ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 13. DECEMBRA 2019

Prítomní: Mgr. Radoslav Kozák, PhD. – starosta obce
Bc. Michal Godiš – prednosta OcÚ
Andrea Javorová – hlavná kontrolórka obce
Prítomní poslanci: Jozef Florek (príchod 16:15), Štefan Judiak, Ing. Jozef Kondela, PhDr.
Mária Kondelová, Jozef Kovalčík, Stanislav Mikolajčík, Emília Sekerášová (odchod o 18:00),
Zuzana Šusteková a MUDr. Mária Vojtkuliaková
Neprítomný poslanec: Ing. Dávid Makúch
Zamestnanci OcÚ: Iveta Durčáková, Mgr. Mária Fafaláková, Jozefína Jendrašíková, Andrea
Kovalčíková, Mgr. Ľudmila Makúchová, Mgr. Veronika Pidičáková a Bc. Andrea Uradníková
Ďalší prítomný: Marián Marek
K bodu 1:
Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril starosta obce Mgr. Radoslav
Kozák, PhD. (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a OZ je teda uznášaniaschopné.
Ďalej starosta predniesol program rokovania podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Správa komisií
Zmena rozpočtu obce Novoť k 13.12.2019
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 - Obec Novoť
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 - Obec Novoť - prevádzka
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 - ZŠ s MŠ Novoť
Návrh VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Novoť
10. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Novoť
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020
12. Vyhodnotenie činnosti a stavu ochrany pred požiarmi a hlavné úlohy na rok 2020
13. Prideľovanie vianočných príspevkov
14. Žiadosti o jednorazový finančný príspevok
15. Žiadosti o predĺženie nájmu v bytových domoch
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov
18. Záver

Kontrolórka - navrhla zmenu v programe - Rozpočet ZŠ s MŠ Novoť a Rozpočet Obce Novoť
– prevádzky, z dôvodu nadväznosti na rozpočet Obce Novoť:

Bod č. 6 Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 - ZŠ s MŠ Novoť
Bod č. 7 Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 - Obec Novoť - prevádzka
Bod č. 8 Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 - Obec Novoť
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schválilo navrhnuté zmeny v programe
Hlasovanie: (prít.: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
K bodu 2
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starosta určil za zapisovateľku Andreu Kovalčíkovú.
Za overovateľov zápisnice určil Jozefa Kovalčíka a Štefana Judiaka.
Návrhová komisia: Stanislav Mikolajčík, Ing. Jozef Kondela a Emília Sekerášová.
Hlasovanie: (prít.: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
K bodu 3
Informácia o plnení uznesení
Od posledného zasadnutia OZ poslanci schválili dve ukladacie uznesenia:
Uznesenie č. 151/2019 zo dňa 25.09.2019 – Vypracovanie geometrického plánu pre Danku
Vojtkuliakovú
Starosta – poskytol informáciu o existencii geometrického plánu z minulosti. Tento
geometrický plán nebol v minulosti schválený obecným zastupiteľstvom a tým nemohla
vzniknúť dohoda medzi dotknutými stranami, že sa pozemok zamení za iný. V zmysle zákona,
majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať.Pri výzve k územnému plánu bola doručená na obec sťažnosť, kde
dotknutá strana nesúhlasí so zámenou pozemku.
Uznesenie č. 171/2019 zo dňa 04. 11. 2019 – Iniciovať stretnutie za účelom zmeny
pripojenia na kanalizáciu bytových domov č. 146 a bytového domu č. 147
Starosta – situáciu sa čiastočne podarilo vyriešiť. Bytovka sa pripojila na kanalizáciu, no
problém s topením domu pani Kondelovej trvá. Za obec bol návrh likvidácie starej čističky.
Poslanci vzali na vedomie informácie o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní OZ.
K bodu 4
Správa komisií
Starosta vyzval predsedov komisií, aby predniesli svoje správy.
Mikolajčík – Komisia sociálnych vecí a školstva od posledného OZ zasadala dvakrát. Riešili
nové žiadosti o nájomné byty, príspevky občanom v núdzi a vianočné príspevky.
Šusteková – Komisia pre financie, rozpočet a výstavbu od posledného OZ zasadala dvakrát.
Na komisiu boli pozvaní poslanci, vedenie školy a ekonómka prevádzky. Prešli po položkách
rozpočty na rok 2020 a navrhli zmenu niektorých z položiek.

