Z ápisnica
z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom
konaného dňa 14. decembra 2016 o 18,45 hod.
na Obecnom úrade Nová Ves nad Váhom
Prítomní : Igor Jambor , starosta obce
Poslanci: podľa prezenčnej listiny
Ďalší prítomní: Helena Madarová , hlavný kontrolór obce
Miroslava Grófová, zamestnanec obce
Rudolf Čehák, OVKS Sochoň
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení
4. Správa o čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2016
5. Návrh rozpočtových opatrení na r.2016
6. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2017, dodatok k zmluve r.2016
7. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
8. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2017
9. Schválenie návrhu finančného rozpočtu obce na roky 2017-2019
10. Inventarizácia k 31.12.2016 a schválenie inventarizačných komisií
11. Smernica o verejnom obstarávaní
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ pri Spoj. škole sv.Jozefa v Novom Meste n.V.
13. Rôzne
14. Diskusia a záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril Igor Jambor , starosta obce o 18,45 hod. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je : štyria a OZ je uznášania schopné.

p. Mária Kundová sa nezúčastnila OZ z dôvodu práceneschopnosti.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice : Pavol Maco, Marcela Madarová
Zapisovateľka: Miroslava Grófová
Starosta oboznámil poslancov s programom rokovania.
.

Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
program rokovania ako bol uvedený na pozvánke .
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 30.09.2016
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú postupne plnené.
Uznesenie č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole
plnenia uznesení z III. zasadnutia v roku 2016 a konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí
OZ sú plnené.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 4. Správa o čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2016
Ekonómka Obecného úradu oboznámila Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Váhom
o čerpaní rozpočtu obce k 30.09.2016. Previedla rozbor plnenia príjmov a výdavkov podľa
jednotlivých kapitol.
Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci nemali k čerpaniu rozpočtu pripomienky. Berú na vedomie správu o čerpaní
rozpočtu.
Uznesenie č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
v súlade § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
správu o čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2016.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto

Igor Jambor
starosta obce

K bodu č. 5. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2016
Ekonómka predložila na schválenie návrhy zmeny rozpočtu :
 rozpočtové opatrenie č.9 : presun výdavkov vo výške : 4 574,- €
 rozpočtové opatrenie č.9 : zvýšenie rozpočtu príjmov vo výške : 583,- €
zvýšenie rozpočtu výdavkov vo výške : 583,- €

Poslanci nemali žiadne pripomienky a úpravu rozpočtu schválili. Rozpočtové
opatrenia v prílohe.
Uznesenie č.32/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom v súlade § 11 ods. 4 písm.b/ zákona č.
369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ods. 2 písmena a/ § 14 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 9/2016 : presun výdavkov vo výške 4 574,- €
rozpočtové opatrenie č. 10/2016 : zvýšenie príjmov a výdajov o 583,- €
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco,Marcela Madarová, Martin Petrek
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 6 Návrh ceny vodného a stočného na rok 2017 a dodatok k zmluve
a) Konateľ spoločnosti OVKS SOCHOŇ s.r.o. Rudolf Čehák prečítal schválenie
maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, (vodné) a
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) v obciach
Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom. Maximálna cena bola schválená
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Rozhodnutím č. 0007/2017/V dňa 09.11
2016 na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Verejný vodovod:
Maximálna variabilná zložka ceny za výrobu a dodávku pitnej vody vereným vodovodom je
schválená 0,4498€/m3 bez DPH t.j. 0,54€/m3 s DPH.
Maximálna fixná zložka ceny za výrobu a dodávku pitnej vody vereným vodovodom je
schválená v tarifnej skupine T1 – 5 €/rok bez DPH t.j. 6 €/rok s DPH.
T2 – 25 €/rok bez DPH t.j. 30 €/rok s DPH.
T3 – 100 €/rok bez DPH t.j. 120 €/rok s DPH.
Verejná kanalizácia:
Maximálna variabilná zložka ceny odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou
kanalizáciou je schválená 0,7022€/m3 bez DPH t.j. 0,84€/m3 s DPH.
Maximálna fixná zložka ceny odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou je
schválená v tarifnej skupine T1 – 8 €/rok bez DPH t.j. 9,60 €/rok s DPH.
T2 – 16 €/rok bez DPH t.j. 19,20 €/rok s DPH.
Cena vodného a stočného sa schválila na regulačné obdobie od roku 2017 do roku 2021.
Návrh a výpočet ceny na obdobie rokov 2017 až 2021 sa robil v súlade s vyhláškou URSO
č. 225/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej
vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
Ako podklady výpočtu slúžili skutočné ekonomicky oprávnené náklady na výrobu a dodávku
pitnej vody a skutočné ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady na odvedenie a čistenie
odpadovej vody z roku 2015.

