Uznesenie z 19. zasadania obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
25.októbra 2012
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
1. Kontrola plnenia uznesení.
2. Správu o výsledkoch vyučovacieho procesu v MŠ Nová Ves nad Žitavou a správa zástupcu obce
v rade MŠ.
3. Správu o výsledkoch vyučovacieho procesu v ZŠ Nová Ves nad Žitavou a správa zástupcu obce
v rade ZŠ.
4. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2011.
5. Čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2012
6. Výstavbu nájomných bytov.
7. Správu hlavného kontrolóra.
8. Návrh zmluvy podľa § 18 b o funkcii hlavného kontrolóra zákona č.369/1990 o obecnom zriadení
a žiadosť o udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra.
9. Návrh na zrušenie VZN č.2/1999.
10. Správu komisie finančnej a správy obecného majetku.
11. Interpelácie poslancov.
12. Diskusia, rôzne.
Uznesenie č.125/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie : 6

Za : 6

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 126 /2012
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
správu o výsledkoch vyučovacieho procesu v MŠ
b/ berie na vedomie správu zástupcu obce v školskej rade MŠ

Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 127/2012
Obecné zastupiteľstvo
a/schvaľuje
správu o výsledkoch vyučovacieho procesu v ZŠ
b/ berie na vedomie správu zástupcu obce v školskej rade ZŠ
Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 128/2012
Obecné zastupiteľstvo
a/schvaľuje
zápis do kroniky obce za rok 2011
b/doporučuje doplniťv zmysle pripomienok včetne doplnenia o činnosti futbalového klubu
a poľovného združenia.

Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.129/2012
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 k 30.9.2012.

Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.130/2012
Obecné zastupiteľstvo
a/ ruší uznesenie č.119/2012
b/ schvaľuje
zámer výstavby bytového domu 1x8 b. j. firmou STAMI STAV spol. s .r. o. Zlaté Moravce
a následného nadobudnutia obcou Nová Ves nad Žitavou na základe zmluvy o uzatvorení budúcej
kúpnej zmluvy, len v prípade ak obci Nová Ves nad Žitavou budú poukázané finančné prostriedky
úver zo ŠFRB a dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu
nájomných bytov
c/prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou, a to
- pozemku parcela reg. C-KN č. 199/1-záhrada o výmere 832m2, 205/1-záhrada o výmere 928m2
208/1-zast.plochy a nádvoria o výmere 324m2, 208/2-záhrada o výmere 701m2, v katastrálnom
území Nová Ves nad Žitavou, obec Nová Ves nad Žitavou, zapísaného na LV č. 1209.
c/ schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou, a to:
- pozemku parcela reg. C-KN č. 199/1-záhrada o výmere 832m2, 205/1-záhrada o výmere 928m2
208/1-zast.plochy a nádvoria o výmere 324m2, 208/2-záhrada o výmere 701m2, v katastrálnom
území Nová Ves nad Žitavou, obec Nová Ves nad Žitavou, zapísaného na LV č. 1209.
subjektu: STAMI STAV ul.1.mája 22, Zlaté Moravce,IČO:46 882 570
za účelom výstavby bytového domu 1x8 b.j.
na dobu určitú –odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy do odkúpenia bytového domu Obcou Nová
Ves nad Žitavou, alebo do odkúpenia pozemku pod bytovým domom z dôvodu hodného osobitného

zreteľa, ktorý je daný tým, že subjekt bude realizovať výstavbu bytového domu lx8 b.j. výlučne pre
Obec Nová Ves nad Žitavou.
Hlasovanie : 7

Za : 7

Zdržal sa : -

Proti : -

Uznesenie č.131/2012
Obecné zastupiteľstvo
a/berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra
b/ ukladá
1. Obecnému úradu upraviť platné VZN podľa správy hlavného kontrolóra z následnej kontroly
prijatých VZN do marcového zasadnutia OZ
2. Hlavnému kontrolórovi obce predložiť do decembrového zasadania obecného zastupiteľstva
správu z kontroly prijatých smerníc , pravidiel a poriadkov a štatútu obce.
Hlasovanie :7

Za :7

Proti :-

Zdržal sa -

Uznesenie č.132/2012
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
návrh zmluvy podľa § 18 b zákona č.369/1990 Zb.
b/ súhlasí s vykonávaním zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra.

Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 133/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu komisie finančnej a správy obecného majetku.

Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Ing. Marta Danková
starostka obce

