Z ápisnica
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom
konaného dňa 28. marca 2019 o 17.00 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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
5. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2018
6. Správa nezávislého audítora
7. Výstavba obce
8. Rôzne
9. Diskusia a záver
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril Igor Jambor , starosta obce o 17.00 hod. privítaním všetkých prítomných .
Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.
K bodu č.2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice : Mária Kundová a Ing. Ján Adamčík
Zapisovateľka: Miroslava Grófová
Starosta oboznámil poslancov s programom rokovania a navrhol pridať do bodu č.8 Rôzne
nasledovné :
 Schválenie úveru na prefinancovanie rekonštrukcie šatní TJ
 Schválenie združenia obcí ČOV Hrádok
 Výročie obce
Uznesenie č. 1/2019
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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
5. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2018
6. Správa nezávislého audítora
7. Výstavba obce
8. Rôzne : a) schválenie úveru na prefinancovanie rekonštrukcie šatní TJ
b) schválenie združenia obcí ČOV Hrádok
c) výročie obce
9. Diskusia a záver

Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík , Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
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 04.12.2018
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú postupne plnené.
Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole plnenia
uznesení zo IV. 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,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 4. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov o výsledku finančnej kontroly za rok 2018 (správa
v prílohe).
Poslanci nemali k správe hlavnej kontrolórky žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly za rok 2018.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík , Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č. 5 Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2018
Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov predložila na schválenie ekonómka obce (správa ÚIK v prílohe).
K výsledkom inventarizácie neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom

schvaľuje inventarizácie majetku a záväzkov Obce Nová Ves nad Váhom k 31. 12. 2018
v zmysle správy Ústrednej inventarizačnej komisie .
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík , Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 6 Správa nezávislého audítora
Správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Adamkoviča z overenia účtovnej závierky Obce Nová
Ves nad Váhom za rok 2018 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 2018
a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o
účtovníctve“.
Uznesenie č. 5/2019
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 2018
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík , Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 7 Výstavba obce
Starosta informoval poslancov o stavebných prácach na budovách patriacich obci :
 Na dome smútku prebiehajú dokončovacie práce : pracovníci kladú dlažbu okolo DS,
robia sokel a odvodnenie. Pri dome smútku sme osadili novú informačnú tabuľu.
 V požiarnej zbrojnici prebiehali dokončovacie práce v podkroví, vymenila sa brána na garáži,
urobili sa nové elektro rozvody a rozvodné skrine. Ďalej sa pokračuje rekonštrukciou
sociálneho zariadenia a zateplením celej budovy požiarnej zbrojnice a obecného úradu.
 Budeme sa uchádzať o dotáciu z envirofondu kde vyšla výzva na zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Žiadosť je potrebné podať do
16.04.2019 a podali by sme projekt na zateplenie a rozvod tepla v kultúrnom dome. Musí sa
prepracovať projektová dokumentácia a rozpočet nakoľko je v žiadosti veľa neoprávnených
nákladov: elektroinštalácie, plynová prípojka, požiarny rebrík

Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
a) berie na vedomie
 informácie o dokončovacích prácach na dome smútku,
 informácie o pokračovaní prác na podkroví požiarnej zbrojnice, o rekonštrukcií sociálnych
zariadení a zatepľovaní celej budovy obecného úradu a požiarnej zbrojnice
b) schvaľuje
podanie žiadosti o dotáciu z envirofondu na zateplenie a rozvod tepla v kultúrnom dome
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík , Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 8 Rôzne
a) schválenie úveru na prefinancovanie rekonštrukcie šatní TJ
V mesiaci február 2019 nám bol schválený nenávratný finančný príspevok z pôdohospodárskej
platobnej agentúry z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 vo výške
142 102,37 € na rekonštrukciu a zateplenie šatní TJ.
Po ukončení všetkých prác na rekonštrukcií obec musí uhradiť vystavenú faktúru z vlastných
finančných zdrojov a tieto nám budú následne refundované z PPA.
Keďže sumu 142 102,37 € nie je možné uhradiť z vlastných zdrojov, sme nútení požiadať
o eurofondový úver v PRIMA banke Slovensko, a.s. s ročným úrokom 1%, pre financovanie
PPA projektu – Športový areál Nová Ves nad Váhom – rekonštrukcia.
Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 142 102,37 € poskytnutého zo strany PRIMA banka Slovensko, a.s., so sídlom:
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541 za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve na účely zabezpečenia financovania investičného projektu : Športový
areál Nová Ves nad Váhom – rekonštrukcia.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík , Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce

b) schválenie združenia obcí ČOV Hrádok
p. starosta informoval poslancov o potrebe zriadenia Združenia obcí ( Kálnica, Kočovce, Nová Ves
nad Váhom, Hôrka nad Váhom, Hrádok) za účelom uchádzania sa o dotáciu na rozšírenie ČOV
z Envirofondu.
Názov združenia je : Združenie obcí ČOV Hrádok
Predmetom činnosti Združenia obcí ČOV Hrádok je starostlivosť o životné prostredie spočívajúca v
prevádzkovaní Čistiarne odpadových vôd Hrádok (ČOV Hrádok).
Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
zriadenie Združenia obcí ( Kálnica, Kočovce, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom, Hrádok ) ČOV
Hrádok. Predmetom činnosti Združenia obcí ČOV Hrádok je starostlivosť o životné prostredie
spočívajúca v prevádzkovaní Čistiarne odpadových vôd Hrádok (ČOV Hrádok).
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík , Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce

c) Výročie obce
Keďže sa blíži termín osláv výročia obce, starosta navrhol pri tejto príležitosti udeliť Pamätnú plaketu
organizáciám pôsobiacim v obci, jednalo by sa o :
- Dobrovoľný hasičský zbor obce
- Poľovnícke združenie
- Urbariát Krahuľka
- Spoločný futbalový klub
Ďalej ukázal poslancom návrh pozvánok a plagátov.
Uznesenie č.9/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
udelenie Pamätnej plakety pri príležitosti výročia 600 rokov od prvej písomnej zmienky o obci
organizáciám : Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie, Urbariát Krahuľka, Spoločný
futbalový klub.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík , Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
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.

Igor J a m b o r
starosta obce

Zapísala : Miroslava Grófová

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

Overovatelia: Ing. Ján Adamčík

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

Mária Kundová

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