Zmena oproti cene vodného a stočného je v dvojzložkovej cene za tieto komodity Fixná
zložka maximálnej ceny v €/rok je ročný paušál na odberné miesto. Fixná zložka sa fakturuje
na každé odberné miesto s osadeným vodomerom alebo aj bez vodomera, na ktoré je
uzatvorená zmluva o dodávke pitnej vody, alebo miesto, kde sa vypúšťa – odvádza odpadová
voda, na ktoré je uzatvorená zmluva o odvádzaní odpadovej vody a to bez ohľadu na to, či
bola odobratá pitná voda alebo odvedená odpadová voda, teda aj pri nulovom odbere, alebo
vypustení. Tarifná skupina je určená podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbernom
mieste, bez osadeného vodomera je určená tarifná skupina T1. Obyvatelia sú zaradení do
tarifnej skupiny T1. Právnické osoby sú zaradené do tarifnej skupiny T1, T2, T3 podľa
menovitého priemeru DN vodomera.
Variabilná zložka maximálnej ceny v €/m3 je jednotková cena za m3 . Variabilná zložka je
ako doteraz jednotková cena za m3 , ktorá sa fakturuje podľa odobratého – nameraného alebo
inak určeného množstva pitnej vody alebo odvedeného a spravidla aj čisteného množstva
odpadovej vody.
Uznesenie č. 33/2016
OZ Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje maximálnu cenu za
výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a maximálnu cenu za odvádzanie a
čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou navrhnutých spol. OVKS SOCHOŇ s.r.o.
nasledovne:
Verejný vodovod:
Maximálna variabilná zložka ceny za výrobu a dodávku pitnej vody vereným vodovodom je
schválená 0,4498€/m3 bez DPH t.j. 0,54€/m3 s DPH.
Maximálna fixná zložka ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je
schválená v tarifnej skupine T1 - 5€/rok bez DPH t.j. 6€/rok s DPH.
T2 - 25€/rok bez DPH t.j. 30€/rok s DPH.
T3 - 100€/rok bez DPH t.j. 120€/rok s DPH.
Verejná kanalizácia:
Maximálna variabilná zložka ceny odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou
kanalizáciou je schválená 0,7022€/m3 bez DPH t.j. 0,84€/m3 s DPH.
Maximálna fixná zložka ceny odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou je
schválená v tarifnej skupine T1 - 8€/rok bez DPH t.j. 9,60€/rok s DPH.
T2 - 16€/rok bez DPH t.j. 19,20€/rok s DPH
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco,Marcela Madarová, Martin Petrek
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce

b) starosta predložil poslancom Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzkovaní kanalizácie
a nájme obecného vodovodu na rok 2016 medzi Obcou Nová Ves nad Váhom
a OVKS Sochoň s.r.o. Kočovce, jedná sa o zmenu článku č. V – Cena nájmu, bod č. 1
kde sa mení odplata za nájom verejného vodovodu za rok 2016 z 8000,- € na 1,- €.
Poslanci Dodatok č. k zmluve schválili.

