Z ápisnica
z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom
konaného dňa 7. decembra 2017 o 16,30 hod.
v kultúrnom dome 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. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení
4. Správa o čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2017
5. Návrh rozpočtových opatrení na r.2017
6. Protokol o prevode majetku obce Kočovce do majetku obce Nová Ves n.V - kanalizácia
7. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2018
9. Schválenie návrhu finančného rozpočtu obce na roky 2018-2020
10. Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2017
11. Smernica o verejnom obstarávaní
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ v Novom Meste n.V.
13. Voľba prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto n.V.
14. Kronika obce za r.2016
15. Diskusia a záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril Igor Jambor , starosta obce o 16,30 hod. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že sú prítomní 3 poslanci a OZ je uznášania schopné. Marcela Madarová
prišla v priebehu zastupiteľstva o 17,05 hod
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice : Pavol Maco a Ing. Ján Adamčík
Zapisovateľka: Miroslava Grófová
Starosta oboznámil poslancov s programom rokovania a navrhol do programu pridať ďalší bod
č.11. Zmluva o spolupráci s firmou ARETE Slovak Republik s.r.o. Bratislava
Uznesenie č.27/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje program IV. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom s navrhnutým doplneným bodom.
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení
4. Správa o čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2017
5. Návrh rozpočtových opatrení na r.2017

6. Protokol o prevode majetku obce Kočovce do majetku obce Nová Ves n.V - kanalizácia
7. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2018
9. Schválenie návrhu finančného rozpočtu obce na roky 2018-2020
10. Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2017
11. Zmluva o spolupráci s firmou ARETE Slovak Republik V s.r.o. Bratislava
12. Smernica o verejnom obstarávaní
13. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ v Novom Meste n.V.
14. Voľba prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto n.V.
15. Kronika obce za r.2016
16. Diskusia a záver
Hlasovanie :
za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa : nikto
Igor Jambor
starosta obce
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 25.09.2017
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú postupne plnené.
Uznesenie č 28/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole plnenia
uznesení z III. zasadnutia v roku 2017 a konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí OZ sú plnené.
Hlasovanie :
za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa : nikto

Igor Jambor
starosta obce
K bodu č. 4 Správa o čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2017
Ekonómka Obecného úradu oboznámila Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Váhom o čerpaní
rozpočtu obce k 30.09.2017. 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. 29/2017
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 III. štvrťrok 2017.

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

Hlasovanie :

Igor Jambor
starosta obce
K bodu č. 5 Návrh rozpočtových opatrení pre rok 2017
Ekonómka predložila na schválenie zmenu rozpočtu :
 rozpočtové opatrenie č. 7 : zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov o : 4 195,- €
 rozpočtové opatrenie č. 8 : presun rozpočtových výdavkov vo výške : 10 435 ,- €
Poslanci nemali žiadne pripomienky a úpravu rozpočtu schválili. (rozpočtové opatrenia
v prílohe)
Uznesenie č. 30/2017
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 zmenu rozpočtu :
 rozpočtové opatrenie č. 7 zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov o 4 195,- €
 rozpočtové opatrenie č. 8 presun rozpočtových výdavkov vo výške : 10 435,- €
.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto
Igor Jambor
starosta obce
K bodu č. 6 a) Zrušenie uznesenia OZ 34/2014
b)Protokol o prevode majetku obce Kočovce do vlastníctva obce Nová Ves n.V kanalizácia
Starosta obce informoval poslancov, že ohľadom prevodu majetku vybudovaného v zmysle
projektu „Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom
a Hôrka nad Váhom“ došlo k nesprávnemu určeniu dátumu 03.01.2018, pretože všeobecné zmluvné
podmienky k Zmluve č. 019/1.2 MP/2009 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku definujú:
Ukončenie realizácie projektu - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje
za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity
projektu) a finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ uhradil všetky výdavky a Prijímateľovi bol
uhradený zodpovedajúci NFP). Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie
udržateľnosti projektu;
V našom prípade k fyzickému ukončeniu projektu došlo vydaním povolenia na užívanie stavby,
ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 03.01.2013 avšak k finančnému ukončeniu projektu došlo až
úhradou záverečnej Žiadosti o platbu zo strany MŽP dňa 13.5.2013. Od tohto dátumu sa ráta 5 ročné
obdobie udržateľnosti projektu, tzn, že majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho
časti môže byť prevedený až po 13.máji 2018.

