Z ápisnica
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves nad Váhom
konaného dňa 10. decembra 2020 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
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení
4. Správa o čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2020
5. Návrh rozpočtových opatrení na r.2020
6. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2021
8. Schválenie návrhu finančného rozpočtu obce na roky 2022-2023
9. Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2020
10. VZN č. 1/2020 o nakladaní s odpadmi
11. VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatkoch
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ v Novom Meste n.V.
13. Informácie o hospodárení OVKS Sochoň
14. Rôzne
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 4 poslanci a OZ je uznášania schopné, p.Gajdošech bol
ospravedlnený.
K bodu č.2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice : Ing. Ján Adamčík , Mária Kundová
Zapisovateľka: Miroslava Grófová
Starosta oboznámil poslancov s programom rokovania a navrhol pridať do bodu č.14 Rôzne
nasledovné :
a) Zmluva o budúcej zmluve -vecné bremená, Západoslovenská distribučná, a.s.
b) Žiadosť o prenájom pohostinstva
c) Kronikársky záznam r.2019
Uznesenie č. 26/2020
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 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 2020
5. Návrh rozpočtových opatrení na r.2020
6. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2021

8. Schválenie návrhu finančného rozpočtu obce na roky 2021-2023
9. Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2020
10. VZN č. 1/2020 o nakladaní s odpadmi
11. VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatkoch
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ v Novom Meste n.V.
13. Informácie o hospodárení OVKS Sochoň.
14. Rôzne : a) Zmluva o budúcej zmluve -vecné bremená, Západoslovenská distribučná,
b) Žiadosť o prenájom pohostinstva
c) Kronikársky záznam r.2019
Hlasovanie : za : 4 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
Starosta obce
K bodu č.3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 23.09.2020
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú plnené.
Uznesenie č 27/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole plnenia
uznesení z III. zasadnutia v roku 2020 a konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí OZ sú plnené.
Hlasovanie : za : 4 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
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 2020
Ekonómka Obecného úradu oboznámila Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Váhom o čerpaní
rozpočtu obce k 30.09.2020. 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. 28/2020
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 III. štvrťrok 2020
Hlasovanie : za : 4 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
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. 6: zvýšenie rozpočtu príjmov vo výške :
8 820- €
zvýšenie rozpočtu výdavkov vo výške :
8 820,- €
• rozpočtové opatrenie č.7 : presun rozpočtových prostriedkov vo výške: 1684,-€
Poslanci nemali žiadne pripomienky a úpravu rozpočtu schválili. (rozpočtové opatrenia v prílohe)
Uznesenie č. 29/2020
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
a) rozpočtové opatrenie č. 6/2020 – zvýšenie príjmov a výdajov rozpočtu o 8820,- €
b) rozpočtové opatrenie č. 7/2020 – presun rozpočtových prostriedkov vo výške 1684,-€
na základe predložených návrhov.
Hlasovanie : za : 4- Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
starosta obce
K bodu č. 6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2021 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. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie I. polroka 2021 podľa predloženého
plánu
Hlasovanie : za : 4 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
starosta obce
K bodu č. 7 Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2021
Hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k návrhu finančného rozpočtu obce Nová Ves
nad Váhom na rok 2021 s odporúčaním : rozpočet obce schváliť.
Uznesenie č. 31/2020
Obecne zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 s odporúčaním rozpočet obce schváliť.
Hlasovanie : za 4 : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č. 8 Schválenie rozpočtu obce na r.2021 a návrh na r. 2022-2023

Návrh rozpočtu obce pre rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022-2023predložil 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 2021 schválili ako vyrovnaný vo výške 176 200,- € a viacročný
rozpočet na roky 2022 – 2023 vzali na vedomie.
Uznesenie č. 32/2020
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 2021 ako vyrovnaný vo výške 176 200,- € bez výhrad
b/ berie na vedomie
návrh rozpočtu obce Nová Ves nad Váhom na roky 2022-2023
Hlasovanie : za : 4- Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
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
31.12.2020
Ekonómka obce predložila poslancom príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie riadnej
inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok k 31.12.2020 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. 33/2020
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 31.12.2020
• zloženie inventarizačných komisií
Hlasovanie : za :4 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č. 10 Schválenie VZN č. 1/2020 o nakladaní s odpadmi
Starosta informoval poslancov o nasledovných zmenách vo VZN :
• od 01.01.2021 rušíme zber plastov do 1100 L zberných nádob žltej farby a ostáva iba vrecový
zber plastov spred domov a bytov
• od 01.01.2021 vstupuje do platnosti povinnosť zberu biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu (BRKO) od fyzických osôb. Naša obec ho zabezpečuje do 120 L zelených zberných
nádob. Občania na prenos BRKO použijú plastové vedierka, ktoré boli dodané do každej
domácnosti.