Uznesenie č. 34/2016
a) Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve
o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a nájme obecného vodovodu s OVKS Sochoň,
s.r.o. Kočovce za rok 2016, jedná sa o zmenu článku č. V – Cena nájmu, bod č. 1
kde sa mení odplata za nájom verejného vodovodu za rok 2016 z 8000,- € na 1,- €.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco,Marcela Madarová, Martin Petrek
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 7 Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2017 prečítala prítomným hlavná
kontrolórka obce (návrh v prílohe). Návrh bol zverejnený 15 dní na úradnej tabuli obce. Zo
strany občanov neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci s návrhom súhlasili.
Uznesenie č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie I. polroka 2017 podľa
predloženého plánu
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco,Marcela Madarová, Martin Petrek
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č. 8 Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017
Hlavná kontrolórka obce predniesla svoje so stanoviskom k návrhu finančného rozpočtu
obce Nová Ves nad Váhom na rok 2017 s odporúčaním : rozpočet obce schváliť.
Uznesenie č. 36/2016
Obecne zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 s odporúčaním rozpočet obce schváliť.

Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco,Marcela Madarová, Martin Petrek
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č.9 Schválenie rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtu obce pre rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2019
predložil starosta obce. Rozpočet obce bol vyvesený 15 dní na úradnej tabuli obce a neboli
k nemu podané žiadne pripomienky a návrhy.
Poslanci rozpočet obce pre rok 2017 schválili ako vyrovnaný vo výške 149 700.- €
a viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018 vzali na vedomie.
Uznesenie č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p.
a/ schvaľuje
rozpočet Obce Nová Ves nad Váhom na rok 2017 ako vyrovnaný vo výške 149 700,- €
bez výhrad
b/ berie na vedomie
návrh rozpočtu Obce Nová Ves nad Váhom na roky 2018-2019
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto

Igor J a m b o r
Starosta obce

K bodu č. 10 Inventarizácia k 31.12.2016 a schválenie inventarizačných komisií
Ekonómka obce predložila poslancom príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok k 31.12.2016 v zmysle zákona č.
431/2002 z.z. o účtovníctve v z.n.p. . Taktiež predložila návrh zloženia inventarizačných
komisii k vykonaniu inventarizácie v zariadeniach Obce Nová Ves nad Váhom.
Poslanci súhlasili so zložením komisií a tieto schválili.
Zloženie inventarizačných komisii tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 38/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje
 príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku
k 31.12.2016
 zloženie inventarizačných komisií
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto

Igor J a m b o r
Starosta obce

K bodu č.11

Smernica o verejnom obstarávaní

Starosta oboznámil poslancov so Smernicou o verejnom obstarávaní, ktorá bola vypracovaná
z dôvodu zmeny zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Po preštudovaní a krátkej diskusií poslanci smernicu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
Smernicu o verejnom obstarávaní
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto

Igor J a m b o r
Starosta obce

K bodu č. 12

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ pri Spoj. škole sv.Jozefa v
Novom Meste nad Váhom
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 vo výške 143,- € prečítal starosta obce (žiadosť v
prílohe). Starosta uviedol, že dotácia na záujmové vzdelávanie sa poskytuje pre deti, ktoré
majú v obci trvalý pobyt a pre deti do veku 18 rokov. Z našej obce navštevujú 2 deti Centrum
voľného času.

CVČ požiadalo o dotáciu vo výške 71,50 € na jedného žiaka. Poslanci s poskytnutím dotácie
pre 2 žiakov vo výške 143,00 €, súhlasili.
Uznesenie č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie
na rok 2017 vo výške 71,50 € na jedného žiaka do veku 18 rokov v celkovej výške 143,- €
pre Centrum voľného času pri Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať zmluvu.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto

Igor J a m b o r
Starosta obce
K bodu 13. Rôzne
a) Spracovanie obecnej kroniky r.2015
Starosta obce predložil na schválenie kronikársky záznam obce za rok 2015.
Poslanci záznam schválili bez pripomienok.
Uznesenie č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje kronikársky záznam obce za
rok 2015.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto

Igor J a m b o r
Starosta obce

b) Žiadosť hlavného kontrolóra obce o súhlas k vykonávaniu činnosti člena KK
a dozornej rady.
Žiadosť poslancom prečítal p. starosta a uviedol, že na základe zákona č.369/1990, §18
odst.1 hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu Obecného zastupiteľstva podnikať alebo
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú zárobkovú činnosť.