Sekerášová – Komisia životného prostredia, verejného poriadku, kultúry a športu od
posledného OZ zasadala taktiež dvakrát. Riešili problém pani Kondelovej, ktorý bol starostom
vysvetlený. Informovala poslancov o akcii Vianočné trhy a ďalším bodom ich rokovania bol
obecný kalendár, ktorý bude do 20.12.2019 hotový a môže sa doručiť občanom.
Na druhom stretnutí komisie rokovali o návrhu VZN č. 5/2019 o miestom poplatku za odpady.
Komisia tiež odporúča informovať ľudí o triedení odpadu formou letákov.
Poslanci vzali na vedomie správy z komisií.
K bodu 5
Zmena rozpočtu obce Novoť k 13.12.2019
Zmenu rozpočtu obce Novoť k 13.12.2019 predniesla JozefínaJendrašíkováa tvorí prílohu č.
1 tejto zápisnice.
DISKUSIA:
Poslanci mali doplňujúce otázky k položkám rozpočtu, ktoré sa týkali Vyhliadkovej veže,
kolaudácie KD, platu opatrovateliek, odchodného, kúrenia v bytoch ZŠ a faktúry z opravy
cesty v časti obce Podkopec (Šusteková). Ďalej sa poslanci pýtali na servis, opravy a špeciálne
služby (Kovalčík, PhDr. Kondelová), rozvoj obce - projekty ÚP, cesta – Grúň, Jarok
(Mikolajčík) a kamenné súsošie (Ing. Kondela).
Poslankyne Šusteková a PhDr. Kondelová – navrhli použiť v roku 2019 otvorenú položku
„vianočný príspevok“.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Novoť schvaľuje a berie na vedomie Zmenu rozpočtu
obce Novoť k 13.12.2019
Hlasovanie:(prít.: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
K bodu 6
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 – ZŠ s MŠ Novoť
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Novoť predniesla Zuzana Šusteková a tvorí prílohu č. 2 tejto
zápisnice.
Ekonómka obce, prevádzky a ZŠ boli pozvané na komisiu a prebrali všetky príjmové
a výdavkové položky. Rozpočet školy je vyrovnaný.
Jendrašíková – predniesla požiadavku ZŠ o poskytnutie peňažných prostriedkov na mzdy vo
výške 9 900,- EUR, z dôvodu zamestnávania 5 kuchárok a pedagogického pracovníka na
projekt. V rámci projektov z ÚP získava ZŠ peňažné prostriedky na základe odoslaných
dokladov do cca 2 mesiacov od mesiaca, v ktorom musela ZŠ peňažné prostriedky na mzdy
odoslať zamestnancom.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti berie na vedomie informáciu o rozpočte ZŠ s MŠ
Novoť z dôvodu refundácie z Úradu práce vo výške 9 900,- EUR a schvaľuje Rozpočet ZŠ
s MŠ Novoť na rok 2020 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021

Hlasovanie: (prít.: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)

K bodu 7
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 – Obec Novoť – prevádzka
Návrh rozpočtu obce Novoť – prevádzky predniesla a po určitých položkách vysvetlila
Jozefína Jendrašíková a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Na finančnej komisií poslanci rokovali o znížení príjmov vo výške 3 700,- EUR za prevedené
stavebné práce a taktiež zníženie nadčasov zamestnancov. Položka vo výške 3 700,- EUR
bude v príjmovej časti vynulovaná a vo výdavkovej časti sa položka nadčasy zníži zo 6 500,EUR na 2 800,- EUR. Rozpočet bude vyrovnaný.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje zmenu Rozpočtu Obce Novoť –
prevádzky na rok 2020 podľa predloženého návrhu – v príjmovej časti v položke prevedené
stavebné práce suma znížená o 3 700,- EUR a vo výdavkovej časti v položke nadčasy suma
znížená o 3 700,- EUR
Hlasovanie:(prít.: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje Rozpočet Obce Novoť – Prevádzky na
rok 2020 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022
Hlasovanie:(prít.: 9, za: , proti: 0, zdržal sa: 0)
K bodu 8
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 – Obec Novoť
Návrh rozpočtu obce Novoť predniesla a po určitých príjmových a výdavkových položkách
vysvetlila Jozefína Jendrašíková, Zuzana Šusteková a kontrolórka Andrea Javorová
predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu obce Novoť na rok 2020, viacročného rozpočtu obce
Novoť na roky 2020 - 2022 a k návrhu Programového rozpočtu.Návrh rozpočtu Obce Novoť
na roky 2020, 2021 a 2022 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Šusteková - informovala o dotáciách pre ERKO – Čaje, o. z.:
Sú to 2 žiadosti:
1. žiadosť sa týka akcii ako sú detský tábor alebo Vypni telku, zapni seba
– žiadajú 1 300,- EUR
2. žiadosť sa týka napr. akcii Batôžkový ples, Týždeň manželstva a Deň rodiny
– žiadajú 2 000,- EUR
Tieto žiadosti o dotáciu sú v rozpočte na rok 2020 a tvoria prílohu č. 5 tejto zápisnice.
Taktiež obec dostala žiadosť o dotáciu od TJ Novoť. Oproti minulému roku žiadajú o 2 000,EUR viac, teda 20 000,- EUR. Činnosťou oddielu je futbal, volejbal, stolný tenis a Prechod
novotským chotárom.

