Z ápisnica
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom
konaného dňa 16. marca 2017 o 18.00 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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
5. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2016
6. Schválenie ceny vodného a stočného na rok 2017
7. Správa nezávislého audítora
8. Výstavba obce
9. Rôzne
10. Diskusia a záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril Igor Jambor , starosta obce o 18.00 hod. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice : Martin Petrek a Ján Adamčík
Zapisovateľka: Miroslava Grófová
Starosta oboznámil poslancov s programom rokovania a navrhol do programu pridať do
bodu č.6 : Zrušenie uznesenia č. 33/2016 o cene vodného a kanalizácie na r. 2017
a do bodu č. 9 doplniť nasledovné :
1. Schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien so Západoslovenskou
distribučnou , a.s.
2. Výročie vzniku obce – 600 r.
Uznesenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom v súlade § ll ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje
program rokovania aj s doplnenými bodmi .
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 14.12. 2016
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú postupne plnené.
Uznesenie č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole
plnenia uznesení z IV. 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

K bodu č. 4. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov o výsledku finančnej kontroly za rok 2016
(správa v prílohe).
Poslanci nemali k správe HK pripomienky.
Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
správu o výsledku finančnej kontroly 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

K bodu č. 5 Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2016
Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov a zápisnicu o zistení neupotrebiteľného majetku predložila na
schválenie ekonómka obce .(správa ÚIK a zápisnica o zistení neupotrebiteľného majetku v
prílohe).
K výsledkom inventarizácie neboli žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
a/ schvaľuje návrh na vyradenie majetku v plnom rozsahu v zmysle zápisnice o zistení
neupotrebiteľnom majetku v celkovej hodnote 347,44 €.
b/ schvaľuje inventarizácie majetku a záväzkov Obce Nová Ves nad Váhom k 31. 12. 2016
v zmysle správy Ústrednej inventarizačnej komisie .
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 a) zrušenie uznesenia č. 33/2016
b) schválenie ceny vodného a stočného na r. 2017
Dňa 16.2.2017 URSO oznámil, že vstúpila do platnosti nová vyhláška č. 21/2017 Z.z., ktorou
sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným
vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Zároveň sa
zrušila vyhláška URSO č. 225/2016 Z.z..
Dňa 28.2.2017 URSO oznámil, že ukončil vydávanie cenových rozhodnutí podľa novej
vyhlášky č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a
dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou
kanalizáciou. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017, cena vody je jednozložková a
vracia sa na úroveň roka 2016. Podľa nového rozhodnutia č. 0127/2017/V zo dňa 28.2.2017
pre regulovaný subjekt OVKS SOCHOŇ, s.r.o. je:
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,7663 €/m3 , maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9422 €/m3
Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.
Uznesenie č. 5/2017
a) Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
ruší uznesenie č. 33/2016 zo dňa 14.12.2016 ktorým bola schválená maximálna cena za
výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a maximálna cena za odvádzanie a
čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou navrhnutá spol. OVKS SOCHOŇ s.r.o, 916 31
Kočovce 280
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

Uznesenie č.6/2017
b) Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a cenu za odvádzanie
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou navrhnutých spol. OVKS SOCHOŇ s.r.o.,
916 31 Kočovce 280 nasledovne:
 cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre FO 0,55 €/m3 sDPH
 cenu za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre FO 0,9 €/m3 s DPH
 cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verej. vodovodom pre PO 0,76 €/m3 bez DPH
 cenu za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre PO 0,9 €/m3 bez 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

K bodu č. 7 Správa nezávislého audítora
Správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Adamkoviča z overenia účtovnej závierky Obce
Nová Ves nad Váhom za rok 2016 prečítal starosta obce (správa v prílohe) s nasledovným
stanoviskom:
„Podľa môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Nová Ves nad Váhom k 31. decembru 2016
a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o
účtovníctve“.
Uznesenie č. 7/2017
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 nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016
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
a) Starosta oboznámil poslancov o vypracovaní projektu a následnej žiadosti o dotáciu
z MF SR, na riešenie rekonštrukcie strechy spoločnej budovy obecného úradu
a požiarnej zbrojnice, na základe výnosu MF pre rok 2017 podľa §2 Dotácia na
individuálne potreby obcí.

Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
správu o vypracovaní projektu a žiadosti o dotáciu z MF SR na riešenie rekonštrukcie strechy
spoločnej budovy obecného úradu a požiarnej zbrojnice
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto

Igor Jambor
starosta obce

b) ďalej p. starosta informoval poslancov o podaní žiadosti o dotáciu na Zníženie
energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu. Jedná sa o dotáciu
z Environmentálneho fondu.
Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
správu o podaní a žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu na Zníženie energetickej
náročnosti budovy kultúrneho domu.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto
Igor Jambor
starosta obce

K bodu č.9 Rôzne
a) Zmluva o zriadení vecných bremien
Starosta informoval poslancov o vybudovaní inžinierskej stavby Nová Ves nad
Váhom-VNK, TS, NNK investorom Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava.
Obec Nová Ves nad Váhom je povinná uzavrieť zmluvu o zriadení vecných bremien
- na zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
- na užívanie , prevádzkovanie , údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a iné
stavebné úpravy elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie
- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými vozidlami a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej
činnosti
Poslanci Zmluvu schválili bez pripomienok

Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecných bremien č. 17/303/L13.0704.15.0001/VB, v rozsahu čl. 4 bod
4.1,4.2,4.3 podľa geometrického plánu č. 34125361-22/2017 v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6 Bratislava.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto
Igor Jambor
starosta obce

b) Výročie vzniku obce
Starosta informoval poslancov o blížiacom sa výročí obce. Prvá písomná zmienka
o našej obci pochádza z roku 1419, bude to 600 rokov.
Výročie obce by sme chceli občanom pripomenúť publikáciou o histórií a súčasnosti
našej obce a usporiadaním Dňa obce s kultúrnym programom.
Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
informáciu o 600. výročí vzniku obce
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Marcela Madarová, Martin Petrek
proti : nikto
zdržal sa: nikto
Igor Jambor
starosta obce

Nakoľko program schôdze bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým za účasť. Zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil o 21,15 hod.

Igor J a m b o r
starosta obce

Zapísala : Miroslava Grófová

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

Overovatelia: Martin Petrek

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

Ing. Ján Adamčík

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

