Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novoti, konaného dňa
14. decembra 2015
Prítomní: Mgr. František Poleta -starosta
Ing. Dušan Jendrašík – prednosta, Ing. Mária Kozáková – hlavná kontrolórka obce
Prítomní poslanci: Štefan Bulák, Jozef Florek, Ing. Milan Jakubjak, Štefan Judiak, Ing. Jozef
Kondela, PhDr. Mária Kondelová, Jozef Kovalčík, Stanislav Mikolajčík, MVDr. Ján Orčík, Ing.
Peter Súkeník a Zuzana Šusteková,
Neprítomní poslanci: 0
Ďalší prítomní podľa prezenčnej listiny: Mgr. Ľuboš Paták, riaditeľ ZŠ s MŠ Novoť, Štefan
Kolenčík za DHZ, Jozefína Jendrašíková – ekonómka, Marta Nodžáková, Mgr. Mária Fafaľáková,
Emília Orčíková, Bc. Andrea Uradníková a Iveta Durčáková.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta Mgr. František Poleta
Privítal prítomných a prečítal program rokovania:
Program:
1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
2. Informácia o plnení uznesení
3.Návrh rozpočtu Obce a Prevádzky Novoť na rok 2016, 2017, 2018
4. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Novoť na rok 2016, 2017, 2018
5. Schválenie vianočného príspevku sociálne odkázaným občanom – jednotlivcom
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Novoť na rok 2016, viacročného
rozpočtu na roku 2017-2018
7. Zmena rozpočtu k 14. 12. 2015
8. VZN č. 2/2015
9. VZN č. 3/2015
10. VZN č. 4/2015
11. VZN č. 5/2015
12. Správa o činnosti DHZ
13. Žiadosti o pridelenie bytov a prenájom časti dvojgeneračných bytov
14. Žiadosť o odkúpenie pozemku ( vrátenie) Alojz Brandys
15. Výkup pozemkov pod výstavbu MK a ihriska
16. Schválenie vecných darov poslancom OZ
17. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Novoť na roky 2015-2022
18. Plán komunitných a sociálnych služieb obce Novoť na roky 2015-2022
19. Stanovisko k výstavbe administratívno-obytnej budovy v centre obce
20. Rôzne
21. Záver

K bodu 1:
Starosta obce Mgr. František Poleta určil za zapisovateľku Emíliu Orčíkovú.
Za overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Petra Súkeníka a Štefana Buláka.
Do návrhovej komisie: Štefana Judiaka, Jozefa Floreka a Emíliu Orčíkovú.
Navrhnutí členovia boli všetkými prítomnými poslancami jednomyseľne schválení.

K bodu 2:
Uznesenie z predchádzajúceho zasadania OZ bolo splnené. Na dnešnom zasadania OZ budú
prerokované žiadosti o pridelenie bytov a žiadosť o finančný príspevok pre TJ Novoť, ktoré neboli
prerokované na OZ v októbri 2015.
K bodu 3:
Návrh rozpočtu Obce a Prevádzky Novoť na rok 2016, 2017, 2018.
Návrh rozpočtu Obce Novoť predniesla ekonómka pani Jozefína Jendrašíková, schválený rozpočet
na rok 2016 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice, výhľadový návrh rozpočtu na roky 2017, 2018 tvorí
prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Diskusia:
Poslanci sa pýtali na jednotlivé položky rozpočtu a žiadali navýšenie príspevku:
− Poslanci Ing. Milan Jakubjak a Jozef Florek žiadajú pre TJ Novoť.
- Na kultúrnu činnosť, poslankyňa PhDr. Mária Kondelová konštatovala, že v obci Novoť
kultúra stagnuje. Navrhla pre budúci rok a celkové budúce obdobie, aby sa Obec zapojila do
organizovania Vianočných trhov s finančným príspevkom napr. na kultúrny program (objednať
kapelu alebo súbor). Nech sa vytvorí nová tradícia ako je v lete Novotská hrudka a v zimnom
období Furmanské dni.
− Na sociálne účely – rodina a deti, príspevok študentom a sociálne odkázaným navrhla
zvýšiť poslankyňa Zuzana Šusteková.
− Na obnovu kultúrnych pamiatok ako bola obnova kríža na cintoríne, pokračovať
v obnove ďalších krížov a sôch v obci, tento návrh podal poslanec Jozef Kovalčík.
Vzhľadom na uvedené pripomienky bolo rozhodnuté, že jednotlivé položky rozpočtu budú
v priebehu roka riešené zmenou rozpočtu podľa potreby.
Návrh rozpočtu Prevádzky predniesla pani Marta Nodžáková. Schválený rozpočet tvorí prílohu č. 3
tejto zápisnice. Výhľadový návrh rozpočtu na rok 2017 a 2018, tvoria prílohu č. 4 tejto zápisnice.
K bodu 4:
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Novoť na rok 2016, 2017, 2018.
Schválený rozpočet ZŠ s MŠ Novoť na rok 2016, príloha č. 5 tejto zápisnice.
Výhľadový návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018 tvoria prílohu č. 6 tejto zápisnice.
K bodu 5:
Schválenie vianočného príspevku sociálne odkázaným občanom – jednotlivcom.
Na základe návrhu komisie školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych vecí OZ schválilo
jednorázový vianočný príspevok na účely hmotnej podpory, bez sledovania príjmu dotknutej osoby
vo výške 30,00 EUR/osoba. Príspevok bude poskytnutý občanom podľa zoznamu príjemcov, ktorý
zostavila komisia. Vianočný príspevok bude poskytnutý formou peňažnej poukážky.
V decembri 2015 bol príspevok schválený pre 46 osôb.
K bodu 6:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Novoť na rok 2016, viacročného rozpočtu
na roku 2017-2018, tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.
K bodu 7:
Zmena rozpočtu k 14. 12. 2015, príloha č. 8 tejto zápisnice.
K bodu 8:
VZN č. 2/2015, o určení miesta a termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v školskom roku 2016/2017, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť, príloha č. 9 tejto zápisnice.
Zápis bude 13. apríla 2016.

