Uznesenie zo 40. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou,
konaného dňa 28.01.2010

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2010.
3. Návrh VZN č.1/2010 o výške a účele použitia dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy
a zariadenia školského stravovania.
4. Návrh vnútorného predpisu na vedenie učtovníctva pre obec Nová Ves nad Žitavou.
5. Plán práce komisií OZ a ZPOZ na rok 2010.
6. Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2010.
7. Návrh zmluvy o dielo s firmou PROFIS NZ s.r.o. Nové Zámky.
8. Vyhlásenie verejnej súťaže na predaj pozemku parc .č. 2226 a 2227.
9. Interpelácie poslancov

Uznesenie č.91 /2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie :

Za : 7

Proti :

-

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 92 /2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 ods.4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov rozpočet obce na rok 2010 s doplnkami o dotáciách.

Hlasovanie :

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 93/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o učtovníctve v znení neskorších predpisov Vnútorný predpis na
vedenie učtovníctva pre obec Nová Ves nad Žitavou.

Hlasovanie :

Za : 7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 94/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plány práce komisií OZ a ZPOZ na rok 2010
a/ komisie pre veci sociálne
b/ komisie obchodu služieb a ochrany spotrebiteľa
c/ komisie školstva, kultúry, mládeže a športu
d/ komisie pre ochranu verejného poriadku
e/ komisie výstavby a životného prostredia
f/ komisie pre ochranu verejného záujmu
g/ ZPOZ

Hlasovanie :

Za :

7

Proti :

-

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 95/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2010.

Hlasovanie :

Za :

7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č.96/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmluvu o dielo s firmou PROFIS NZ s.r.o. Považská 4, 940 53 Nové Zámky na jednostupňovú
projektovú dokumentáciu k realizácii stavby v sume 9 163 EUR s DPH.

Hlasovanie :

Za :

7

Proti : -

Zdržal sa :-

Uznesenie č. 97/2010
Obecné zastupiteľstvo
a/ poveruje
starostku obce, aby vyhlásila v termíne do 28.02.2010, obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až
288 Obchodného zákonníka
1.s nasledovnými podmienkami :
1.1. predmetom návrhu zmluvy bude odkúpenie nehnuteľností kat. územie Nová ves nad Žitavou
LV 1209, parcely registra E-2226 trvalé trávne porasty o výmere 36192 m² a 2227 orná pôda
o výmere 58632 m²
1.2.súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi kúpnu cenu,
1.3.súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri
nehnuteľností a najneskôr do jedného mesiaca od vyhodnotenia súťaže, inak má vyhlasovateľ
právo odstúpiť od zmluvy.
1.4.starostka OcÚ je poverená organizovať v spolupráci s komisiou pre verejné obstarávanie
súťaž a splnomocnená doplniť podmienky, upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže alebo
ochraňujúce záujmy Obce Nová Ves nad Žitavou v pozícii vyhlasovateľa.

Hlasovanie :

Za :

7

Proti:

-

Zdržal sa :-

Uznesenie č.98/2010
Obecné zastupiteľstvo
ruší
platnosť uznesenia č.70/2009.

Hlasovanie :

Za : 6

Proti : -

Zdržal sa :1

Ing. Marta Danková
starostka obce

