Z ápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom
konaného dňa 25.septembra 2017 o 16,45 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

Program :
1. Návšteva prevádzky štrkovne v Kočovciach o 17,00 hod.
2. Otvorenie zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o čerpaní rozpočtu za II. štvrťrok 2017
6. Návrh rozpočtových opatrení na r.2017
7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MV SR na rekonštrukciu pož.
zbrojnice
8. Výstavba obce
9. Rôzne
10. Diskusia a záver

K bodu č. 1 Návšteva prevádzky štrkovne v Kočovciach
Starosta zorganizoval pre poslancov a pracovníkov obecného úradu návštevu štrkovne
v Kočovciach, kde nás už očakával p. Josko, ktorý nás previedol po areály a vysvetlil
pracovné postupy pri ťažbe, informoval o revitalizácií územia po ťažbe štrkopieskov.
K bodu 2. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril Igor Jambor , starosta obce o 18,30 hod. Privítal všetkých prítomných
a skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci a OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č.21/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje program III. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom bez pripomienok.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa : nikto

Igor Jambor
starosta obce

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice : Ján Adamčík, Martin Petrek
Zapisovateľka: Miroslava Grófová
K bodu4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 28.06.2017
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú postupne plnené.
Uznesenie č 22/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole
plnenia uznesení z II. zasadnutia v roku 2017 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 Jambor
starosta obce

K bodu č. 5. Správa o čerpaní rozpočtu za II. štvrťrok 2017
Ekonómka Obecného úradu oboznámila Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Váhom
o čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2017. 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. 23/2017
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 II. štvrťrok 2017.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto

Igor Jambor
starosta obce

K bodu č. 6. Návrh rozpočtových opatrení pre rok 2017
Ekonómka predložila na schválenie zmenu rozpočtu :
 rozpočtové opatrenie č. 4 : zvýšenie rozpočtu príjmov vo výške : 8 020,- €
zvýšenie rozpočtu výdavkov vo výške : 8 020,- €
 rozpočtové opatrenie č. 5 : použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky„Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ – výmena strešnej krytiny a krokiev
a vybudovanie 2 miestností pre DHZO “ vo výške : 20 000,-€
 rozpočtové opatrenie č. 6 : presun výdavkov vo výške : 390 ,- €
Poslanci nemali žiadne pripomienky a úpravu rozpočtu schválili. (rozpočtové opatrenia
v prílohe)
Uznesenie č. 24/2017
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. 4/2017, 5/2017 , 6/2017 na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto
Igor Jambor
starosta obce

K bodu č.7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MV SR na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice
Starosta informoval poslancov o možnosti podania žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom Ministerstva vnútra SR na projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice so
spoluúčasťou obce 5% z celkových výdavkov projektu. Jedná sa o výmenu garažovej brány,
zateplenie spoločnej budovy obecného úradu a požiarnej zbrojnice a dobudovanie dvoch
miestností podkrovia pre DHZO.
Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje spolufinancovanie realizácie
projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice z vlastných zdrojov minimálne vo výške 5 %
z celkových výdavkov projektu.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto
Igor Jambor
starosta obce

K bodu č. 8. Výstavba obce
Starosta oboznámil poslancov :
 s prebiehajúcimi prácami na výmene strešnej krytiny na budove kaderníctva
 s vykonaním elektrorevízií v Dome smútku a na cintoríne, v budove šatní TJ
a následne podanie žiadosti na ZSE o zníženie hodnoty hlavného ističa
 o oprave výtlkov na miestnych komunikáciách v obci
 o oprave ventilov hlavného prívodu vody obecného vodovodu po obci
Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
informácie o prácach v obci : oprava strechy na kaderníctve, vykonanie elektrorevízií, oprava
výtlkov na cestách, oprava ventilov hlavného prívodu vody obecného vodovodu.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto
Igor Jambor
starosta obce

V rámci diskusie prebehla debata o usporiadaní hodovej zábavy, ktorá sa bude konať
11.11.2017, do tanca zahrá hudobná skupina ASPERO.

Nakoľko program schôdze bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým za účasť. Zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil o 20,30 hod.

Igor J a m b o r
starosta obce

Zapísala : Miroslava Grófová
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Overovatelia: Ján Adamčík

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

Martin Petrek

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

