Uznesenie z 22. zasadania obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou,
konaného dňa 26. januára 2017.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Návrh rozpočtu na rok 2017.
4. Návrh VZN č.2/2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných
bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov.
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.
6. Návrh VZN 1/2017, s ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017
7.Plán zasadnutí OZ na rok 2017.
8. Plán práce komisií pri OZ na rok 2017.
9.Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností
10. Interpelácie poslancov.
11. Diskusia, rôzne
12.Záver
Uznesenie č. 141/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie : 6

Za : 6

Proti -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.142/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 ods.4 písm.b/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov rozpočet obce na rok 2017 .
Hlasovanie : 6

Za : 6

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 143/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Hlasovanie : 6

Za : 6

Uznesenie č. 144/207
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
plán zasadnutí OZ na rok 2017.

Proti : -

Zdržal sa :-

Hlasovanie : 6

Za : 6

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 145/2017
Obecné zastupiteľstvo
a/schvaľuje
Plány práce komisií na rok 2017:
a /komisie finančnej a správy obecného majetku
b /komisie bytovej a sociálnej
c /komisie kultúry, školstva, mládeže a športu
d/ komisie pre ochranu verejného poriadku
e/ komisie pre ochranu verejného záujmu
b/ uznesenie č. 139/2016 zmena termínu na marcové zasadnutie OZ predložiť plán práce komisie
životného prostredia na rok 2017
Hlasovanie : 6

Za :

Proti :-

Zdržal sa :-

Uznesenie č.146/2017
Obecné zastupiteľstvo
a/prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou, a to
- pozemku parcela reg. E-KN č. 164/1 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 413 m2
v katastrálnom území Nová Ves nad Žitavou, obec Nová Ves nad Žitavou, zapísaného na LV č.
1209
b/schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou, a to:
- pozemku parcela reg. E-KN č. 164/1 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 413 m2
v katastrálnom území Nová Ves nad Žitavou, obec Nová Ves nad Žitavou, zapísaného na LV č.
1209
subjektu : SR - Odborné učilište internátne, Nová Ves nad Žitavou 68, IČO 000500801,za účelom
parkovania služobných vozidiel na dobu určitú – od 1.2.2017 do 31.01.2018, za nájomné 413,EUR/rok a s podmienkou úhrady dodávky služieb spojených s nájmom, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý je daný tým, že v súčasnej dobe je parcela v užívaní OUI.
Hlasovanie : 6

Za : 4

Proti : -

Zdržal sa : 2

Ing. Marta Danková
starostka obce

