Z ápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom
konaného dňa 20. septembra 2018 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

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení
4. Správa o čerpaní rozpočtu za II. štvrťrok 2018
5. Návrh rozpočtových opatrení na r.2018
6. Zámena pozemkov obec Nová Ves n.V. vs p. Maraz
7. Výstavba obce
8. Rôzne
9. Diskusia a záver
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril Igor Jambor , starosta obce o 18.00 hod. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.
K bodu č.2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice : Ing. Ján Adamčík a Mária Kundová
Zapisovateľka: Miroslava Grófová
Starosta oboznámil poslancov s programom rokovania a navrhol pridať do bodu č.8 Rôzne
nasledovné : Kronika obce r. 2017
Uznesenie č. 23/2018
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 .
Schválený program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení
4. Správa o čerpaní rozpočtu za II. štvrťrok 2018
5. Návrh rozpočtových opatrení na r.2018
6. Zámena pozemkov obec Nová Ves n.V. vs p. Maraz
7. Výstavba obce
8. Rôzne – Kronika obce r.2017
9. Diskusia a záver

Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Martin Petrek
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č.3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 27.6.2018
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú postupne plnené.
Uznesenie č 24/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole
plnenia uznesení z II. zasadnutia v roku 2018 a konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí
OZ sú plnené.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , 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 II. štvrťrok 2018

Ekonómka Obecného úradu oboznámila Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Váhom
o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2018. 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. 25/2018
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 2018.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Martin Petrek
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 5 Návrh rozpočtových opatrení pre rok 2018
Ekonómka predložila na schválenie zmenu rozpočtu :
 rozpočtové opatrenie č. 2 : presun výdavkov vo výške : 5 149,- €
Poslanci nemali žiadne pripomienky a úpravu rozpočtu schválili. (rozpočtové opatrenie
v prílohe)
Uznesenie č. 26/2018
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. 2/2018 na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Martin Petrek
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 6 Zámena pozemkov obec Nová Ves nad Váhom vs p.Maraz
Obecné zastupiteľstvo opäť prehodnotilo zámer zámeny pozemkov medzi obcou Nová Ves
nad Váhom a p. Marazom. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zámenu pozemku podľa geometrického plánu č.
43580718-S-Gp-F-299/2018 nasledovne :
Parc. registra C-KN č. 111/4 ostatná plocha o výmere 49m² nadobudne P.Maraz v podiele 1/1.
Parc. registra C-KN č. 97/16 záhrada o výmere 2m² , parc. registra C-KN č. 107/6 ostatná
plocha o výmere 40m², a parc. registra E-KN č. 112 trvalý trávnatý porast v diely č.15
o výmere 7 m² nadobudne obec Nová Ves nad Váhom v podiele 1/1.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo ponechať si parcely C-KN č. 116/1 a 116/2 a odkúpiť parc.
registra E-KN č.115 trvalý trávnatý porast o výmere 80m² od p. Maraza pre zabezpečenie
prístupovej cesty pre vlastníkov garáží v bytovom dome s.č. 143 a tento spôsob užívania sa
formou osobného záväzku zaväzuje dodržiavať. Poslanci odsúhlasili navrhnutú kúpnu cenu
6,- € /1m² čo činí 480,-€.
Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámennú zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Nová Ves
nad Váhom, IČO 699 080, Nová Ves nad Váhom s.č. 160, PSČ 916 31, zastúpenou starostom obce
Igorom Jamborom ako účastníkom č. 2 zámennej zmluvy a Pavlom Marazom, bytom Nová Ves nad
Váhom s.č. 284, PSČ 916 31, občanom Slovenskej republiky ako účastníkom č. 1 zámennej zmluvy,
predmetom ktorej je v podiele 1/1 nehnuteľnosť v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom vytvorená
podľa geometrického plánu č. 43580718-S-Gp-F-299/2018, ktorý vyhotovil GEOSTA – Ing. Radovan
Stacho dňa 25.07.2018, úradne overil Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor dňa
16.08.2018 pod č. 597/2018 ako parcela registra C-KN číslo 111/4 ostatná plocha o výmere 49 m2, ktorá
bola vytvorená dielom č. 17 o výmere 23 m2 z parcely registra C-KN číslo 111/1 ostatná plocha o

