Z ápisnica
z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom
konaného dňa 12. decembra 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
Rudolf Čehák, OVKS Sochoň
Eva Bánovská, obyvateľka obce

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení
4. Správa o čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2019
5. Návrh rozpočtových opatrení na r.2019
6. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2020
8. Schválenie návrhu finančného rozpočtu obce na roky 2020-2022
9. Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2019
10. VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej službe
11. VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ v Novom Meste n.V.
13. Rôzne
14. Diskusia
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 sú všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.
K bodu č.2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice : Pavol Maco, Ing. Ján Adamčík
Zapisovateľka: Miroslava Grófová
Starosta oboznámil poslancov s programom rokovania a navrhol pridať do bodu č.7 Rôzne
nasledovné :
a) O-NET, s.r.o. – zmluva na vybudovanie optickej siete
b) PPA –ukončenie prác, žiadosť o platbu
c) Žiadosť o dotáciu z Envirofondu na zateplenie KD
d) Stavebné povolenie na rozšírenie kanalizácie a vodovodu
e) OVKS Sochoň- správa o hospodárení
f) Smernica preverovaní oznámení

Uznesenie č. 28/2019
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 III. štvrťrok 2019
5. Návrh rozpočtových opatrení na r.2019
6. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2020
8. Schválenie návrhu finančného rozpočtu obce na roky 2020-2022
9. Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2019
10. VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej službe
11. VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ v Novom Meste n.V.
13. Rôzne : a) O-NET, s.r.o. – zmluva na vybudovanie optickej siete
b) PPA –ukončenie prác, žiadosť o platbu
c) Žiadosť o dotáciu z Envirofondu na zateplenie KD
d) Stavebné povolenie na rozšírenie kanalizácie a vodovodu
e) OVKS Sochoň- správa o hospodárení
f) Smernica preverovaní oznámení
14. Diskusia
15.
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.3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 25.09.2019
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú plnené.
Uznesenie č 29/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole
plnenia uznesení z III. 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 III. štvrťrok 2019

Ekonómka Obecného úradu oboznámila Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Váhom
o čerpaní rozpočtu obce k 30.09.2019. 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. 30/2019
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 III. 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. 7 : zvýšenie rozpočtu príjmov vo výške : 10 000,- €
zvýšenie rozpočtu výdavkov vo výške : 10 000,- €
 rozpočtové opatrenie č.8 : presun rozpočtových prostriedkov vo výške: 10 156,-€
Poslanci nemali žiadne pripomienky a úpravu rozpočtu a čerpanie rezervného fondu
schválili. (rozpočtové opatrenia v prílohe)
Uznesenie č. 31/2019
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. 7/2019 – zvýšenie príjmov a výdajov rozpočtu o 10 000,- €
b) rozpočtové opatrenie č. 8/2019 – presun rozpočtových prostriedkov vo výške 10156,-€
na základe predložených návrhov.
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. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2020 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. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie I. polroka 2020 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. 7 Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2020
Hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k návrhu finančného rozpočtu obce
Nová Ves nad Váhom na rok 2020 s odporúčaním : rozpočet obce schváliť.
Uznesenie č. 33/2019
Obecne zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 s odporúčaním rozpočet obce
schváliť.
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. 8 Schválenie rozpočtu obce na r.2020 a návrh na r. 2021-2022
Návrh rozpočtu obce pre rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021-2022 predložil
starosta obce. Rozpočet obce bol vyvesený 15 dní na úradnej tabuli obce a neboli k nemu
podané žiadne pripomienky a návrhy.
Poslanci rozpočet obce pre rok 2020 schválili ako vyrovnaný vo výške 174 400.- €
a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022 vzali na vedomie.
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p.

a/ schvaľuje
rozpočet obce Nová Ves nad Váhom na rok 2020 ako vyrovnaný vo výške 174 400,- € bez
výhrad
b/ berie na vedomie
návrh rozpočtu obce Nová Ves nad Váhom na roky 2021-2022
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. 9 Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie inventarizácie k
31.12.2019
Ekonómka obce predložila poslancom príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok k 31.12.2019 v zmysle zákona č.
431/2002 z.z. o účtovníctve v z.n.p. . Taktiež predložila návrh zloženia inventarizačných
komisií k vykonaniu inventarizácie v zariadeniach obce Nová Ves nad Váhom.
Poslanci súhlasili so zložením komisií a tieto schválili.
Zloženie inventarizačných komisii tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje
 príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku
k 31.12.2019
 zloženie inventarizačných komisií
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. 10

Schválenie VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej službe

Starosta informoval poslancov o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za
opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území obce Nová Ves nad Váhom

