Zápisnica
z 53. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Novej Vsi nad Žitavou, konaného dňa 18.novembra 2010.

Zasadania 53. mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Ing.
Marta Danková, starostka obce. Na zasadnutí privítala prítomných poslancov OZ.
Vypracovaním zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania bola poverená pracovníčka
obecného úradu p. Helena Kováčová.
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Milan Studený
p. Radoslav Cigáň
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení :
p. Juraj Juhás, predseda komisie
p. Július Pavlov, člen komisie
p. Miroslav Lintner, člen komisie
Za uvedenú návrhovú komisiu dala starostka obce hlasovať. Poslanci OZ návrhovú komisiu
v uvedenom zložení schválili jednohlasne.
Starostka

obce

predložila

Program

53.zasadania

mimoriadneho

obecného

zastupiteľstva:
1 .Otvorenie
2. Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia občanov s kandidátmi na starostu a poslancov
v komunálnych voľbách v r.2010
3. Záver
Zo strany poslancov OZ neboli k programu žiadne pripomienky a poslanci OZ navrhnutý
program jednohlasne schválili.
Starostka oznámila poslancom, že mimoriadne zasadnutie bolo zvolané na návrh
podpísaných poslancov OZ, podľa § 12 odst.1, zákona č.369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. p. Hamar informáciu doplnil o odovzdal poslancom Program
zhromaždenia obyvateľov obce Nová Ves nad Žitavou na deň 21.11.2010 s návrhom aby
uvedené zhromaždenie moderoval on. Starostka upozornila na fakt, že p. Hamar je jeden
z kandidátov na poslancov a bude mať väčší priestor na prezentáciu ako ostatní a tiež nie je
správne, aby sa jednotliví kandidáti na poslancov nemohli predstaviť sami. Preto dala návrh,
aby moderoval zhromaždenie niekto kto nekandiduje, aby mali všetci kandidáti rovnaké

podmienky. Jej návrh obecným zastupiteľstvom nebol schválený. Obecné zastupiteľstvo: a/
schválilo návrh na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov s kandidátmi na
starostu a poslancov v komunálnych voľbách v r. 2010 na deň 21.11.2010 o 15,30 hod.,
b/ program zhromaždenia obyvateľov obce na deň 21.11.2010 a moderátora
zhromaždenia p. Hamara.,
c/ ukladá doručiť program zhromaždenia každému predstaviteľovi politickej strany
resp. hnutia v obci, ktorý navrhol kandidátov na poslancov a starostu a nezávislým
kandidátom.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila 53 . mimoriadne
zasadania OZ za ukončené.

Ing. Marta Danková
starostka obce

Overovatelia : p. Milan Studený...................................
p. Radoslav Cigáň..................................

Zapísala : Kováčová Helena

