Z ápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom
konaného dňa 19. júna 2019 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.
Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
5.
Správa o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2019
6.
Návrh rozpočtových opatrení na r.2019
7.
a) Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r.2018
b) Návrh záverečného účtu obce za r.2018
8.
Výstavba obce
9.
Návrh na zvýšenie ceny vodného a stočného
10.
Rôzne
11.
Diskusia a záver
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril Igor Jambor , starosta obce o 18.00 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 : Pavol Maco a Gabriel Gajdošech
Zapisovateľka: Miroslava Grófová
Starosta oboznámil poslancov s programom rokovania a navrhol pridať do bodu č.8 Rôzne
nasledovné :
 Kronikársky záznam r.2018
Uznesenie č. 10/2019
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 doplneným bodom:
Schválený program rokovania :
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Informácia o plnení uznesení
4.
Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
5.
Správa o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2019
6.
Návrh rozpočtových opatrení na r.2019
7.
a) Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r.2018
b) Návrh záverečného účtu obce za r.2018
8.
Výstavba obce
9.
Návrh na zvýšenie ceny vodného a stočného

10.
11.

Rôzne – kronikársky záznam r.2018
Diskusia a záver

Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č.3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 28.03.2019
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú postupne plnené.
Uznesenie č 11/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole plnenia
uznesení z I. zasadnutia v roku 2019 a konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí OZ sú plnené.
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č. 4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2019 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. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie II. polroka 2019 podľa predloženého
plánu
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
starosta obce

K bodu č. 5.

Správa o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2019

Ekonómka Obecného úradu oboznámila Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Váhom o čerpaní
rozpočtu obce k 31.03.2019. 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. 13/2019
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 o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2019.
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
starosta obce
K bodu č. 6. Návrh rozpočtových opatrení pre rok 2019
Ekonómka predložila na schválenie zmeny rozpočtu :
 rozpočtové opatrenie č. l : zvýšenie rozpočtu príjmov vo výške : 74888,- €
zvýšenie rozpočtu výdavkov vo výške : 74888,- €
 rozpočtové opatrenie č.2 : presun rozpočtových prostriedkov vo výške: 12 943,-€
Ďalej predložila na schválenie čerpanie rezervného fondu vo výške 17 107,- € na
úhradu faktúr za Projektovú dokumentáciu na rozšírenie ČOV Hrádok vo výške 3600,- € a Projektovú
dokumentáciu na rozšírenie kanalizácie a vodovodu na Horné a Dolné záhumnie
v hodnote 4600,- € a spolufinancovanie rekonštrukcie PZ vo výške 8907,- €
Poslanci nemali žiadne pripomienky a úpravu rozpočtu a čerpanie rezervného fondu schválili.
(rozpočtové opatrenia v prílohe)
Uznesenie č. 14/2019
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. a na základe ods. 2 písmena a/ § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
schvaľuje
a) rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – zvýšenie príjmov a výdajov rozpočtu o 74 888,- €
rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – presun rozpočtových prostriedkov vo výške 12 943,-€
na základe predložených návrhov.
b) Čerpanie rezervného fondu vo výške 17 107,- €
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
starosta obce

K bodu č. 7. a) Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Obecná kontrolórka oboznámila poslancov so Stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu za rok 2018 (stanovisko v prílohe). Jeho prerokovanie odporúča OZ uzavrieť
výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Uznesenie č.15/2019
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
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0

Igor Jambor
starosta obce

b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce . Záverečný účet bol zverejnený 15 dní pred jeho
schválením na úradnej tabuli obce. Neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky (záverečný účet v
prílohe).
Uznesenie č. 16/2019
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.
a/ schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2018
b/ schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume 53 597,85 €, zistený podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 53 597,85 €.
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0

Igor Jambor
starosta obce
K bodu č.8 Výstavba obce
Starosta informoval poslancov o:
 ukončení prác na rekonštrukcií a modernizácií PZ a OcÚ
 začatí prác na rekonštrukcií elektrického vedenia v KD. Na tieto práce sme dostali dotáciu
z Ministerstva financií SR vo výške 13 500,-€
 čistení vsakovačiek v obci firmou SEZAKO
 podaní žiadosti o dotáciu z envirofondu na zateplenie a rekonštrukciu kúrenia v KD
 vybudovaní parkoviska za budovou kultúrneho domu
 prebiehajúcej rekonštrukcií šatní TJ a doplatku za nový kotol, ktorý je nutné zakúpiť
z dôvodu, že kotol uvedený v projektovej dokumentácií sa už nevyrába. Bude nutné
z vlastných zdrojov doplatiť 4500,- €

Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
a) berie na vedomie
informácie o výstavbe v obci - ukončení prác na rekonštrukcií a modernizácií PZ a OcÚ,
začatí prác na rekonštrukcií elektrického vedenia v KD, čistení vsakovačiek v obci firmou
SEZAKO,podaní žiadosti o dotáciu z envirofondu na zateplenie a rekonštrukciu kúrenia v
kultúrnom dome.
b) schvaľuje
vybudovanie parkoviska na pozemku za kultúrnym domom
c) súhlasí
s úhradou 4500,-€ z vlastných zdrojov za nový kotol
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0

Igor Jambor
starosta obce

K bodu č.9 Návrh na zvýšenie ceny vodného a stočného
Konateľ spoločnosti OVKS SOCHOŇ, s.r.o. Rudolf Čehák, oboznámil poslancov OZ s predloženým
návrhom na zvýšenie ceny vodného a stočného.
Navrhovaná cena vodného je 0,68 € s DPH
Navrhovaná cena stočného je 1,08€ s DPH
Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
predložený návrh novej ceny vodného a stočného vo výške
- voda : 0,68 € s DPH
- kanalizácia : 1,08 s DPH
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0

Igor Jambor
starosta obce

K bodu 10. Rôzne
Spracovanie obecnej kroniky r.2018
Starosta obce predložil na schválenie kronikársky záznam obce za rok 2018.
Poslanci záznam schválili bez pripomienok.

Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
kronikársky záznam obce za rok 2018.
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0

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: Pavol Maco

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

Gabriel Gajdošech

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