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. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje VZN č. 1/2020 o nakladaní s odpadmi
a súhlasí so zmenami :
• od 01.01.2021 rušíme zber plastov do 1100 L zberných nádob žltej farby a ostáva iba vrecový
zber plastov spred domov a bytov
• od 01.01.2021 vstupuje do platnosti povinnosť zberu biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu (BRKO) od fyzických osôb.
Hlasovanie : za : 4 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č. 11 Schválenie VZN č.2/2020 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
25,- € za 1 osobu /rok.
Ďalej navrhuje zvýšiť poplatky:
• poplatok za psa - 5,- € /rok
• za vyhlásenie v miestnom rozhlase : 5,-€
• poplatok za užívanie multifunkčného ihriska : 10,-€/hod s využitím umelého osvetlenia
15,-€/hod s využitím šatní aj osvetlenia
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. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom schvaľuje VZN č. 2/2020 o miestnych daniach
a poplatkoch a súhlasí s navrhnutým ročným poplatkom za vývoz komunálneho odpadu 25,- € za
1 osobu/rok a zvýšenie poplatkov :
• poplatok za psa 5,- €/rok
• poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase 5,- €
• poplatok za užívanie multifunkčného ihriska : 10,-€/hod s využitím umelého osvetlenia
15,-€/hod s využitím šatní aj osvetlenia
Hlasovanie : za : 4 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
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 2021vo 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. 36/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 vo výške 71,50 € na 1 žiaka, ktorý má v obci trvalý pobyt,
pre Centrum voľného času v Novom Meste nad Váhom.
Hlasovanie : za : 4 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č. 13 Informácia o hospodárení OVKS Sochoň
p. Čehák vo svojom vystúpení informoval poslancov o prevádzke a hospodárení OVKS Sochoň
k 30.11.2020. Informoval o situácií na ČOV Hrádok a vodnom zdroji Nová Ves nad Váhom.
ČOV Hrádok je projektovaná na priemerný denný prietok 200m³/d a v dnešnej dobe dosahuje denný
prietok 300-350m³/d. ČOV pri zvyšujúcej sa výstavbe a pripojení obcí Kálnica a Hrádok je
nepostačujúca a rozšírenie ČOV Hrádok je nevyhnutné.
Vodný zdroj obce Nová Ves nad Váhom je zatiaľ postačujúci ale v letnom období pri veľkom suchu
a napúšťaní bazénov nám kapacitne nepostačuje. Plánujeme vybudovanie nového vodného zdroja pre
obce Kočovce a Nová Ves nad Váhom, pre zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody v prípade
poruchy alebo údržby vodného zdroja obcí Kočovce alebo Nová Ves nad Váhom. Spolu so starostom
informoval poslancov o vodnom zdroji na Poľnohospodárskom družstve v Novej Vsi nad Váhom,
ktorý by sa mohol obnoviť. Treba ho vyčistiť, spraviť 22 dňovú čerpaciu skúšku a odoslať vzorky
vody. Cena za vyčistenie a odobratie vzoriek vody je vyčíslená na 3500,- € bez DPH.
Starosta obce informoval poslancov OZ o zámere obce Kočovce, ktorá chce vystúpiť zo spoločnosti
OVKS Sochoň iba s vodovodom a kanalizácia by bola spoločná a o vypracovaní smernice pre OVKS
Sochoň pre rozdelenie nákladov jednotlivých obcí pre vodovody. Obce Nová Ves nad Váhom
a Hôrka nad Váhom doplnili smernicu o rozdelenie nákladov za kanalizáciu.
Po búrlivej diskusií poslanci poverili starostu obce Igora Jambora o napísanie otvoreného listu
p. starostke Ing. Kopúnovej a OZ obce Kočovce, v ktorom vysloví nesúhlas s ich vystúpením zo
spoločnosti a taktiež odmietnutie návrhu aby každá obec( Kočovce, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad
Váhom) mala zvlášť cenu vody a kanalizácie.
Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
• informácie o prevádzke a hospodárení OVKS Sochoň k 30.11.2020
• informáciu o vodnom zdroji na PD Nová Ves n.V., o jeho vyčistení a čerpacej skúške
• informáciu o zámere obce Kočovce vystúpiť zo spoločnosti OVKS Sochoň
Hlasovanie : za : 4 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 14 Rôzne
a) 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, VNV224, TS, NNK, NNV a uloženie podzemného káblového vedenia 22 kV na
pozemkoch parc. č. 3193 o výmere 1326 m², parc. č. 3192/2 o výmere 2706 m ² a parc. č.
3178/1 o výmere 978 m² 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. 38/2020
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, VNV224, TS, NNK, NNV a uloženie podzemného
káblového vedenia 22 kV na pozemkoch parc. č. 3193 o výmere 1326 m², parc. č. 3192/2 o výmere
2706 m ² a parc. č. 3178/1 o výmere 978 m² 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 : 4 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor Jambor
Starosta obce
b)

Žiadosť o prenájom pohostinstva
p.Marián Burica z Hôrky nad Váhom požiadal o prenájom priestorov pohostinstva za účelom
pokračovania v jeho prevádzkovaní.
Nakoľko s terajším prenajímateľom spoločnosťou F&H Company, s.r.o, Nová Ves nad
Váhom nemáme žiadne problémy, svoje záväzky voči obci má uhradené v dobe splatnosti,
poslanci nesúhlasili s prenájmom pohostinstva novému nájomcovi.
Žiadosť bola zamietnutá.

Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
žiadosť p. Buricu o prenájom pohostinstva. Kedže s terajším nájomcom spoločnosťou
F&H Company, s.r.o, Nová Ves nad Váhom nie sú žiadne problémy, žiadosť bola zamietnutá.
Hlasovanie : za : 4 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
proti
: 0
zdržal sa : 0
Igor J a m b o r
starosta obce

b) Spracovanie obecnej kroniky r.2019
Starosta obce predložil na schválenie kronikársky záznam obce za rok 2019.
Poslanci záznam schválili bez pripomienok.
Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje

kronikársky záznam obce za rok 2019
Hlasovanie : za : 4 - Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
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 20,00hod.

Igor J a m b o r
starosta obce

Zapísala : Miroslava Grófová

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

Overovatelia: Ing. Ján Adamčík

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

Mária Kundová

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