K bodu 9:
VZN č. 3/2015, o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov
za pobyt v materských školách, a na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Novoť, schválené VZN č. 3/2015, tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.
Mesačný poplatok za MŠ bol schválený na 8 € od 1. 2. 2016 a Školský klub detí 5 € mesačne od 1. 1. 2016.

K bodu 10:
VZN č. 4/2015, o vylepovaní volebných plagátov na území obce Novoť. Schválené VZN č. 4/2015
tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.
K bodu 11:
VZN č. 5/2015, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v obci Novoť. Schválené VZN č. 5/2015 tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice.
K bodu 12:
Správu o činnosti DHZ v obci Novoť predniesol predseda pán Štefan Kolenčík. Správa tvorí
prílohu č. 13 tejto zápisnice.
K bodu 13:
Žiadosti o pridelenie bytov a odkúpenie časti dvojgeneračných bytov.
Po prerokovaní žiadosti v komisií školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych vecí, OZ schválilo
pridelenie jednoizbového bytu v bytovom dome č. 328 rodine Wursterovej.
Andrea a Kamil Wursterovci majú trvalý pobyt Novoť č. 399.
Na návrh komisie školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych vecí, žiadosti Kataríny Sojkovej
bytom obec Novoť a Anny Kocúrovej, bytom Novoť č. 600 neboli schválené.
K bodu 14:
Žiadosť o odkúpenie pozemku ( vrátenie) Alojz Brandys.
Jedná sa o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom Alojza Brandysa Novoť č. 484.
Vzhľadom k tejto skutočnosti sa jedná o osobitný zreteľ a poslanci schválili predaj pozemku za
0,33 € za 1m².
K bodu 15:
Výkup pozemkov pod výstavbu MK a ihriska:
GP č. 248/2015:
parcely č. 6804/113 – TTP o výmere 132 m²
parcela č. 6804/115 – TTP o výmere 57 m²
parcela č. 3812/66, diel 8 a diel 9 - TTP
parcela č. 3812/74, diel 19 – 119 m² – TTP
parcela č. 3812/73, diel 18 – 142 m² - TTP
parcela č. 3812/83, diel 28 – 183 m² – TTP
parcela č. 3812/84 – TTP – 476 m² v celosti
parcela č. 3812/88, diel 35 – 304 m² - TTP
parcela č. 3850/1 – zastavaná plocha
parcela č. 3812/82 – TTP
GP č. 158/2013: parcela č. 3665/46 – TTP o výmere 60 m²
K bodu 16:
Schválenie vecných darov poslancom OZ.
Za aktívny prístup a podieľanie sa na zabezpečovaní mimoriadnych úloh v záujme rozvoja
a reprezentácie obce, rozvíjanie cezhraničnej spolupráce a organizovanie obecných podujatí v roku
2015 boli schválené vecné dary v hodnote do 30 € na osobu.

K bodu 17:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Novoť na roky 2015-2022
Spracovanie PHSR Novoť na roky 2015-2022 bolo schválené.
K bodu 18:
Plán komunitných a sociálnych služieb obce Novoť na roky 2015-2022.
Zámer na vypracovanie Plánu komunitných a sociálnych služieb na roky 2015 – 2022 bol
schválený.
K bodu 19:
Stanovisko k výstavbe administratívno-obytnej budovy v centre obce .
Na žiadosť stavebníka Ing. Martina Kovalčíka bol poslancom predložený na schválenie projekt
administratívno-obytnej budovy v na parcele, ktorá je v blízkosti centra obce.
Poslanci navrhovaný projekt a výstavbu schválili.
K bodu 20:
Na záver schôdze OZ zástupca starostu Ing. Jozef Kondela poďakoval prítomným poslancom,
starostovi a pracovníkom Obce za aktívnu spoluprácu v roku 2015 a poprial príjemné prežitie
vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia a spokojnosti do nového roku 2016.
V Novoti 14. decembra 2015

…...................................................
Ing. Dušan Jendrašík, prednosta

….................................................
Mgr. František Poleta, starosta

Overovatelia:
Ing. Peter Súkeník

…...........................

Štefan Bulák

…...........................

Zapisovateľka: Emília Orčíková

…..........................