DISKUSIA:
Mikolajčík - vyjadril nespokojnosť pri riešenom vyúčtovaní TJ Novoť z dôvodu, že obec
poskytne 20 000,- EUR dotáciu a časť z nej sa nepoužije na talent, ktorý vyhrá majstrovstvá
sveta.

Marek – reagoval, že rodičia môžu žiadať o peniaze, keď ide o dobré výsledky športovca
z našej obce. Tiež má informácie, že kontrola TJ bola v poriadku. Nechce, aby boli
obviňovaní.
Florek – v rámci finančnej komisie prekontrolovali a poprosili ekonómku Jendrašíkovú, aby
im ukázala všetky doklady. Doklady boli v poriadku. Šport v Novoti funguje a aj firmy
prispievajú.
Šusteková – opýtala sa, či je potrebných 5 000 – 6 000,- EUR na prevzdušnenie trávniku v
nasledujúcom roku.
Marek – vyjadril sa, že to je určite potrebné - keď pôda padne, nedá sa hrať.
Mikolajčík – navrhuje pre TJ sumu takú, ako minulý rok. Položky je dôležité rozpísať.
Ing. Kondela – v športe sa robí veľa, obec to nemôže pokaziť, sú tam sponzori. Ak sa navrhlo
10 000,- EUR pre kultúru, navrhuje schváliť aj TJ.
Starosta – upozornil, že nikto z TJ nie je v Športovej komisii.
PhDr. Kondelová – poukázala na jednoduchosť žiadosti TJ o dotáciu, bolo by vhodné do
budúcnosti presnejšie vypracované žiadosti.
Florek – minimálne 2 - 3 roky sa prevzdušňovanie trávnika nemusí robiť. U nás je ílovitá
pôda. Je tam hlboký rez do pôdy. Prevzdušňovanie nie je potrebné a odstránil by ho
z rozpočtu.
Táto žiadosť o dotáciu TJ Novoť tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.
Po diskusii poslankyňa Šusteková oboznámila poslancov s otvorenými položkami príjmovej
časti (PČ) a výdavkovej časti (VČ) obecného rozpočtu:
-

PČ - navýšený príjem o 41 000,- EUR - dotácia na Komunitné centrum a VČ –
navýšený výdaj o 41 000,- EUR - kapitálové výdavky na Komunitné centrum
VČ – zníženie výdavku o 1 000,- EUR - bežné, reprezentačné výdavky
PČ – navýšený príjem o 8 000,- EUR – tuzemské granty a transfery a VČ
rozdelená na 17 000,- a 8 000,- EUR - vlastné zdroje a dotácia
Protišmykový nakladač na 1 rozpočtové obdobie 69 000,- EUR
Príspevok TJ Novoť zostáva 20 000,- EUR, údržba športového areálu sa znižuje
o 5 000,- EUR
VČ zvýšenie na 10 000,- EUR - kultúrne podujatia
Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok – zvýšenie o 4 000,- EUR na 14 000,- EUR
Komunikácia Grúň – VČ znížená o 90 000,- EUR na 90 000,- EUR zo 180 000,EUR
PČ zvýšený príjem o 2 000,- EUR

