Uznesenie z 31. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou,
konaného dňa 28. mája 2009 .

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrolu plnenia uznesení
Správu o dodrţiavaní VZN o odpadoch
Správu o zabezpečení úloh na úseku poţiarnej ochrany
Schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia centra obce ”
Správu o činnosti Rady školy pri ZŠ za školský rok 2008
Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra
Interpelácie poslancov

Uznesenie č.33/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie :

Za : 5

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.34/2009
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o dodrţiavaní VZN o odpadoch.
Hlasovanie :

Za : 5

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č. 35/2009
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o zabezpečení úloh na úseku poţiarnej ochrany.
Hlasovanie :

Za :5

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.36/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu „Revitalizácia centra obce Nová Ves nad Ţitavou”, ktorého ciele sú v súlade
s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
b/ zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení ţiadosti o NFP
c/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 29 965 EUR /902 725,60 Sk/ .

Hlasovanie :

Za : 6

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č. 37/2009
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti Rady školy pri ZŠ za rok 2008.

Hlasovanie :

Za: 6

Proti : -

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.38/2009
Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo
Návrh na vyhlásenie dňa volieb hlavného kontrolóra obce Nová Ves nad Ţitavou a návrh na
ustanovenie podrobností o spôsobe voľby a náleţitostí prihlášky.
1. Vyhlasuje v zmysle § 18a, ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov deň 27.08.2009 za deň konania voľby hlavného
kontrolóra obce Nová Ves nad Ţitavou.
2. Určuje :
a/ nasledovné poţiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného

kontrolóra obce Nová Ves nad Ţitavou :
ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie, prax v oblasti ekonomiky a verejnej správy,
prípadne kontrolnej činnosti, morálna a občianska bezúhonnosť, znalosť súvisiacej
legislatívy.
b/ zoznam poţadovaných dokladov : písomná prihláška, výpis z Registra trestov nie
starší ako 3 mesiace, overený doklad o vzdelaní, profesijný ţivotopis, ktorého
súčasťou je plnenie poţiadaviek stanovených v poţiadavkách, písomný súhlas na
spracovania osobných údajov v súlade s § 7,ods.1 zákona č.428/2002 Z .z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra
obce Nová Ves nad Ţitavou zašlú alebo doručia svoje prihlášky v zalepenej obálke
s označením: „Voľba kontrolóra “ najneskôr 13.08.2009/ t.j. 14 dní pred dňom konania
voľby/ na Obecný úrad v Novej Vsi nad Ţitavou.
3. Ustanovuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Nová Ves nad Ţitavou
tajným hlasovaním.
4. Ukladá Obecnému úradu v Novej Vsi nad Ţitavou zverejnenie vyhlásenia dňa konania
volieb hlavného kontrolóra obce Nová Ves nad Ţitavou na verejnej tabuli a spôsobom
v mieste obvyklým.
Hlasovanie :

Za :6

Proti:-

Zdrţal sa :-

Uznesenie č.39/2009
Obecné zastupiteľstvo
a/ v zmysle vznesených pripomienok neschvaľuje ţiadosť p. Adriany Jurišovej o jednorazový
príspevok
b/ ukladá
Obecnému úradu v Novej Vsi nad Ţitavou ponúknuť ţiadateľovi o príspevok moţnosť
uchádzať sa o aktivačné práce.

Hlasovanie :

Za:6

Proti :-

Zdrţal sa ::

Ing. Marta Danková
starostka obce