výmere 94 m2 vedenej Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom v liste
vlastníctva č. 590 v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom a dielom č. 19 o výmere 26 m2 z parcely
registra C-KN číslo 111/2 ostatná plocha o výmere 89 m2 vedenej Okresným úradom Nové Mesto nad
Váhom, katastrálnym odborom v liste vlastníctva č. 590 v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom,
túto nehnuteľnosť na základe zámeny získava Pavol Maraz od Obce Nová Ves nad Váhom,
resp. v podiele 1/1 nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom,
katastrálnym odborom v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom v liste vlastníctva č. 1267 ako
parcela registra E-KN číslo 115 trvalý trávnatý porast o výmere 80 m2, ďalej v podiele 1/1 nehnuteľnosť
v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom vytvorená podľa geometrického plánu č. 43580718-S-GpF-299/2018, ktorý vyhotovil GEOSTA – Ing. Radovan Stacho dňa 25.07.2018, úradne overil Okresný
úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor dňa 16.08.2018 pod č. 597/2018 ako parcela registra
C-KN číslo 107/6 ostatná plocha o výmere 40 m2, ktorá bola vytvorená dielom č. 4 o výmere 5 m2
z parcely registra E-KN číslo 107 trvalý trávnatý porast o výmere 61 m2 vedenej Okresným úradom
Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom v liste vlastníctva č. 1267 v katastrálnom území Nová
Ves nad Váhom, dielom č. 7 o výmere 4 m2 z parcely registra E-KN číslo 108 trvalý trávnatý porast o
výmere 37 m2 vedenej Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom v liste
vlastníctva č. 1267 v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom, dielom č. 10 o výmere 5 m2 z parcely
registra E-KN číslo 109 trvalý trávnatý porast o výmere 39 m2 vedenej Okresným úradom Nové Mesto
nad Váhom, katastrálnym odborom v liste vlastníctva č. 1267 v katastrálnom území Nová Ves nad
Váhom, dielom č. 13 o výmere 26 m2 z parcely registra E-KN číslo 110/1 trvalý trávnatý porast o
výmere 93 m2 vedenej Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom v liste
vlastníctva č. 1267 v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom,
podiele 1/1 nehnuteľnosť v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom vytvorená podľa
geometrického plánu č. 43580718-S-Gp-F-299/2018, ktorý vyhotovil GEOSTA – Ing. Radovan Stacho
dňa 25.07.2018, úradne overil Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor dňa 16.08.2018
pod č. 597/2018 ako parcela registra C-KN číslo 97/16 záhrada o výmere 2 m2, ktorá bola vytvorená
dielom č. 2 o výmere 2 m2 z parcely registra C-KN číslo 97/2 záhrada o výmere 210 m2 vedenej
Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom v liste vlastníctva č. 1267
v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom,
podiele 1/1 nehnuteľnosť v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom vytvorená podľa
geometrického plánu č. 43580718-S-Gp-F-299/2018, ktorý vyhotovil GEOSTA – Ing. Radovan Stacho
dňa 25.07.2018, úradne overil Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor dňa 16.08.2018
pod č. 597/2018 ako diel č. 15 o výmere 7 m2 z parcely registra E-KN číslo 112 trvalý trávnatý porast o
výmere 169 m2 vedenej Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom v liste
vlastníctva č. 1267 v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom,
tieto nehnuteľnosti na základe zámeny získava Obec Nová Ves nad Váhom od Pavla Maraza.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že si účastník č. 2 tejto zmluvy vyplatí sumu 480,-€
(slovom štyristoosemdesiat eur ) ako vzájomne dohodnutú hodnotu v rozdiele zamieňaných
nehnuteľností na účet účastníka č. 1 tejto zmluvy č. SK21 7500 0000 0040 0854 1352 vedený
v Československej obchodnej banke a.s.
Schválenie tejto zmluvy bolo prijaté obecným zastupiteľstvom v pomere 5 hlasy za, 0 hlasov
proti, pričom toto zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo uznášaniaschopné, keďže sa ho zúčastnili
piati poslanci z možných piatich.
Parcelu registra C-KN číslo 111/4 ostatná plocha o výmere 49 m2 získava zámenou účastník č.
1 zámennej zmluvy Pavol Maraz na základe osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, keďže sa jedná o nehnuteľnosť ním užívanú a tvoriacu
celok s domom súpisné číslo 284 na parcele registra C-KN číslo 103/3.
Účastník č. 1 zámennej zmluvy Pavol Maraz nie je poslancom obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Martin Petrek
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 7 Výstavba obce
Starosta informoval poslancov o :
 prácach na dome smútku : došlo k výmene prasknutých skiel, oprave vodovodnej
šachty ,urobili sme nové ozvučenie a v 40. týždni sa začnú práce na novej fasáde
domu smútku.
 rekonštrukcií a sprevádzkovaní mosta v Dolnom konci
 oplotení zadných priestorov kultúrneho domu po geometrickom zameraní
 vyžiadaní cenových ponúk na vyhotovenie projektovej dokumentácie, na základe
geometrického zamerania, pre rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Horné
a Dolné záhumnie
Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
informácie o výstavbe obce : o prácach na dome smútku, o rekonštrukcií mosta v Dolnom
konci, o oplotení zadných priestorov KD a o vyžiadaní cenových ponúk na vyhotovenie
projektovej dokumentácie na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Horné a Dolné
záhumnie.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Martin Petrek
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č.8 Rôzne – Kronika obce za rok 2017
Starosta obce predložil na schválenie kronikársky záznam obce za rok 2017.
Poslanci záznam schválili bez pripomienok.
Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje kronikársky záznam obce za
rok 2017.

Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , 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 21,00 hod.

Zapísala : Miroslava Grófová

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

Overovatelia: Ing. Ján Adamčík

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

Mária Kundová

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