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Novoť:
Andrea Javorová – zdôraznila, že vychádzala z informácií, ktoré mala k dispozícii a zo
zákonov uvedených v tomto Stanovisku. Rozpočet na rok 2020 je záväzný a na roky 2021
a 2022 je rozpočet orientačný. V rozpočte je vypísaný príjem obce Novoť a ZŠ s MŠ Novoť.
Uviedla, že hlavným príjmom obce budú podielové dane, ktoré sú podľa zverejnených
informácii k 6.12.2019 vo výške 1 445 940,- EUR. Príjmy tvoria tiež nájmy z bytových
priestorov. Informovala, že je potrebné zvýšiť poplatok za komunálne odpady a obec Novoť
nemá úvery. Rozpočet je vyrovnaný a odporúča schváliť rozpočet na rok 2020 a vziať na
vedomie návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022.
Stanovisko hl. kontrolórky tvorí prílohu č. 7 a Správa nezávislého audítora konsolidovanej
účtovej závierky prílohu č. 8 tejto zápisnice.
Poslanci vzali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky a Správu nezávislého audítora.

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje zmenu návrhu Rozpočtu Obce Novoť
na roky 2020, 2021 a 2022 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:(prít.: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje Rozpočet Obce Novoť na rok 2020 a
berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022
Hlasovanie: (prít.: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
K bodu 9
Návrh VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Novoť
Javorová – pri tvorbe VZN vychádzala z údajov z minulého roka, podľa toho, ako si
podnikatelia - fyzické osoby a právnické osoby nahlásili počet smetných nádob. Na základe
toho vypočítala sadzbu 0,022 EUR, ktorá by predstavovala zvýšenie poplatku pre PO a FO.
Z dôvodu, že ku dňu zastupiteľstva už bol predbežný počet smetných nádob navrhla sadzbu
zvýšiť na 0,025 EUR.
Pre občanov sa bude zvyšovať poplatok o 2,00,- EUR.
Po krátkej diskusii sa poslanci dohodli na sadzbe 0,030 EUR.
Návrh VZN č. 5/2019 tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje zmenu vo VZN č. 5/2019 v znení:
Podnikatelia, ktorí sa dohodnú, môžu užívať viacerí jednu smetnú nádobu. Podmienkou je
predloženie dohody, z ktorej budú zrejmé osoby, ktoré smetnú nádobu užívajú, osoba
poplatníka, ktorému bude zasielaný platobný výmer, spôsob úhrady poplatku a umiestnenie
smetnej nádoby
(prít.: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1)
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu sadzby vo VZN č. 5/2019 o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a území obce Novoť:
sadzba: 0,030 EUR
Hlasovanie:(prít.: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:(prít.: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
K bodu 10
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Novoť
Bc. Uradníková – obec nemohla doteraz zbierať odpadové pneumatiky na zbernom dvore.
Občania mohli odovzdať pneumatiky len distribútorom pneumatík – t. j. v autoservisoch. To
bol v našej obci veľký problém. Na základe novely zákona o odpadoch si obec už môže
vytvoriť zberné miesto, kde budú môcť občania bezplatne odovzdať odpadové pneumatiky.

Z toho dôvodu obec uzatvorila zmluvu so spoločnosťou ELTMA, ktorá je OZV
(Organizáciou zodpovednosti výrobcov). Náklady za odvoz a spracovanie znáša ELTMA.
Preto bolo potrebné vypracovať dodatok, aby sa upravili podmienky zberu pneumatík.
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novoť
Hlasovanie: (prít.: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
K bodu 11
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 predniesla hlavná kontrolórka obce Novoť
Andrea Javorová a tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.
Poslanci vzali na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020
K bodu 12
Vyhodnotenie činnosti a stavu ochrany pred požiarmi a hlavné úlohy na rok 2020
Predniesol poslanec a zároveň predseda DHZ Novoť Štefan Judiak.
Informoval o činnostiach, zásahoch, súťažiach a kalamitnom stave za rok 2019. Vykonávali
prehliadky domácností od č. d. 1 - 500. Tieto prehliadky sa vykonávajú raz za 5 rokov.
V budúcom roku sa bude v prehliadkach pokračovať.
Dňa 02.02.2020 majú naplánovanú výročnú schôdzu, kde bude prebiehať voľba predsedu
a podpredsedu DHZ Novoť.
Ohľadom rozpočtu – poďakoval za príspevky na dresy a montérky pre hasičov.
Aj starosta poďakoval DHZ Novoť za činnosť a spoluprácu.
Poslanci vzali na vedomie Vyhodnotenie činnosti a stavu ochrany pred požiarmi a hlavné
úlohy na rok 2020.

