Zápisnica
Z 27. zasadania mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa 9. februára 2009.

Zasadania 27. Mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva
otvorila a viedla Ing. Marta Danková, starostka obce. Na zasadnutí
privítala prítomných poslancov OZ, zasadania sa nezúčastnili
z pracovných dôvodov p.M.Lintner a p.R.Cigáňa zo zdravotných
dôvodov.
Vypracovaním zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania bola
poverená pracovníčka obecného úradu p. Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení : p.Július Pavlov
p.Mgr.Eva Koprdová
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení :
p.Jozef Hamar, predseda komisie
p. Július Pavlov, člen komisie
p. Mgr. Eva Koprdová, členka
komisie
Starostka obce predložila program 27.zasadania mimoriadneho
obecného zastupiteľstva:
1.Otvorenie
2. Schválenie kúpy pozemkov parc.č.208/1,208/2,209/1 a 209/2 pre
budúcu

výstavbu nájomných bytoviek.

3. Záver
Starostka obce oboznámila poslancom z dôvodom

zvolania potreby

mimoriadneho zasadania OZ prijať uznesenie ako podklad pre zápis na
LV na katastri. Predložila návrh uznesenia č.12/2009, ktorý poslanci
jednohlasne schválili.
Uznesenie č.12/2009
Obecné zastupiteľstvo
a/ ruší
uznesenie č.99/2008

b/ schvaľuje
kúpu pozemkov od Ing. Františka Ďuriša a Eleny Kováčovej z LV
č.909 kat.územie Nová Ves nad Žitavou parcela č.209/1 zast.plochy
a nádvoria o výmere 57 m² od každého v podiele ½-ica vzhľadom
k celku a z LV č.908 kat.územie Nová Ves nad Žitavou parcela č.209/2
zast.plochy a nádvoria o výmere 56 m², dom súp.č. 75/ predtým
súp.č.92/ na parc.č.209/2 od každého v podiele ½-ica vzhľadom
k celku, od Eleny Kováčovej PK vl.č.839 kat. územie Nová Ves nad
Žitavou parcela č.208/1 záhrada o výmere 518 m² v celosti, od Jozefa
Ďuriša PK vl.838 kat.územie Nová Ves nad Žitavou, parcela č.208/2
záhrada o výmere 507 m² v celosti. Kúpna cena je vo výške 100,Sk/m²a bude vyplatená takto : Ing. Františkovi Ďurišovi suma 5.650,Sk, Elena Kováčovej suma 57.450,-Sk, Jozefovi Ďurišovi suma 50.700,Sk.

Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť
a vyhlásila 27. mimoriadne zasadania OZ za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Overovatelia : p.Július Pavlov.............
Mgr. Eva Koprdová...........

Zapísala : Kováčová Helena

