie : 7

Za: 4

Proti :-

Zdržal sa :3

Uznesenie č.238/2014
Obecné zastupiteľstvo
a/prerokovalo
návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou, a to
- časť 1 novovytvoreného pozemku parcela č. 1936/7 – tr. trávny porast o výmere 270 m2 a časť 2
novovytvoreného pozemku parcela č. 1936/8 – zastav. plocha o výmere 16 m2 oddeleného
geometrickým plánom č. 13/2014 vyhotoviteľa GEO-PRE, s.r.o. Kremnická 11, Nitra od pozemku
parcela reg. C-KN parcelné č. 1936 – tr. trávny porast o výmere 4660 m2 v katastrálnom území
Nová Ves nad Žitavou, obec Nová Ves nad Žitavou, zapísaného na LV č.1209
b/schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
nehnuteľností vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou, a to:
- časť 1 novovytvoreného pozemku parcela č. 1936/7 – tr. trávny porast o výmere 270 m2 a časť 2
novovytvoreného pozemku parcela č. 1936/8 – zastav. plocha o výmere 16 m2 oddeleného
geometrickým plánom č. 13/2014 vyhotoviteľa GEO-PRE, s.r.o. Kremnická 11, Nitra od pozemku
parcela reg. C-KN parcelné č. 1936 – tr. trávny porast o výmere 4660 m2 v katastrálnom území
Nová Ves nad Žitavou, obec Nová Ves nad Žitavou, zapísaného na LV č.1209
kupujúcemu Ing. František Plško, Smetanova 3, Zlaté Moravce
za kúpnu cenu 286,00 -EUR
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
jedná sa o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, jedná sa
o plochu tvoriacu prístup k stavbe, plochu potrebnú na obhospodarovanie stavby.
Hlasovanie :7

Uznesenie č.239/2014
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

Za :7

Proti:-

Zdržal sa :-

správu o činnosti komisie výstavby a životného prostredia.
Hlasovanie : 7

Za : 6

Proti : -

Zdržal sa :1

Ing. Marta Danková
starostka obce

