Z ápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom
konaného dňa 25. septembra 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
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácia o plnení uznesení
Správa o čerpaní rozpočtu za II. štvrťrok 2019
Návrh rozpočtových opatrení na r.2019
Výstavba obce
Rôzne
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 sú 4 poslanci a OZ je uznášania schopné. Ing. Adamčík
sa ospravedlnil, bude meškať.
K bodu č.2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice : Marcela Madarová a Mária Kundová
Zapisovateľka: Miroslava Grófová
Starosta oboznámil poslancov s programom rokovania a navrhol pridať do bodu č.7 Rôzne
nasledovné :
a) Zámer o zámenu pozemku v podiele ¼ na parc. č.495/6 medzi obcou Nová Ves nad
Váhom a p.Babicom
b) Schválenie plánu obnovy verejnej kanalizácie a verejného vodovodu
c) Zrušenie uznesenia č.18/2019 z OZ konaného dňa 19.06.2019
Uznesenie č. 20/2019
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.
Správa o čerpaní rozpočtu za II. štvrťrok 2019
5.
Návrh rozpočtových opatrení na r.2019
6.
Výstavba obce
7.
Rôzne – a) zámer o zámenu pozemku medzi obcou Nová Ves n.V. a p.Babicom

b) schválenie plánu obnovy verejnej kanalizácie a verejného vodovodu
c) zrušenie uznesenia č. 18/2019 z OZ konaného dňa 19.06.2019
8.
Diskusia
Hlasovanie : za : 4 - Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0

Igor Jambor
Starosta obce
K bodu č.3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 19.06.2019
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú postupne plnené.
Počas prerokovávania bodu č. 3, v čase o 18,20 hod. prišiel Ing. Adamčík.
Uznesenie č 21/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole
plnenia uznesení z II. 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.

Správa o čerpaní rozpočtu za II. štvrťrok 2019

Ekonómka Obecného úradu oboznámila Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Váhom
o čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2019. 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. 22/2019
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 II. 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. 5 Návrh rozpočtových opatrení pre rok 2019
Ekonómka predložila na schválenie zmeny rozpočtu :
 rozpočtové opatrenie č. l : zvýšenie rozpočtu príjmov vo výške : 142 893,- €
zvýšenie rozpočtu výdavkov vo výške : 142 893,- €
 rozpočtové opatrenie č.2 : presun rozpočtových prostriedkov vo výške: 10 156,-€
Ďalej predložila na schválenie čerpanie rezervného fondu vo výške 3600,- € na úhradu faktúry
za rozšírenie kanalizačnej siete v obci-ulička pri Urbárskom dome
Poslanci nemali žiadne pripomienky a úpravu rozpočtu a čerpanie rezervného fondu
schválili. (rozpočtové opatrenia v prílohe)
Uznesenie č. 23/2019
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. 4/2019 – zvýšenie príjmov a výdajov rozpočtu o 142 893,- €
b) rozpočtové opatrenie č. 5/2019 – presun rozpočtových prostriedkov vo výške 10156,-€
na základe predložených návrhov.
c) Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 - čerpanie rezervného fondu vo výške 3600,- € na
rozšírenie kanalizačnej siete v obci – ulička pri Urbárskom dome
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 Výstavba obce
Starosta informoval poslancov :
 o dokončovacích prácach na rekonštrukcií elektrického vedenia v kultúrnom dome. Na
rekonštrukciu sme dostali dotáciu z MF SR vo výške 13 500,- €. Celkové náklady boli
16 780,- € , teda obec doplatila 3 280,- € z vlastných zdrojov.
 o vybudovaní parkoviska za kultúrnym domom. Urobila sa skryvka zeminy,
odvodnenie rín a naviezol sa štrk
 o rozšírení kanalizačnej siete v uličke pri Urbárskom dome. Kanalizácia sa viedla
k pozemkom parc.č. 217 a 219/2, kde je plánovaná výstavba RD.
Náklady na materiál v hodnote 3 600,- € hradila obec, ostatné náklady (výkopové
práce, zásypový materiál ) hradili majitelia pozemkov.
 o dokončovacích prácach rekonštrukcie areálu TJ. Robia sa revízie a skúšky
Uznesenie č 24/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie informácie o výstavbe
obce:
 o dokončovacích prácach na rekonštrukcií elektrického vedenia v KD





o vybudovaní parkoviska za KD
o rozšírení kanalizačnej siete
o dokončovacích prácach na rekonštrukcií športového areálu

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 Rôzne
a) Zámer o zámenu pozemku o zámenu pozemku v podiele ¼ na parc. č. 495/6 medzi obcou
Nová Ves nad Váhom a p. Jozefom Babicom.
Predmetom zámeny je pozemok parc.č. 495/6 kde obec vlastní podiel ¼ t.j. 8m². Tento
podiel bude zamenený za parc.č. 494/1 vo vlastníctve p. Jozefa Babica podľa
geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť p.Babic.
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
zámer o zámenu pozemku v podiele ¼ na parc. č. 495/6 medzi obcou Nová Ves nad Váhom a
p. Jozefom Babicom za parc. č. 494/1 vo vlastníctve p.Babica.
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
starosta obce
b) Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o Pláne obnovy verejného vodovodu
od 1.januára 2019 do 31.decembra 2028 a o Pláne obnovy verejnej kanalizácie v obci
od 1.januára 2019 do 31.decembra 2028. (Plán obnovy verejného vodovodu a Plán
obnovy verejnej kanalizácie v prílohe).
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
Schvaľuje
Plán obnovy verejného vodovodu a Plán obnovy verejnej kanalizácie na obdobie od
1.januára 2019 do 31.decembra 2028.
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová
Gabriel Gajdošech
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
starosta obce

c) Zrušenie uznesenia č.18/2019
Nakoľko Obecné zastupiteľstvo Kočovce na svojom V. zasadnutí neschválilo zvýšenie
ceny dodávky pitnej vody pre FO z 0,55 € na 0,68 € s DPH. Z toho dôvodu musíme zrušiť
časť uznesenie 18/2019 schválené na II. zasadnutí OZ Nová Ves nad Váhom 19.06.2019.
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre FO zostáva vo
výške 1,08 € s DPH ako bolo schválené.
Uznesenie č. 27/2019
a) Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
ruší
uznesenie č. 18/2019 o zvýšení ceny dodávky pitnej vody pre FO z 0,55 € na 0,68€ s DPH
b) Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
cenu za dodávku pitnej vody pre FO na 0,55€ s DPH za m³ a cenu za odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre FO vo výške 1,08 € s DPH
Hlasovanie : za : 3 - Ing. Ján Adamčík, Pavol Maco, Gabriel Gajdošech
proti
: 1- Marcela Madarová
zdržal sa : 1- Mária Kundová

Igor Jambor
starosta obce

Nakoľko program schôdze bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým za účasť. Zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil o 20,30 hod.

Igor J a m b o r
starosta obce

Zapísala : Miroslava Grófová

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

Overovatelia: Marcela Madarová

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

Mária Kundová

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

