Z ápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom
konaného dňa 23.septembra 2020 o 18.00 hod.
na Obecnom úrade Nová Ves nad Váhom
Prítomní : Igor Jambor , starosta obce
Poslanci: podľa prezenčnej listiny
Ďalší prítomní: Miroslava Grófová, zamestnanec obce
Helena Madarová, hlavný kontrolór 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 2020
Návrh rozpočtových opatrení na r.2020
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 všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.
K bodu č.2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice : Pavol Maco, Marcela Madarová
Zapisovateľka: Miroslava Grófová
Starosta oboznámil poslancov s programom rokovania a do bodu č. 7 Rôzne navrhol doplniť
nasledovné :
a) požiadanie o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020
b) návrh zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Obcou Nová Ves nad Váhom
a Západoslovenskou distribučnou, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 19/2020
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 s doplneným bodom č. 7 Rôzne
Program :
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Informácia o plnení uznesení
4.
Správa o čerpaní rozpočtu za II. štvrťrok 2020
5.
Návrh rozpočtových opatrení na r.2020
6.
Výstavba obce
7.
Rôzne – a) požiadanie o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
b) návrh zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Obcou Nová Ves nad Váhom a
Západoslovenskou distribučnou, a.s., Bratislava
8.
Diskusia a záver

Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech ,
Pavol Maco
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 18.06.2020
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú plnené.
Uznesenie č. 20 /2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole plnenia
uznesení z II. zasadnutia v roku 2020 a konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí OZ sú plnené.
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech ,
Pavol Maco
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 2020

Ekonómka Obecného úradu oboznámila Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Váhom o čerpaní
rozpočtu obce k 30.06.2020. 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. 21/2020
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 2020
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech ,
Pavol Maco
proti
: 0
zdržal sa : 0

Igor Jambor
starosta obce

K bodu č. 5. Návrh rozpočtových opatrení pre rok 2020
Ekonómka predložila na schválenie zmeny rozpočtu :
 rozpočtové opatrenie č.3 : zvýšenie rozpočtu príjmov vo výške : 11 845,- €
zvýšenie rozpočtu výdavkov vo výške :
11 845,- €
 rozpočtové opatrenie č.4 : presun rozpočtových prostriedkov vo výške: 2 451,-€
 rozpočtové opatrenie č. 5 : čerpanie rezervného fondu vo výške 5 422,- € na úhradu faktúry
za traktorovú kosačku John Deere
Uznesenie č. 22/2020
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. 3/2020 – zvýšenie príjmov a výdajov rozpočtu o 11 845,- €
 rozpočtové opatrenie č. 4/2020 – presun rozpočtových prostriedkov vo výške 2 451,-€
 rozpočtové opatrenie č. 5 : čerpanie rezervného fondu vo výške 5 422,- € na úhradu faktúry za
traktorovú kosačku John Deere
na základe predložených návrhov.
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech ,
Pavol Maco
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
starosta obce

K bodu č. 6 Výstavba obce
Starosta informoval poslancov o nasledovných prácach :
- výmena radiátorov v KD
- rekonštrukcia 2 miestností v KD : natiahnutie nových omietok , nalepenie dlažby
a vymaľovanie
- prebieha územné konanie na novú trafostanicu na parc.č. 3192/2, 3178/1 pri Urbárskom
dome
- oprava oplotenia a úprava terénu na vodojeme
- informoval o ukončení rekonštrukcie osvetlenia na cintoríne
- získali sme Stavebné povolenie na rozšírenie kanalizačnej siete a verejného vodovodu
v lokalite Horné a Dolné záhumnie a z toho dôvodu chceme podať žiadosť o dotáciu
z Environmentálenho fondu so spoluúčasťou 5%, termín uzávierky je 15.12.2020
Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
a) berie na vedomie
informácie o výstavbe v obci
- výmena radiátorov v KD
- rekonštrukcia 2 miestností v KD : natiahnutie nových omietok , nalepenie dlažby
a vymaľovanie
- prebieha územné konanie na novú trafostanicu na parc.č. 3192/2, 3178/1 pri Urbárskom
dome
- oprava oplotenia a úprava terénu na vodojeme
- informoval o ukončení rekonštrukcie osvetlenia na cintoríne

b) schvaľuje
podanie žiadosti o dotáciu z Environfondu so spoluúčasťou 5% na rozšírenie kanalizačnej
siete a verejného vodovodu v lokalite Horné a Dolné záhumnie
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech ,
Pavol Maco
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
starosta obce
K bodu č.7. Rôzne
a) Starosta informoval poslancov o možnosti získania bezúročnej návratnej finančnej výpomoci
obciam z Ministerstva financií na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020. Obec Nová Ves nad Váhom má výpadok daní v sume 7111,- €. Termín podania
žiadosti je do 31.10.2020. Peňažné prostriedky treba použiť do konca roka 2020. Finančná
výpomoc sa bude splácať v ročných splátkach počas 4 rokov ( 2024-2027)
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 7 111,- €.
Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech ,
Pavol Maco
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
starosta obce
b) Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava doručila návrh Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadenie vecných bremien pre zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení na
pozemkoch vo vlastníctve obce, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Nová Ves nad Váhom
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava. Jedná sa o stavbu TN – Nová
Ves nad Váhom, VNV, TS, VNK, NNV a uloženie podzemného káblového vedenia 22 kV na
pozemkoch parc. č. 2668 o výmere 340 m², parc. č. 3202/3 o výmere 3727 m ² v k.ú Nová
Ves nad Váhom., na LV 590. Jednorazová náhrada za zriadenie vecných bremien bude určená
ako spoločná odplata vo výške 6,- € za 1 m² výmery vecných bremien vymedzené
geometrickým plánom
Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Nová Ves nad
Váhom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava.
Jedná sa o stavbu TN – Nová Ves nad Váhom, VNV, TS, VNK, NNV a uloženie podzemného
káblového vedenia 22 kV na pozemkoch parc. č. 2668 o výmere 340 m², parc. č. 3202/3 o výmere
3727 m ² v k.ú Nová Ves nad Váhom., na LV 590. Jednorazová náhrada za zriadenie vecných
bremien bude určená ako spoločná odplata vo výške 6,- € za 1 m² výmery vecných bremien
vymedzené geometrickým plánom

Hlasovanie : za : 5 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech ,
Pavol Maco
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
starosta obce

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

Igor J a m b o r
starosta obce

Zapísala : Miroslava Grófová

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

Overovatelia: Pavol Maco

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

Marcela Madarová

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