Uznesenie č.31 /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) r u š í
uznesenie č.34/2014
b) s c h v a ľ u j e
záväzok obce Kočovce voči obci Nová Ves nad Váhom, v zmysle ktorého dôjde po uplynutí lehoty
uvedenej v čl. 1 ods. 4 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve č. 019/1.2MP/2009 o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej dňa 25. 06. 2009 medzi Ministerstvom
životného prostredia a obcou Kočovce, t. j. po 13.05.2018 k prevodu majetku vybudovaného v
zmysle projektu „Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Kočovce, Nová Ves
nad Váhom a Hôrka nad Váhom“ a to v celkovej hodnote 1 708 476,19 €.
Termín prevodu majetku späť do vlastníctva obce Nová Ves nad Váhom je stanovený v zmysle bodu
2.4 Zmluvy č. 019/1.2MP/2009 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej dňa
25. 06. 2009 medzi Ministerstvom životného prostredia a obcou Kočovce, podľa ktorého sa za
ukončenie realizácie aktivít projektu fyzické, ale aj finančné ukončenia projektu. K finančnému
ukončeniu projektu došlo úhradou záverečnej žiadosti o platbu zo strany MŽP SR dňa 13.05.2013.
Následne obdobie piatich rokov uvedené v čl. 1 ods. 4 Všeobecných zmluvných podmienok k
Zmluve č. 019/1.2MP/2009 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej dňa 25. 06.
2009 medzi Ministerstvom životného prostredia a obcou Kočovce uplynie po 13.05.2018.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto
Igor Jambor
starosta obce

