Uznesenie z 41. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa
25. februára 2010.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Výsledky hospodárenia obce za rok 2009, finančné usporiadanie, záverečný účet,
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
3. Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2009 a návrh programového rozpočtu na rok
2010.
4. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2009.
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2009.
6. Správa komisie pre spracovanie súťažných podkladov.
7. Návrh na výrub stromov z dôvodu realizácie projektu „Revitalizácie centra obce.“
8. Interpelácie poslancov.

Uznesenie č.99/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie :

Za : 7

Proti :

-

Zdržal sa :-

Uznesenie č.100/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 ods.3 písm.b/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a v zmysle § 21 ods.4 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a v znení neskorších zmien a doplnkov záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2009 bez
výhrad.
Hlasovanie :

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.101/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2009
b/návrh programového rozpočtu na rok 2010

Hlasovanie :

Za : 7

Proti :

-

Zdržal sa :-

Uznesenie č.102/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2009
b/ ukladá obecnému úradu
zaradiť do majetku obce novovysporiadané a novonadobudnuté pozemky do 31.7.2010.
Hlasovanie :

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa : -

Uznesenie č. 103/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za II. polrok 2009.
Hlasovanie :

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.104/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výsledky vyhodnotenia ponúk na dodávateľa rekonštrukcie multifunkčnej obecnej budovy- klub
dôchodcov a požiarnej zbrojnice v Novej Vsi nad Žitavou firmu DIMI max s.r.o., ul. 1.mája 22, Zlaté
Moravce s cenovou ponukou na rekonštrukčné práce vo výške 16 126 EUR bez DPH.
Hlasovanie :

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 105/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
na základe odporúčania komisie výstavby a životného prostredia výrub stromov na Hviezdoslavovej
ulici a pred OcÚ z dôvodu Revitalizácie centra obce v počte 17 ks, konkrétne :3 ks lipy, 10 ks
javorov, 2 ks tisy, l breza a l jedľa do termínu 31.3.2010.

Hlasovanie :

Za :

Proti : 7

Zdržal sa :

Uznesenie č.106/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
minimálnu cenu 0,93 EUR/m² pri predaji pozemku parc.č. 2226 a 2227 v extraviláne obce pri
obchodnej verejnej súťaži.

Hlasovanie :

Za :

Proti : 7

Zdržal sa :

Ing. Marta Danková
starostka obce