Keďže hlavná kontrolórka obce bola zvolená do kontrolnej komisie a dozornej rady a má
iný vedľajší príjem , je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo členstvo v KK
a dozornej rade a iný zárobkový príjem hlavnému kontrolórovi.
V opačnom prípade by sa jednalo o porušenie ustanovenia §18 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení n.p.
Uznesenie č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi
obce Nová Ves nad Váhom p. Helene Madarovej s vykonávaním inej zárobkovej činnosti
popri výkone funkcie hlavného kontrolóra Obce Nová Ves nad Váhom – členka
v kontrolnej komisii COOP Jednota Trenčín a dozornej rady LD COOP Jednota SD
Trenčín , na základe §18 odst.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n.p.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto

Igor J a m b o r
Starosta obce
c) Elektronizácia obcí – ESMAO
Starosta informoval poslancov o podpísaní zmluvy o poskytovaní elektronických služieb
ESMAO a zabezpečenia licencie s firmou LOMTEC.com, a.s.
Elektronizácia služieb miest a obcí umožní občanom a podnikateľom elektronický kontakt so
samosprávou.
Prostredníctvom zapojenia sa do projektu ESMAO si splníme legislatívnu povinnosť
vyplývajúcu zo zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente a umožníme elektronickú
komunikáciu obecného úradu s občanmi.
Ročný poplatok za elektronizáciu obce bude 0,50 € na obyvateľa.
Uznesenie č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
informáciu o podpísaní Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb ESMAO s firmou
LOMTEC.com, a.s., Bratislava. Ročný poplatok za elektronizáciu obce bude 0,50 € na
obyvateľa.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto

Igor J a m b o r
Starosta obce

d) Vybudovanie líniovej stavby-cyklotrasa
Starosta informoval o vybudovaní novej cyklotrasy od Hornej Stredy do Nového Mesta
nad Váhom, ktorá prechádza katastrálnym územím Nová Ves nad Váhom, v časti medzi
Váhom a Biskupickým kanálom. Stavbu realizuje Trenčiansky samosprávny kraj .
Momentálne je v riešení stavebných povolení.
Uznesenie č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
informáciu o výstavbe cyklotrasy z Hornej Streda do Nového Mesta nad Váhom, ktorá
prechádza katastrálnym územím Nová Ves nad Váhom, v časti medzi Váhom a Biskupickým
kanálom.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto

Igor J a m b o r
Starosta obce
e) Zvýšenie platu starostu
Zástupca starostu Ing. Adamčík navrhol zvýšenie platu p.starostu o 30% s platnosťou od
01.01.2017.
Poslanci po prerokovaní návrhu platu starostu obce Nová Ves nad Váhom schválili
zvýšenie platu o 30% v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení n.p.
Uznesenie č.45/2016
Obecné zastupiteľstvo Nová Ves nad Váhom schvaľuje
zvýšenie platu starostu o 30% t.j. 437,-€ k mesačného platu v zmysle §3 ods.1 zákona č.
253/1994 s účinnosťou od 01.01.2017
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto

Igor J a m b o r
Starosta obce

Nakoľko program schôdze bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým za účasť. Zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil o 21,30 hod.

Igor J a m b o r
starosta obce

Zapísala :

Miroslava Grófová

..................................

Overovatelia :

Pavol Maco
Marcela Madarová

..................................
..................................