K bodu č. 7 Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2018 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. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie I. polroka 2018 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 2018
Hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k návrhu finančného rozpočtu obce Nová Ves
nad Váhom na rok 2018 s odporúčaním : rozpočet obce schváliť.
Uznesenie č. 33/2017
Obecne zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 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 2018 - 2020
Návrh rozpočtu obce pre rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 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 2018 schválili ako vyrovnaný vo výške 148 000.- € a viacročný
rozpočet na roky 2019 – 2020 vzali na vedomie.
Uznesenie č. 34/2017
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 2018 ako vyrovnaný vo výške 148 000,- € bez
výhrad
b/ berie na vedomie
návrh rozpočtu Obce Nová Ves nad Váhom na roky 2019-2020
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 Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie inventarizácie
k 31.12.2017
Ekonómka obce predložila poslancom príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie riadnej
inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok k 31.12.2017 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. 35/2017
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 31.12.2017
 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 Zmluva o spolupráci s firmou Arete Slovak Republic V s.r.o., EUROVEA Central 2,
Pribinova 6, 811 09 Bratislava
Starosta predložil poslancom zmluvu o spolupráci s firmou ARETE na revitalizáciu vodného zdroja NVVH1.
Firma ARETE sa bude podielať na revitalizácii vodného zdroja NVVH-1, alebo dosiahnutia spoločnej
dodávky pitnej vody 3,5 l/ s, a jeho spolufinancovania.
Po podpise zmluvy o spolupráci so spoločnosťou ARETE Slovak Republic V s.r.o, OVKS Sochoň a obec
Kočovce vydajú súhlasné stanovisko pre dodávku pitnej vody 0,34 l/s k začatiu územného a stavebného
povolenia pre spoločnosť ARETE Slovak Republic V s.r.o., v k.ú. Beckov.
Pri úspešnej revitalizácií a po dosiahnutí trvale čerpaného maximálneho množstva vody 3,5 l/s, podľa
záverečnej správy Novej Vsi nad Váhom z roku 1993 Geoprieskum Nová Baňa, vydá súhlasné stanovisko
s navýšením objemu vody o 0,66 l/s do logistického centra o kapacite max 1l/s pre novú výstavbu ARETE Park
Nové Mesto nad Váhom, halový objekt DC6, DC7 v k.ú. Beckov
Na základe týchto informácií OZ Nová Ves nad Váhom poveruje starostu obce Nová Ves nad Váhom a konateľa
spoločnosti OVKS Sochoň, aby na najbližšom zasadnutí OZ Kočovce prejednali zmenu uznesenia č.52/2017OZ o dodávke pitnej vody pre spoločnosť ARETE Slovak republic V, s.r.o v k.ú. Beckov a dohodu o spolupráci
na spolufinancovaní revitalizácie vodného zdroja NVVH-1.
Uznesenie č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
podpísanie Zmluvy o spolupráci s obcou Nová Ves nad Váhom a logistického centra spoločnosti Arete Slovak
Republic V s.r.o., EUROVEA Central 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava o revitalizácii vodného zdroja
NVVH-1, alebo dosiahnutia spoločnej dodávky pitnej vody 3,5 l/ s, a jeho spolufinancovania.
Obec Nová Ves nad Váhom po podpise dohody o spolupráci na revitalizácii vodného zdroja NVVH-1 alebo
dosiahnutia spoločnej dodávky pitnej vody 3,5 l/ s, a viac l/s, s obcou Kočovce a spoločnosťou OVKS Sochoň
vydá súhlasné stanovisko na dodávku vody 0,34 l/s, k začatiu územného a stavebného povolenia pre spoločnosť
ARETE – stavba Beckov , k.ú. Beckov.
Pri úspešnej revitalizácií a po dosiahnutí trvale čerpaného maximálneho množstva vody 3,5 l/s, podľa
záverečnej správy Novej Vsi nad Váhom z roku 1993 Geoprieskum Nová Baňa, vydá súhlasné stanovisko
s navýšením objemu vody o 0,66 l/s do logistického centra o kapacite max 1l/s pre novú výstavbu ARETE Park
Nové Mesto nad Váhom, halový objekt DC6, DC7.
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 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 a zmenách a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. , zákona č. 315/2016Z.z. a zákona č. 93/2017.
Po preštudovaní a krátkej diskusií poslanci smernicu schválili
Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje 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. 13

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ pri ZŠ, Odborárska 1374 v
Novom Meste nad Váhom
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 vo výške 286,- € prečítal starosta obce (žiadosť v
prílohe). Starosta uviedol, že dotácia na záujmové vzdelávanie sa poskytuje pre deti, ktoré majú v
obci trvalý pobyt . Z našej obce navštevujú 4 deti Centrum voľného času.
CVČ požiadalo o dotáciu vo výške 71,50 € na jedného žiaka. Poslanci s poskytnutím dotácie pre 4
žiakov vo výške 286,- € súhlasili.
Uznesenie č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie na rok
2018 vo výške 71,50 € na jedného žiaka v celkovej výške 286,- € pre 4 deti, ktoré majú v obci
trvalý pobyt, pre Centrum voľného času pri ZŠ Odborárska ul.1374 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 č.14 Voľba prísediaceho Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom
Okresný súd v Novom Meste nad Váhom , nakoľko uplynie 4-ročné volebné obdobie
prísediacich na súde , požiadal o schválenie kandidáta pre ďalšie volebné obdobie rokov 20182022. Na odporúčanie Okresného súdu Obecné zastupiteľstvo zvolilo za prísediaceho p. Helenu
Madarovú , bytom Nová Ves nad Váhom č. 161.
Uznesenie č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za prísediaceho Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom pre
volebné obdobie rokov 2018-2022 za Obec Nová Ves nad Váhom p. Helenu Madarovú,
Nová Ves nad Váhom č. 161

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. 15 Kronika obce za rok 2016
Starosta obce predložil na schválenie kronikársky záznam obce za rok 2016.
Poslanci záznam schválili bez pripomienok.
Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje kronikársky záznam obce za rok 2016.
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 19,30 hod.

Igor J a m b o r
starosta obce

Zapísala : Miroslava Grófová

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

Overovatelia: Ján Adamčík

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

Pavol Maco

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

