Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novoti, konaného dňa
15. decembra 2016
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,
Ďalší prítomní podľa prezenčnej listiny: Mgr. Ľuboš Paták, Jozefína Jendrašíková – ekonómka,
Marta Nodžáková, Mgr. Mária Fafaľáková, Emília Orčíková, Bc. Andrea Uradníková, Iveta
Durčáková, Milena Bendíková, Ing. Martin Kovalčík a Šimona Kovalčíková.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Mgr. František Poleta, privítal prítomných
a prečítal program rokovania:
1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
2. Informácia o plnení uznesení
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Novoť na rok 2017
4. Návrh rozpočtu Obce a Prevádzky Novoť na roky 2017, 2018, 2019
5. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Novoť na roky 2017, 2018, 2019
6. Zmena rozpočtu obce k 15. 12. 2016
7. Schválenie 5 % výdavkov na spolufinancovanie projektu: „Ochrana a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly“ - vlastný vklad 2 528,88 €.
8. Schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia priestranstva MŠ Novoť“ vlastné zdroje
v sume 6 979,55 €
9. Schválenie vianočného príspevku sociálne odkázaným občanom – jednotlivcom v obci Novoť
10. Návrh dodatku č. 1, k VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
11. VZN č. 8/2016 o určení miesta a termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
12. VZN č. 9/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Novoť
13. Návrh na schválenie úhrady za údržbu cintorína a Domu smútku
14. Schválenie zámeru „Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu v obci Novoť“
15. Vyhodnotenie činnosti a stavu ochrany pred požiarmi v obci Novoť za rok 2016 a hlavné úlohy
na rok 2017
16. Výkup pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie Barutová GP č. 64/2016
17. Výkup pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie Jarok GP č. 322/2016
18. Výkup pozemkov pod MK Zavoďanová
19. Výkup pozemkov pod MK Serafín Kondela
20. Rôzne: (žiadosti o finančný príspevok ZŠ s MŠ Novoť, žiadosť o predaj obecného pozemku
pre Pavla Gruchalu, Novoť č. 282, žiadosť TJ Novoť o príspevok na rok 2017, žiadosť o stanovisko
k výstavbe optickej siete v obci Novoť)
21. Záver

K bodu 1:
Starosta určil za zapisovateľku pracovníčku OcÚ Emíliu Orčíkovú.
Za overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Jozefa Kondelu a Štefana Buláka
Do návrhovej komisie: Štefan Judiaka, Jozefa Floreka a Emíliu Orčíkovú
Navrhnutí členovia boli prítomnými poslancami schválení.

K bodu 2:
Informáciu o plnení uznesení predložil Mgr. František Poleta. Konštatoval, že na predchádzajúcom
OZ neboli schválené žiadne ukladacie uznesenia. Uznesením č. 112/2016 obecné zastupiteľstvo dňa
9. septembra 2016 odporúča zakúpiť klavír pre obec, čo bude predmetom rokovania na dnešnom
zasadnutí.
K bodu 3:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Novoť na rok 2017, predniesla a podrobne
vysvetlila jednotlivé položky príjmov a výdavkov rozpočtu Ing. Mária Kozáková HK. Stanovisko
tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Poslanci tento dokument zobrali na vedomie.
K bodu 4:
Návrh rozpočtu Obce a Prevádzky Novoť na roky 2017, 2018, 2019.
Návrh rozpočtu Obce predniesla ekonómka p. Jendrašíková, návrh rozpočtu Prevádzky
p. Nodžáková. Vysvetlili, že sa pre budúci rok počíta s menším príjmom zo štátneho rozpočtu
na mzdy pre zamestnancov cez projekty z úradu práce. Je to z dôvodu malej nezamestnanosti v
našom okrese, preto štát uprednostní formou projektov okresy s vysokou nezamestnanosťou.
K tomuto bodu diskutovali poslanci:
Jozef Florek, sa pýtal na počet zamestnancov na Obci a Prevádzke. Na Obci je v rámci trvalého
pracovného pomeru spolu 10 zamestnancov a na Prevádzke 6.
Tiež žiada zvýšenie rozpočtu na zakúpenie kamerového systému pre Obec a zvýšiť rozpočet na
verejné osvetlenie, aby sa svietilo aj cez noc, ako v okolitých obciach.
Na kamerový systém navrhli viacerí poslanci 2000,- € a verejné osvetlenie odpoveď v bode č. 14.
Zuzana Šusteková, navrhla zvýšiť rozpočet na dávky sociálnej pomoci, ktorý je viac rokov rovnaký.
Príspevok na „Mikuláša“ - darčeky deťom z doterajších 170,- € na 300,- €.
Ekonómka p. Jendrašíková navrhla ponechať 2 000,- € na dávky v rámci vianočných darčekov a v
prípade nutných výdavkov na sociálne účely v priebehu roka tieto výdavky riešiť úpravou rozpočtu
podľa potreby.
PhDr. Mária Kondelová navrhuje vyčleniť 3 000,- € na stretnutie dôchodcov z reprezentačného.
Tiež navrhla rozšíriť Dom smútku. Na základe posudku statika nie je možná prístavba, keďže je tam
násyp. Bude sa hľadať iné riešenie.
Hlavná kontrolórka Ing. Kozáková navrhla výdavky na všetky sociálne príspevky riešiť schválením
kritérií vo VZN.
Po diskusií a zapracovaní návrhov:
3 000,- € sociálna výpomoc
300,- € Mikuláš
2 000,- € kamerový systém
bol rozpočet Obce a Prevádzky schválený, príloha č. 2 a príloha č. 3.
K bodu 5:
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Novoť na roky 2017, 2018, 2019 predniesol riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Ľuboš
Paták.
V diskusií sa poslanec Ing. Milan Jakubjak opýtal na zvýšenie platov učiteľov, či je to zapracované
v rozpočte, aj reálne. Mgr. Paták vysvetlil, že od septembra je to zahrnuté do rozpočtu a platy
učiteľov boli zvýšené o 6 %.
Do rozpočtu boli zapracované žiadosti na zakúpenie umývačky riadu pre ŠJ ZŠ a konvektomatu pre
ŠJ MŠ.
Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2017 bol poslancami schválený.
Príloha č. 4 tejto zápisnice.
K bodu 6:

