Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nová Ves nad Žitavou,
zo dňa 22. decembra 2010.

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadnutia obecného

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, odst.3 tretia veta,ods.5 tretia veta
a ods.6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, ZPOZ a voľbu predsedov komisií.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostke obce.
5. Schválenie zásad odmeňovania poslancov

Uznesenie č.1/2010
Obecné zastupiteľstvo
a/berie na vedomie
1.výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2.vystúpenie novozvolenej starostky
b/konštatuje, že
1.novozvolená starostka obce v Novej Vsi nad Žitavou Ing. Marta Danková zložila zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2.zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou : Mgr. Mária Bachanová, Bc. Radoslav Cigáň, Bc. Peter
Gúcky, Jozef Hamar, Ing. Jaroslav Kováč CSc., Ing. Miroslav Lintner, PhDr. Zita Záhorská .

Hlasovanie : 7

Uznesenie č.2/2010
Obecné zastupiteľstvo
a/berie na vedomie

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

určenie zástupkyne starostky obce PhDr. Zitu Záhorskú
b/poveruje
poslanca p. Jozefa Hamara zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods.2 prvá veta,ods.3 tretia veta,ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie :7

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.3/2010
Obecné zastupiteľstvo
a/zriaďuje
komisie a to : Komisiu finančnú a správy obecného majetku
Komisiu výstavby a životného prostredia
Komisiu pre veci sociálne
Komisiu obchodu služieb a ochrany spotrebiteľa
Komisiu kultúry, školstva, športu a mládeže
Komisiu pre ochranu verejného poriadku
Komisiu pre ochranu verejného záujmu
Zbor pre občianske záležitosti
b/ volí
predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku Bc. Radoslava Cigáňa
predsedu komisie výstavby a životného prostredia Ing. Miroslava Lintnera
predsedu komisie pre veci sociálne Bc. Petra Gúckeho
predsedu komisie obchodu, služieb a ochrany spotrebiteľa Ing. Jaroslava Kováča CSc.
predsedu komisie kultúry, školstva, športu a mládeže PhDr. Zitu Záhorskú
predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku Mgr. Máriu Bachanovú
predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu p. Jozefa Hamara
c/Poslancov oprávnených sobášiť a nosiť insígnie pri rôznych slávnostných podujatia
a príležitostiach : PhDr. Zita Záhorská, p. Jozef Hamar.
Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.4/2010
Obecné zastupiteľstvo
určuje
v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1638 EUR.
Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.5/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov s pripomienkami.

Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa : -

Ing. Marta Danková
starostka obce

