Uznesenia z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske,
konaného dňa 23.01.2020
Kisújfalu község Önkormányzatának
2020. január 23-án megtartott 7. ülésének határozatai
Uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Vieska
Schvaľuje
zahájenie procesu obstarávania Spoločného územného plánu obcí Bešeňov, Branovo,
Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan –
Zmeny a doplnky č. 1/2020 obce Nová Vieska s tým, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie.

53/2020 sz. Határozat
Kisújfalu község Képviselő testülete
Jóváhagyja
Besenyő, Baromlak, Csúz, Köbölkút, Jászfalu, Kisújfalu, Fűr, Kürt, Szentpéter, Szőgyén,
Sárkányfalva községek közös fejlesztési terve – 1.sz. Változtatások és módosítások c.
dokumentum előkészítésének megkezdését, amely a támogatási szerződés aláírásától számítva
legfeljebb három évig tart.

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 24.01.2020
A határozatot 2020.január 24-én a polgármester aláírta
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Uznesenie č. 54/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Vieska
Schvaľuje
Časový plán práce obecného zastupiteľstva v roku 2020. / Časový plán je v prílohe unesenia.

54/2020 sz. Határozat
Kisújfalu község Képviselő testülete
Jóváhagyja
A képviselőtestület üléseinek tervezetét a 2020-as évre. /A tervezet a határozat melléklete.

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 24.01.2020
A határozatot 2020.január 24-én a polgármester aláírta
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Uznesenie č. 55/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Vieska
A. Schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ,,ČOV pre zvoz žumpových vôd
z obce Nová Vieska“
B. Žiada starostku obce
Zabezpečiť cenové ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“)
v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o VO“), resp. aj zadania
zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO s nasledovnými podmienkami:
• Miesto stavby: parc. č. 322/2, k.ú. Nová Vieska (841960), obec Nová Vieska vo výmere 1190 m2
• Kapacita čistiarne maximálne 20 m3/d splaškových odpadových vôd.
• Látkové zaťaženie = 200 EO
• ČOV musí obsahovať viacstupňové mechanické predčistenie a vyrovnávaciu nádrž na zvážané
odpadové vody.
• Biologické čistenie musí obsahovať anaeróbnu sekciu z dôvodu zabezpečenia zvýšeného
odstraňovania organických látok ktoré, budú obsiahnuté v zvážaných odpadových vodách.
• ČOV musí obsahovať terciárne dočistenie z dôvodu dosiahnutia požadovaných prísnych
odtokových parametrov.
• Qdmax = 20 m3/d, EO = 200
• Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť elektronicky na CD: .jpg ; doc; .pdf; .xls, v počte 6
kusov CD a v papierovej verzii / tlačenej - 6 kusov/ pare
• Predmetom zákazky je aj autorský dozor pre ČOV.

55/2020 sz. Határozat
Kisújfalu község Képviselő testülete
A. Jóváhagyja
A szennyvíztisztító berendezés építéséhez szükséges tervdokumentációjának kidolgozását
B. Megbízza a polgármesterasszonyt
A 343/2015 sz. közbeszerzési törvény § 6 alapján árajánlatok beszerzésével , ami szolgálhat a §
117 par. értelmében közbeszerzés alapjául az alábbi kritériumok szerint:
• Az építkezésre szánt telek 322/2 sz. parcella, 1190 m2 alapterülettel
• A tisztítóberendezés kapacitása 20m3/nap
• Anyagmegterhelés = 200 EO
• Többszintű előtisztítás, kiegyenlítő tartály,
• A biológiai tisztítás anaerob részt tartalmazzon, a kifolyás szabályozása miatt terciális utótisztítás
• A dokumentáció 6 példányban, nyomtatva, elektronikusan CD-re írva jp. Doc. Ill. Pdf
formátumban
• A kiírás része a szakami felügyelet is.

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 24.01.2020
A határozatot 2020.január 24-én a polgármester aláírta

