Zápisnica z 33. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nová Ves nad Žitavou
zo dňa 15.06.2009

Prítomní : viď. prezenčná listina
Ospravedlnení :Mgr. Eva Koprdová, p. Miroslav Lintner
Neprítomní : p. Elena Bajlová
Hostia :
Program
1. Otvorenie
2. Schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia obce”
3. Záver
ROKOVANIE :
BOD 1 :
Starostka obce Ing. Marta Danková privítala prítomných a otvorila mimoriadne zasadnutie ,
ktoré bolo zvolané ohľadom projektu „Revitalizácia obce”, kde je potrebné zrušiť uznesenie
č.36/2009 a prijať nové uznesenie. Konštatovala, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná
väčšina poslancov a vyhlásila zasadnutie Obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.
Za návrhovú komisiu boli navhrnutí: Radoslav Cigáň – predseda,
Juraj Juhás a Július Pavlov - členovia
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jozef Hamar a Juraj Juhás
Zapisovateľom zápisnice je Helena Kováčová
HLASOVANIE :
Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
1. Otvorenie
2. Schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia obce”
3. Záver

Návrhová komisia: Radoslav Cigáň – predseda, Juraj Juhás a Július Pavlov - členovia
Overovatelia zápisnice : Jozef Hamar a Juraj Juhás
Prítomných : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 2 :
Starostka obce informovala poslancov OZ o projekte “Revitalizácia obce, kde je potrebné
zmeniť uznesenie OZ a prijať nové uznesenie, nakoľko sa zmenil názov projektu.

Návrh na uznesenie :
1. ruší
Uznesenie č.36/2009
2. schvaľuje
a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Revitalizácia obce Nová Ves nad Žitavou ”,ktorého ciele sú
v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
b/ zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti a 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 :
Prítomných : 4 Za: 4

Proti : 0 Zdržal sa : 0

Bod 4 :
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť na
zasadnutí OZ a ukončila zasadnutie .

Overovatelia :
Jozef Hamar
Juraj Juhás

…………………………………..
………………………………….

Ing. Marta Danková
starostka obce

Zapísala : Kováčová Helena

Zapísala: Vargončíková