Zmenu rozpočtu obce k 15. 12. 2016 predložila ekonómka p. Jendrašíková.
Zmena rozpočtu bola prítomnými poslancami schválená a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.
K bodu 7:
Schválenie 5 % výdavkov na spolufinancovanie projektu: „Ochrana a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly“ - vlastný vklad 2 528,88 €. Jedná sa o výstavbu
vyhliadkovej veže na Modlovom vrchu.
Toto spolufinancovanie poslanci schválili.
K bodu 8:
Schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia priestranstva MŠ Novoť“ vlastné zdroje
v sume 6 979,55 €. Plánuje sa výsadba zelene, okrasných drevín a sadu v areáli Materskej školy
v Novoti. Vlastné zdroje v sume 6 979,55 € poslanci schválili.
K bodu 9:
Schválenie vianočného príspevku sociálne odkázaným občanom – jednotlivcom v obci Novoť
na základe predloženého návrhu, ktorý vypracovala komisia školstva, mládeže, kultúry, športu
a sociálnych vecí. Zoznam tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.
Finančnú pomoc formou poukážok na zakúpenie tovaru v predajni Coop Jednota poslanci schválili.
K bodu 10:
Návrh dodatku č. 1, k VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady predniesla pracovníčka obecného úradu Iveta Durčáková.
V návrhu dodatku je zmena v úľavách poplatku za komunálny odpad pre občanov, ktorí sa
dlhodobo zdržiavajú mimo miesta trvalého pobytu, t. j. mimo obce Novoť. Doteraz bola úľava len
na občanov, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí. Pre rok 2017 sa navrhuje schváliť úľavu aj na
tých pracujúcich a študentov, ktorí sa zdržiavajú na Slovensku viac ako 90 dní v roku, mimo miesta
trvalého pobytu, a to vo výške 4,- €.
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 je príloha č. 7 tejto zápisnice a bola poslancami schválená.
K bodu 11:
VZN č. 8/2016 o určení miesta a termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, bolo
všetkými poslancami schválené a tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.
K bodu 12:
VZN č. 9/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Novoť, sa odkladá na iné
zasadanie a rokovanie OZ.
K návrhu boli vznesené pripomienky zo strany nájomníkov bytov v bytovom dome č. 327, pôvodne
učiteľská bytovka – služobné byty.
Po diskusií poslanci navrhli dodatkom prepracovať nájomné zmluvy tých učiteľov - nájomníkov,
ktorí majú zmluvu viazanú na výkon povolania. Navrhli do zmluvy uviesť, že sa jedná o nájomnú
zmluvu na dobu neurčitú.
K bodu 13:
Návrh na schválenie úhrady za údržbu cintorína a Domu smútku, podľa prílohy Cenník služieb,
ktorá tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.
Schvaľuje sa poplatok 1,- € na domácnosť ako úhradu za bežnú prevádzku a pravidelnú údržbu.
Poplatok 15, - € pri pohrebe za použitie priestorov, inventáru a chladiarenského zariadenia.
Cenník bol prítomnými poslancami schválený.
K bodu 14:

