Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Novoti,
konaného dňa 30. septembra 2013
Prítomní: starosta, 8 poslancov a ostatní prítomní, podľa prezenčnej listiny.
Neprítomní – ospravedlnení poslanci: Jozef Florek, Štefan Kuchťák a Ing. Viktória Vlčáková
Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) Obce Novoť otvoril a viedol starosta Bc. František
Poleta. Privítal prítomných a navrhol schváliť nasledovný program:
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácie o plnení uznesení
4. Hospodárenie Obce Novoť za I. polrok 2013
5. Hospodárenie ZŠ s MŠ za I. polrok 2013
6. Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za školský rok 2012/2013
7. Správa o činnosti ZŠ s MŠ k 1. 9. 2013
8. VZN o určení miesta a termínu zápisu deti do ZŠ pre školský rok 2014/2015
9. Operačný plán zimnej údržby MK
10. Rôzne
11. Záver
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania OZ. Všetci hlasovali za predložený program.
K bodu 2
Starosta obce Bc. František Poleta za zapisovateľku na tomto zasadaní obecného zastupiteľstva
určil pracovníčku obecného úradu Emíliu Orčíkovú.
Za overovateľov zápisnice: poslancov Ing. Stanislava Poletu a Stanislava Mikolajčíka.
Do návrhovej komisie boli navrhnuté poslankyne:
PhDr. Mária Kondelová a Margita Račáková
Poslanci hlasovaním schválili tieto návrhy.
K bodu 3
Starosta konštatoval, že uznesenie z predchádzajúceho zasadania OZ nebolo splnené nakoľko
Mgr. Ľuboš Paták, riaditeľ ZŠ s MŠ nepredložil finančnej komisií podklady na výpočet normatívov
ZŠ s MŠ.
V ďalšom starosta oboznámil prítomných s plánovanými úlohami, ktoré prebiehajú a plánujeme
uskutočniť ešte v roku 2013.
 Začiatok budovania kanalizácia sa plánuje od 15. októbra 2013
 Prebiehajú práce na údržbe a rekonštrukcií v ZŠ
 Oprava ihrísk po poškodení povodňami
 Budovanie nových hrobových a urnových miest na cintoríne
 Zmena palivovej základne a prebudovanie kúrenia v budove Obvodného zdravotného
strediska
 Budovanie nových elektrických sietí
K bodu 4
Hospodárenie Obce Novoť a jej organizácií za I. polrok 2013 – správu predniesol starosta a tvorí
prílohu č. 1 tejto zápisnice.
K bodu 5
Hospodárenie ZŠ s MŠ za I. polrok 2013 – správu predniesol riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Ľuboš Paták.

Správa tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
K bodu 6
Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za školský rok 2012/2013
Túto správu predniesol riaditeľ ZŠ s MŠ a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
K bodu 7
Správa o činnosti ZŠ s MŠ k 1. 9. 2013 – túto správu predniesol riaditeľ ZŠ s MŠ a tvorí prílohu
č. 4 tejto zápisnice
K bodu 8
VZN o určení miesta a termínu zápisu deti do ZŠ pre školský rok 2014/2015.
Návrh na 12. februára 2014, VZN tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.
K bodu 9
Operačný plán zimnej údržby MK, predniesol starosta obce.
Po prerokovaní bol navrhnutý na schválenie a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.
K bodu 10
Rôzne:
a) Zmena rozpočtu Obce Novoť k 30. 9. 2013, návrh predniesol starosta a tento návrh tvorí
prílohu č. 7 tejto zápisnice
b) Prejednanie žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci na zakúpenie novej zdravotnej t
techniky pre Interné oddelenie Dolnooravskej nemocnice Dolný Kubín, žiadosť primára
tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice, poslanci po diskusií schválili príspevok vo výške 500 €.
c) Prejednanie žiadosti o pridelenie bytu Janka Garajová, Novoť č. 1054,
po vysvetlení sociálnej situácie bol žiadateľke pridelený jednoizbový nájomný
byt v bytovom dome č. 298, ktorý je vo vlastníctve obce.
d) Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu Podkopec – stavebný pozemok
Štefan Smolár, parc. číslo 3665/44,45, podľa GP 158/2013
e) Prejednanie žiadosti o riešenie prístupovej cesty k rodinnému domu č. 544
Ľubomír Mikolajčík
f) Prejednanie žiadosti o výkup pozemkov - MK ku rod. Domu Ľubomír Bartoš
a manželka Ivana
g) Výkup pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie Subjak – cintorín, GP 225/2012.
Cena 2 €/ 1 m².
Všetky návrhy na vykúpenie pozemkov pod miestne komunikácie poslanci schválili.
Diskusia
Ing. Mária Kozáková, PhDr. Mária Kondelová
sa opýtali na obsadenie bytu v školskej bytovke, č. 328.
Bolo vysvetlené, že sa jedná o dočasne ubytovanie, ktoré je možné v prípade potreby zrušiť.
PhDr. Mária Kondelová, sa pýtala či je harmonogram na upratovanie autobusových zastávok v obci,
nakoľko v letnom období bolo často znečistené okolie zastávok, kde sa zdržiavali mladí ľudia
hlavne v noci.
Starosta vysvetlil, že upratovanie verejných priestranstiev v obci sa rieši formou
verejnoprospešných pracovníkov z Úradu práce, ktorí sú prijatí na obecné služby.
Zároveň požiadal poslancov a občanov o dohľad a prípadne riešenie takýchto problémových situácií

na mieste, aby sa aspoň čiastočne zamedzilo rušenie nočného kľudu a znečisťovanie verejných
priestranstiev.
Ing. Jozef Kondela navrhuje v tomto jesennom období, keď sa kráti deň, regulovať verejné
osvetlenie podľa potrieb občanov, aby bolo osvetlenie večer na cestu z kostola a z autobusov po
pracovných zmenách a ráno na cestu na ranné autobusy do práce.
Tiež navrhol postaviť informačnú tabuľu na priestranstve, ktoré je prístupné všetkým občanom.
Stanislav Mikolajčík sa pýtal, čo sa plánuje na lokalite, kde bol zbúraný urbársky dom, v zákrute
smerom ku kostolu.
Starosta navrhol vybudovanie parku s rozšírením cesty, čo poslanci odsúhlasili.
Ing. Milan Jakubjak navrhol na základe dotazov od občanom, finančne vysporiadať
pozemky, ktoré boli zamerané vybudovaním cesty Bieranka – Duľov.
Starosta vysvetlil, že po ukončení výstavby projektu sa plánuje skutočné zameranie geometrickým
plánom a následne vyplatenie pozemkov.
Tiež podotkol, že v obci je viacero nevysporiadaných ciest, ktoré by bolo potrebné odkúpiť.
MVDr. Ján Orčík sa opýtal, či v súvislosti s ROEP by bola možnosť tieto cesty v obci majetkovo
vysporiadať.
Starosta odpovedal, že táto možnosť je, ale za podmienky súhlasu občanov, ktorí sú
spoluvlastníkmi.
K bodu 11. Záver
Na konci rokovania OZ poslanci prijali uznesenie, ktoré tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené o 20.00 hod.
Zapísala: Emília Orčíková

Jozef Brodec
prednosta OcÚ

Overovatelia:
Ing. Stanislav Poleta v. r.
Stanislav Mikolajčík v. r.

Bc. František Poleta v. r.
starosta obce

