Uznesenie z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou,
konaného dňa 28. februára 2008.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Výsledky hospodárenia obce na rok 2007, finančné usporiadanie,záverečný účet,
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
3. Výsledky inventarizácie majetku k 31.12.2007
4. Návrh VZN o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov obcou Nová Ves
nad Žitavou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2007
6. Správa o plnení úloh v oblasti kultúry za rok 2007
7. Plán práce Komisie výstavby a životného prostredia
8. Návrh na výrub stromov
9. Interpelácie poslancov
Uznesenie č.17/2008
Obecné zastupiteľstvo
a/schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.
b/ uznesenie č.14/2008 v časti a/ sa dopĺňa termín do 30.6.2008.
Hlasovanie :

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 18/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ v zmysle § 11 odst. 3 písm .b/zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov 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 2007 bez výhrad.
b/ použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 1 278 tis. Sk na financovanie
výdavku v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2008 na kapitálové výdavky.
Hlasovanie :

Za: 6

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.19/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2007.
ukladá
zaradiť panely v zmysle návrhu do majetku obce v cene 10 Sk malý a 50.-Sk veľký.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 20/2008
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
VZN o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej pomoci ochrany detí a sociálnej kurately
b/ ukladá
OcÚ zistiť výšku finančných prostriedkov priemerných na každé dieťa vo všetkých
detských domovoch
c/ ukladá
v zmysle prijatého VZN v § 2, písmeno c/ doplniť osobe, ktorá predloží
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 21/2008
Obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
správu o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2007.
b/ schvaľuje
OcÚ zvýšenie denného hotovostného limitu na 30.000.-Sk v pokladni.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti :

Zdržal sa :

Uznesenie č. 22/2008
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o plnení úloh v oblasti kultúry za rok 2007.
Hlasovanie :

Za :6

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 23/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán práce komisie výstavby a životného prostredia na rok 2008.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti: -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.24/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
na základe odporúčania komisie výstavby a životného prostredia výrub 3 ks javora na ulici
Hviezdoslavovej v termíne do 31.3.2008.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti :-

Zdržal sa :-

Uznesenie č.25/2008
Obecné zastupiteľstvo
žiada OcÚ, aby cestou miestneho rozhlasu informovali občanov o zákaze vytvárania
divokých skládok odpadu na území obce.
Hlasovanie .

Za :6

Proti :-

Zdržal sa :

Uznesenie č.26/2008
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu zo zasadnutia komisie OZ v Novej Vsi nad Žitavou na ochranu verejného záujmu
podanú predsedom komisie p. Hamarom.
Hlasovanie :

Za:6

Proti:-

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 27/2008
Obecné zastupiteľstvo
žiada OcÚ o zaslanie upozornenia prevádzkovateľom pohostinských zariadení o zákaze
predaja alkoholických nápojov mladistvým do 18 rokov .
Hlasovanie :

za : 6

Proti :-

Zdržal sa :-

Ing. Marta Danková
starostka obce