Schválenie zámeru „Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu v obci Novoť“
Ing. Dušan Jendrašík – prednosta vysvetlil zámer - kompletnú údržbu verejného osvetlenia
a rozhlasu s výmenou vedenia v celej obci.
Jedná sa o investíciu v sume cca 220 tis. EUR. Rekonštrukcia sa plánuje v roku 2017.
Podľa projektu ide o moderné a nové technológie, aby sa dalo regulovať aj zapínanie a vypínanie
verejného osvetlenia podľa potreby počítačom. Týmto vysvetlením odpovedal na dotaz, prečo sa
nesvieti celú noc. Je to z dôvodu zastaralého vedenia a hrozí výpadok elektrického prúdu pri záťaži,
veľkom odbere. Vedenie sa plánuje na betónových stĺpoch.
K bodu 15:
Vyhodnotenie činnosti a stavu ochrany pred požiarmi v obci Novoť za rok 2016 a hlavné úlohy na
rok 2017, túto správu prečítal predseda DHZ p. Štefan Judiak.
Správa tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice
K bodu 16:
Výkup pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie Barutová GP č. 64/2016
K bodu 17:
Výkup pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie Jarok GP č. 322/2016
K bodu 18:
Výkup pozemkov pod MK Zavoďanová
K bodu 19:
Výkup pozemkov pod MK Serafín Kondela
K bodu 20:
Rôzne:
a) Žiadosti o finančný príspevok ZŠ s MŠ Novoť boli zahrnuté a schválené v návrhu rozpočtu ZŠ
s MŠ pre rok 2017.
b) Žiadosť TJ Novoť o príspevok na rok 2017, v sume 14 tis. EUR bola schválená v návrhu
rozpočtu obce.
c) Žiadosť o predaj obecného pozemku pre Pavla Gruchalu, Novoť č. 282, bola zamietnutá, tak ako
v uznesení č. 94/2016, zo dňa10. 6. 2016
d) Žiadosť o stanovisko k výstavbe optickej siete v obci Novoť pre firmu Oranet Novoť s. r. o.
zastúpenú Ing. Martinom Kovalčíkom, Novoť č. 172.
Poslanci dali súhlas na vybudovanie Optickej siete v obci Novoť firmou Oranet za dodržania
podmienky podľa Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. § 4, ods. 5, ktorý hovorí, že potrubné
telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrchom zeme. Vylučuje sa káblom vzdušným vedením.
e) Žiadosti o predaj bytov v bytovom dome č. 327 nájomníkom: Margite Pollákovej, Mgr. Márii
Michalidesovej a manželom Milene a Jánovi Bendíkovcom. Tieto žiadosti sa odkladajú
do poradovníka žiadateľov.
f) Poslankyňa Zuzana Šusteková, navrhla hlavnej kontrolórke skontrolovať v účtovníctve Obce
Novoť nízke zákazky.
g) Žiadosť o zakúpenie klavíra na kultúrne podujatia pre Obec Novoť do výšky 1 500,- € bola
schválená.
K bodu 21:
Poslanec Jozef Kovalčík pochválil prácu komisie školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych
vecí za rok 2016.
Ing. Jozef Kondela – zástupca starostu poďakoval pracovníkom obecného úradu za prácu, keď
počas neprítomnosti starostu zastupoval. Vyjadril sa, že práca bola na vysokej profesnej úrovni,

s čím boli spokojní poslanci aj občania.
Osobitne poďakoval Ing. Dušanovi Jendrašíkovi – prednostovi OcÚ, že povinnosti zvládol
na výbornú.
Zaželal starostovi dobré zdravie a všetkým poprial pokojné Vianoce, aby sme spoločne v ďalšom
roku tvorili poslanecké dielo.
Na záver starosta obce Mgr. František Poleta poďakoval prítomným za aktívnu účasť, poďakoval
Ing. Jozefovi Kondelovi za zastupovanie, zablahoželal mu k životnému jubilie 60. narodeninám,
a všetkým poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastlivý rok 2017.

….................................................

…...............................................

Ing. Dušan Jendrašík, prednosta

Mgr. František Poleta, starosta

Overovatelia: Ing. Jozef Kondela
Štefan Bulák

…...............................
…...............................

Zapisovateľka: Emília Orčíková

…........................

