Zápisnica
z rokovania obecného zastupiteľstva v Novoti,
konaného dňa 27. júna 2013
Prítomní: starosta, 9-ti poslanci a ostatní prítomní, podľa prezenčnej listiny.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) Obce Novoť otvoril a viedol starosta Bc. František
Poleta. Privítal prítomných a navrhol schváliť nasledovný program:
Program rokovania:
1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Informácie o plnení uznesení
3. Interpelácie
a) Návrh záverečného účtu obce Novoť za rok 2012 (aj ZŠ s MŠ a Prevádzky)
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012
4. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2013
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013
6. Vyhodnotenie činnosti DHZ v Novoti
7. Kultúrna činnosť v obci Novoť a príprava akcie „Novotská hrudka“
8. Návrh na schválenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
9. Rôzne
10. Záver
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania OZ. Všetci hlasovali za predložený program.
K bodu 1
Písaním zápisnice starosta poveril pracovníčku Obecného úradu Emíliu Orčíkovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov: Margitu Račákovú a Štefana Buláka.
Do návrhovej komisie: MVDr. Jána Orčíka, Ing. Milana Jakubjaka a Jozefa Brodeca.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
K bodu 2
Informácie o plnení uznesení:
- vypočítať normatívy, zodpovedný riaditeľ ZŠ s MŠ, úloha nebola splnená, treba predložiť
finančnej komisií rozbor skutočných výdavkov na výpočet normatívov
- parkovacie plochy pri kostole a odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi,
farnosť Novoť na stavebné účely, tieto úlohy neboli prejednanávané v dôsledku zmeny farárov
v obci Novoť. Farská rada nezasadala k tejto otázke.
- zbúranie schátralého rodinného domu neb. Bystričan Novoť č. 436, vlastníci nehnuteľnosti boli
upovedomení listom starostu a vyzvaní, aby dom zbúrali
- zbúranie urbárskeho domu, ktorý sa nachádza na križovatke Novoť č. 234, s búracími prácami sa
započalo a plánuje sa dokončiť v letných mesiacoch júl – august 2013
- prejednanie sťažnosti občanov na problémy v lekárskych ambulanciach ObZS Novoť, starosta
prejednal s obvodným lekárom a so zubnou lekárkou je to v riešení
K bodu 3
Návrh záverečného účtu obce Novoť za rok 2012 (aj ZŠ s MŠ a Prevádzky) predložil starosta
obce Bc. František Poleta.
Vysvetlil jednotlivé položky, v komentári a na základe dotazov poslancov.
Záverečný účet tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012, tvorí prílohu č. 2 tejto
zápisnice
Záverečný účet tak ako bol predložený, bol všetkými prítomnými poslancami schválený bez výhrad.
K bodu 4
Návrh rozpočtových opatrení na rok 2013 predložila účtovníčka p. Eva Kubániová.
Návrh bol všetkými prítomnými poslancami schválený a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
K bodu 5
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013, predložila hlavná kontrolórka obce p. Ing. Mária
Kozáková.
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
K bodu 6
Vyhodnotenie činnosti DHZ v Novoti. Správu predniesol Jozef Brodec – prednosta Obecného úradu
v Novoti.
Správa tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.
K bodu 7
Kultúrna činnosť v obci Novoť a príprava akcie „Novotská hrudka“, túto správu predniesla
pracovníčka Obce Novoť Mgr. Mária Fafaľáková. Správa tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.
K správe podal bližšie vysvetlenie Ing. Jozef Kondela – predseda Agrovexu družstva Novoť, ktoré
organizuje akciu „Novotská hrudka“ tento rok na deň 29. júna 2013 a všetkých týmto pozval.
K bodu 8
Návrh na schválenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podal p. Jozef Brodec – prednosta
Obecného úradu v Novoti.
Návrh bol všetkými prítomnými poslancami schválený a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.
K bodu 9
Rôzne:
a) Žiadosť o schválenie stravných poplatkov v školskej jedálni
podľa prílohy, kde poplatky z I. finančného pásma navrhujeme schváliť do II. finančného pásma.
Tieto poplatky boli všetkými poslancami schválené, podľa žiadosti riaditeľa ZŠ s MŠ, od 1. 9.
2013.
Návrh tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.
b) Schválenie projektu na výstavbu polyfunkčného domu pre Antona Buľáka, Novoť č. 310.
Po prerokovaní projektu s projektantom Ing. architektom Pavlom Kropitzom všetci prítomní
poslanci schválili navrhnutý projekt na výstavbu polyfunkčného domu pre Antona Buľáka tak, ako
bol predložený.
c) Žiadosť o finančnú výpomoc pre Emíliu Murínovú, Novoť č. 239
Po objasnení sociálnej situácie žiadateľky poslanci navrhli schváliť menovanej finančný
príspevok v sume 400 €, čo predstavuje cca 50 % nedoplatkov na daniach a poplatkoch pre Obec
Novoť.
d) Žiadosť Dušana Kozaňáka bytom Novoť č. 902 o odkúpenie budovy Colnice a pozemku, Novoť
č. 279.
Poslanci navrhli odložiť prerokovanie tejto žiadosti.

e) Žiadosť o súhlas s výstavbou skladu a predajne pre Milana Boleka, Novoť č. 210 a Petra
Vojtkuliaka Novoť č. 201.
Poslanci súhlasia s výstavbou budovy, v súlade s architektonickým riešením projektu s okolitým
prostredím.
f) Návrh na schválenie výdavkov na akcie:
- Okresná súťaž družstiev Dobrovoľnej požiarnej ochrany (450 súťažiacich a občania)
- Oslavy 80 rokov Dobrovoľného požiarneho zboru v Novoti
- Obecná akcia „Novotská hrudka“
Všetci prítomní poslanci predložený návrh schválili.
Diskusia
Ing. Mária Kozáková, navrhuje doplniť inventár kuchyne v kultúrnom dome a opraviť stoličky
v sále KD.
Jozef Florek, navrhuje presťahovať kuchyňu KD na prízemie do priestorov Pošty a Poštu do
osobitnej budovy bývalej Colnice Novoť č. 279.
Tiež sa informoval o výstavbu kanalizácie v obci Novoť, ktorá bola plánovaná na rok 2013.
MVDr. Ján Orčík, navrhuje požiadať Okresnú správu ciest, aby upravili rigoly pri Hostinci u Gity,
kde počas dážďov tečie voda po hlavnej ceste.
Margita Račáková, žiada taktiež upraviť rigoly okolo cesty na chotári, kde je nová výstavba
rodinných domov a v čase dážďa voda zaplavuje dvory, ktoré sú pod cestou.
Viacerí poslanci podali návrhy na riešenie problémov a starosta vysvetlil možnosti výstavby
kanalizácie.
K uvedenému prerokovanému programu bolo všetkými prítomnými poslancami schválené
uznesenie č. 12/2013, ktoré tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.
K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené o 20.00 hod.
Zapísala: Emília Orčíková:

Jozef Brodec
prednosta OcÚ

Bc. František Poleta
starosta obce

Overovatelia:
Margita Račáková: ….................................
Štefan Bulák:

…................................