Návrh VZN bol pred rokovaním v OZ zverejnený na úradnej tabuli obce. Zo strany verejnosti
ani zo strany poslancov OZ neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje VZN č. 1/2019 o
poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu pre občanov
s trvalým pobytom na území obce Nová ves nad Váhom.
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. 11 Schválenie VZN č.2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
Starosta obce informoval poslancov o potrebe zvýšenia poplatkov za vývoz komunálneho
odpadu z domácností.
Obec pri stanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad musí vychádzať zo
skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom, z toho vychádza
navrhnutý ročný poplatok 22,- € za 1 osobu /rok.
Ďalej navrhuje zvýšiť poplatky:
 za prenájom Domu smútku na 10,-€/deň
 za prenájom kultúrneho domu - za zapožičanie svadobky na 60,-€/deň
za zapožičanie sály na 90,-/deň
 za novú smetnú nádobu a kompostér – na výšku nákupnej ceny
Návrh VZN bol pred rokovaním v OZ zverejnený 15 dní na úradnej tabuli obce. Zo strany
verejnosti ani zo strany poslancov OZ neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje VZN č. 2/2019 o miestnych
daniach a poplatkoch a súhlasí s navrhnutým ročným poplatkom za vývoz komunálneho
odpadu 22,- € za 1 osobu/rok a zvýšenie poplatkov :
 za prenájom Domu smútku na 10,-€/deň
 za prenájom kultúrneho domu - za zapožičanie svadobky na 60,-€/deň
za zapožičanie sály na 90,-/deň
 za novú smetnú nádobu a kompostér – odkúpenie nádoby vo výške nákupnej ceny
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. 12 Žiadosť CVČ o poskytnutie dotácie
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 vo výške 71,50€ prečítal starosta obce (žiadosť
v prílohe). Starosta uviedol, že dotácia na záujmové vzdelávanie sa poskytuje pre deti, ktoré
majú v obci trvalý pobyt . Z našej obce navštevuje Centrum voľného času v Novom Meste
nad Váhom 1 dieťa
CVČ požiadalo o dotáciu vo výške 71,50 € na jedného žiaka za školský rok. Poslanci s
poskytnutím dotácie pre 1 žiaka vo výške 71,50 € súhlasili.
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 vo výške 71,50 € na 1 žiaka, ktorý má v obci trvalý
pobyt, pre Centrum voľného času v Novom Meste nad Váhom.
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.13 Rôzne
a) Vybudovanie optickej siete : p. Olaš, zástupca firmy O-NET, s.r.o. Nové Mesto nad
Váhom, prišiel s ponukou vybudovať optickú sieť v obci na stĺpoch elektrického
vedenia.
Uznesenie č.38/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
neschvaľuje
vybudovanie optickej siete v obci na stĺpoch elektrického vedenia firmou O-NET, s.r.o. Nové
Mesto nad Váhom
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

b) Starosta informoval poslancov o ukončení prác na rekonštrukcií športového areálu
a podaní žiadosti o záverečnú platbu.
c) Z Environmentálneho fondu vyšla Výzva na zateplenie verejných budov, kde je
oprávnený žiadateľ Obec.

Podáme žiadosť o dotáciu na zateplenie kultúrneho domu. Jednalo by sa o zateplenie
obvodových stien, zateplenie strechy, výmena radiátorov a pridružených rozvodov.
d) Starosta informoval o podaní žiadosti o stavebné povolenie na rozšírenie vodovodu
a kanalizácie v časti obce Horné a Dolné záhumnie.
e) p. Čehák vo svojom vystúpení informoval poslancov o prevádzke a hospodárení
OVKS Sochoň a o dohode spoločníkov OVKS Sochoň na vytvorení komisie, ktorá
bude kontrolovať hospodárenie OVKS Sochoň a rozdeľovanie nákladov na jednotlivé
prevádzky : - verejného vodovodu pre jednotlivé obce
-verejnej kanalizácie pre jednotlivé obce
-prečerpávacej stanice Nová Ves n.V. - pre obce Nová Ves n.V. a
Kočovce
-prečerpávacie stanice Hôrka n.V. a ČOV Hrádok pre jednotlivé obce
Poslanci navrhli do komisie pre prevádzky vodovodu a kanalizácie za obec Nová Ves
nad Váhom dvoch členov : poslanca Ing. Jána Adamčíka a kontrolórku obce p.Helenu
Madarovú.
f) starosta oboznámil poslancov so Smernicou o vnútornom systéme preverovania
oznámení v zmysle Zákona č. 54/2019 Z.z.
Uznesenie č.39/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie informácie
b) o ukončení prác na rekonštrukcií športového areálu a podaní žiadosti o záverečnú
platbu
a) o podaní žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na zateplenie kultúrneho domu
b) o podaní žiadosti o stavebné povolenie na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti
obce Horné a Dolné záhumnie
c) o prevádzke a hospodárení OVKS Sochoň a o dohode spoločníkov OVKS Sochoň o
vytvorení komisie na kontrolu hospodárenia OVKS Sochoň a rozdeľovanie nákladov
na jednotlivé prevádzky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, prečerpávacej
stanice Nová Ves n.V., prečerpávacích stanív Hôrka n.V. a ČOV Hrádok pre
jednotlivé obce. Za obec Nová Ves n.V. boli do komisie navrhnutí poslanec Ing. Ján
Adamčík a kontrolórka obce p. Helena Madarová.
d) Smernicu o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle Zákona č.54/2019 Z.
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

O 17,45 hod. prišla na zastupiteľstvo aj p. Eva Bánovská- občianka obce, ktorá predniesla
svoju požiadavku na preloženie lampy verejného osvetlenia z podperného bodu 42 na
podperný bod 41.
Odôvodnila to zlým osvetlením ulice v Dolnom konci.
Poslanci sa zhodli na tom, že sa stretnú na uvedenom mieste , zistia skutočný stav a následne
rozhodnú o ďalšom postupe.

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: Pavol Maco
Ing. Ján Adamčík
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