Uznesenie z 24. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou,
konaného dňa 27. novembra 2 0 0 8 .

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
v Novej Vsi nad Ţitavou.
3. Návrh VZN o dani z nehnuteľností.
4. Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2009.
5. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2009.
6. Návrh VZN o poţiarnom poriadku a schválenie zriadenia obecného
hasičského zboru.
7. Návrh pravidiel pouţívania internetu v Obecnej kniţnici. Výsledky
inventarizácie kniţného fondu a úprav členského poplatku.
8. Správu nezávislého audítora z overenej účtovnej závierky.
9. Správu komisie pre spracovanie súťaţných podkladov a vyhodnotenie ponúk
v procese vereného obstarávania.
10. Schválenie kúpy pozemkov parc. č. 208/1,208/2,209/1,209/2 pre budúcu
výstavbu nájomných bytoviek.
11. Návrh odmien poslancom OZ, starostke obce ,hlavnému kontrolórovi a členom
komisií OZ.
12. Interpelácie poslancov.

Uznesenie č.90 /2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie :

Za : 6

Uznesenie č. 91/2008
Obecné zastupiteľstvo
a/berie na vedomie

Proti : -

Zdrţal sa:-

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v Novej Vsi
nad Ţitavou za školský rok 2007/2008.
b/ schvaľuje
vyčlenenie sumy 200 000,-Sk v rozpočte obce na rok 2009 ako finančnú rezervu
na prevádzkové náklady ZŠ.
Hlasovanie :

Za: 6

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.92/2008
Obecné zastupiteľstvo
a/ sa uznáša
v zmysle § 11 ods.4 písm. d/ a g/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov na Všeobecne záväznom nariadení
obce Nová Ves nad Ţitavou o dani z nehnuteľností na rok 2009 s doplňujúcim
návrhom k § 5, odst.2, písm.b/
2/ Správca dane ustanovuje, ţe daň zo stavieb a bytov zniţuje o :
a/ 25 % z daňovej povinnosti na stavby a byty vo vlastníctve občanov s ZŤP alebo
drţiteľov preukazu s ZŤP, ktoré slúţia na ich trvalé bývanie
b/ 50% z daňovej povinnosti na stavby a byty vo vlastníctve občanov starších ako
70 rokov,ktoré slúţia výhradne na ich trvalé bývanie.
Bod 3/ sa vypúšťa.
b/ţiada zapracovať duálne uvedenie jednotlivých sadzieb dane.

Hlasovanie :

Za : 6

Uznesenie č.93/2008
Obecné zastupiteľstvo
a/ sa uznáša

Proti : -

Zdrţal sa :-

v zmysle § 11 ods.4 písm. d/ a g/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov na Všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach na rok 2009.
b/ţiada
zapracovať duálne uvedenie jednotlivých sadzieb dane.

Hlasovanie :

Za: 6

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č. 94/2008
Obecné zastupiteľstvo
a/ sa uznáša
v zmysle § 11 ods.4 písm. d/ a g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na Všeobecne záväznom nariadení obce Nová Ves nad Ţitavou o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009
s doplňujúcim návrhom k § 7,ods.4,písm.a/,b/
Bod 4-Obec poskytuje úľavu z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad:
a/ osamelým občanom starším ako 70 rokov vo výške 50 % sadzby z ročného
poplatku
b/študentom......

Hlasovanie :

Za: 6

Uznesenie č. 95/2008
Obecné zastupiteľstvo
a/ sa uznáša

Proti : -

Zdrţal sa :-

v zmysle zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších
predpisov na VZN o poţiarnom poriadku obce
b/ schvaľuje
zriadenie obecného hasičského zboru v zloţení :
veliteľ OHZ: Martin Fröhlich, Nová Ves nad Ţitavou 469
strojník OHZ: Marián Vaško, Nová Ves nad Ţitavou 102
členovia OHZ: Miloš Záhorský, Nová Ves nad Ţitavou 270
Roman Kováč, Nová Ves nad Ţitavou 66
Peter Kúth, Vráble 347/28

Hlasovanie :

Za: 6

Zdrţal sa :-

Proti : -

Uznesenie č.96/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
a/ Pravidlá pouţívania internetu v obecnej kniţnici s doplňujúcim návrhom k bodu č.6
bod 8 znie: na poţiadanie je moţné vytlačiť dokumenty. Tlač je spoplatnená:
-

od 1do 10 strán vo výške 0,10 € za stranu A4

-

od 11 strán vo výške 0,15 € za stranu A4

b/ výsledky revízie kniţného fondu
c/ výšku členského príspevku vo výške 1€-pre dospelé osoby a 0,5€ pre deti do 15
rokov.
Hlasovanie :

Za: 6

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.97/2008
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenej účtovnej závierky.
Hlasovanie :

Za: 6

Proti:-

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.98/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výsledky výberového konania na dodávateľa na zhotovenie geometrického plánu
Hlavnej ulice – firmu GEOPRO s.r.o. Bratislava
Hlasovanie :

Za: 6

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.99/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpu pozemkov pre budúcu výstavbu nájomných bytoviek-parc.č. 208/1, 208/2,
209/1 a 209/2 od Jozefa Ďuriša-507m2, Františka Ďuriša-56,5m2 a Eleny Kováčovej574,5m2 v cene 100.-Sk za m2
Hlasovanie :

Za: 5

Proti : -

Zdrţal sa :1

Uznesenie č. 100/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu starostke obce vo výške 1 mesačného platu, poslancom OZ a hlavnému
kontrolórovi vo výške 2 mesačných odmien a členom komisií OZ, predsedníčke
ZPOZ a L. Kriváňovi podľa priloţeného zoznamu.

Hlasovanie :

Za: 6

Proti : -

Zdrţal sa :-

Ing. Marta Danková
starostka obce

