Uznesenie z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou, konaného
dňa 24. marca 2011.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
1. Kontrolu plnenie uznesení
2. Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória.
3. Výsledky hospodárenia obce za rok 2010, finančné usporiadanie, záverečný účet, celkové
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
4. Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2010 a návrh programového rozpočtu na rok
2011.
5. Novelu VZN o prideľovaní a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce.
6. Schválenie nájomníkov obecných bytov na ďalšie 3 roky a zmena výšky fondu opráv.
7. Návrh Smernice č.1/2011 pre poskytovanie stravovania a donášky stravy do domácnosti podľa
§ 58 zákona č.448/2008 obce Nová Ves nad Ţitavou.
8. Návrh Smernice č.2/2011 o poskytovaní finančného príspevku za odvoz a likvidáciu obsahu
zo ţúmp.
9. Schválenie prekleňovacieho úveru na prefinancovanie poslednej platby projektu „Revitalizácia
obce Nová Ves nad Ţitavou.“
10. Správu komisie sociálnej.
11. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2010.
12. Návrh na vyradenie inventáru.
13. Výrub stromov v areály MŠ
14. Podané ţiadosti na nenávratné finančné prostriedky.
15. Interpelácie poslancov.
Uznesenie č.16/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie : 7

Za: 7

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.17/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výsledky hospodárenia obce počas rozpočtového provizória od 1.1.2011 do 27.1.2011.
Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.18/2011
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 2010
bez výhrad.
Hlasovanie : 7

Za : 5

Zdrţal sa :2

Proti : -

Uznesenie č.19/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ vyhodnotenie programového rozpočtu obce na rok 2010
b/návrh programového rozpočtu na rok 2011
Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.20/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/nájomníkov obecných nájomných bytov na roky 2011-2013:
Róbert Kocián
Miloš Kováč
Ján Valentko
Martin Tóth
Adriana Nádaţdyová
Renáta Paukeová
Ľuboš Studený
Mária Vančová
Martin Vojcek
Gustáv Koprda
Martin Hanták
b/ zvýšenie príspevku do fondu opráv z 3 % na 5 % z výšky nájomného.
Hlasovanie : 7

Za : 5

Proti : -

Zdrţal sa :2

Uznesenie č.21/2011
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
Smernicu č.1/2011 pre poskytovanie stravovania a donášky stravy do domácnosti podľa zákona
č.448/2008 obce Nová Ves nad Ţitavou.
Hlasovanie : 7

Za : 1

Proti : 5

Zdrţal sa :1

Uznesenie č. 22/2011
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
Smernicu č.2/2011 o poskytovaní finančných prostriedkov za odvoz a likvidáciu obsahu zo ţúmp.
Hlasovanie : 7

Za : 1

Proti : 3

Zdrţal sa :3

Uznesenie č. 23/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 27.000 EUR poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. so sídlom
Hodţova 11,010 11 Ţilina, Slovenská republika, IČO 31 575 951, IČ DPH : SK2020372541, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline, Oddiel: Sa,Vloţka číslo:148/L/ ďalej len“ banka“/ za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s moţnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane moţnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
„Revitalizácia obce Nová Ves nad Ţitavou“, s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou :Európsky fond
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista biankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane moţnosti
vystavenia vlastnej vista biankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru
alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
Hlasovanie :7

Za: 5

Proti : -

Zdrţal sa :2

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.24/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu sociálnej komisie.
Hlasovanie : 7

Za : 7

Uznesenie č.25/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2010.
Hlasovanie: 7

Za : 7

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.26/2011
Obecné zastupiteľstvo
vyraďuje
v zmysle § 4a, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov
inventár OcÚ v hodnote
2 028,14 EUR
ŠJ v hodnote
1 061,13 EUE
ŠJ MŠ v hodnote 200,49 EUR
MŠ v hodnote
518,30 EUR
podľa priloţených zoznamov.
Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti: -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č. 27/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výrub stromov v areály MŠ- 2 ks borovíc do termínu 31.3.2011.
Hlasovanie : 7

Za : 7

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.28/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odvolanie sa proti rozsudku Krajskému súdu v Nitre č.k.6 Co/273/2009-391 o určenie
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti kaštieľ súp. č. 249.
Hlasovanie : 7

Za : 6

Proti : -

Zdrţal sa :1

Ing. Marta Danková
starostka obce