K bodu 13
Prideľovanie vianočných príspevkov
Predseda Komisie sociálnych vecí a školstva Stanislav Mikolajčík predložil zoznam občanov,
ktorým komisia navrhla pridelenie vianočného príspevku.
Mikolajčík – informoval o celkovom počte navrhnutých príspevkov a to 65. Pri kritériách
prideľovania vianočných príspevkov vychádzali z VZN č. 2/2017 o poskytovaní
jednorázového príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o
poskytovaní vianočného príspevku.
PhDr. Kondelová – navrhla zmenu vo VZN a to prehodnotenie kritérií prideľovania
vianočných príspevkov.
Tento zoznam tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice.

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje poskytnutie vianočného príspevku
občanomobce Novoť v zmysle VZN č. 2/2017 o poskytovaní jednorázového finančného
príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní
vianočného príspevku. Príspevok bude poskytnutý formou nákupnej poukážky vo výške 30,EUR/osoba podľa zoznamu príjemcov, ktorý vypracovala Komisia sociálnych vecí a školstva
Hlasovanie: (prít.: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
K bodu 14
Žiadosti o jednorázový finančný príspevok
−
−
−
−

žiadosť Marty Bartošovej – príspevok 350,- EUR
žiadosť Stanislava Buláka – príspevok 300,- EUR
žiadosť Jozefa Smolára – príspevok 350,- EUR
žiadosť Margity Vojtkuľákovej – príspevok 350,- EUR

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje jednorázový príspevok na základe VZN
č. 2/2017 o poskytovaní jednorázového príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze
alebo náhlej núdze a o poskytovaní vianočného príspevku podľa dôvodov uvedených v
žiadosti
Hlasovanie: (prít.: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
K bodu 15
Žiadosti o predĺženie nájmu v bytových domoch
−
−
−
−
−

byt č. 25/157 – Anna Kocúrová
byt č. 26/157 – Alena Divišová
byt č. 4/328 – Kamil Wurster
byt č 1/328 – Lukáš Vlčák
byt č. 2/228 – Ing. Peter Poleta

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv do
31.12.2020
Hlasovanie: (prít.: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Poslanci upozornili, že po podaní žiadosti Lukáša Vlčáka o odpredaj bytu č. 1/328 je potrebný
predaj za trhovú cenu – odhad znalca.
Poslanci túto žiadosť o odpredaj bytu vzali na vedomie.
K bodu 16
Rôzne
Schválenie záväzku Obce Novoť – Územný plán
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje, v zmysle §4 ods. 2 zákona č. 226/2011
o poskytovaní dotácie na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí, záväzok obce
Novoť, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie s názvom
Územný plán obce Novoť, potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie s MVD SR
Hlasovanie: (prít.: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)

K bodu 17
Interpelácie poslancov
Šusteková – opätovne upozornila na problém so zubnou ambulanciou. Týka sa to hlavne
zakladania nových zdravotných kariet u detí, ktoré sa nedostanú do zubnej ambulancie
v Novoti a tiež bolestivé prípady sa riešia v susednej obci. Treba hľadať riešenie.
PhDr. Kondelová – navrhla pozvať MDDr. Ovsákovú na zastupiteľstvo alebo komisiu. Ak
nepríde, pošle sa sťažnosť.
MUDr. Vojtkuliaková – navrhla diskrétne stretnutie.
Kovalčík – reagoval na rekonštrukciu pamiatok za 10 000,- EUR.
PhDr. Kondelová – uviedla informáciu, jeden kríž na cintoríne zaplatila obec, druhý zaplatila
fara.
Kovalčík – navrhuje, aby sa do osláv obce socha Piety pri Boboňovcoch opravila. Tiež na
Barútovej murovaná kaplnka. Treba ju pokryť meďou a ovakovať. Je za to, aby sa
neponáhľalo s rozsvietením vianočného stromčeka na sviatok sv. Mikuláša. Navrhuje
adventný veniec a do budúceho kalendára najstaršie fotky obce.
PhDr. Kondelová – je za kaplnku na Barútovej, no nie za strechu z medi ale za šindle.
Súhlasí, že sa obec nemusí ponáhľať s výzdobou - advent je advent.
Starosta – prezentoval návrh obecného monumentu k výročiu obce Novoť. Je to erb obce
osadený v žule. Sú tam 3 vlajky a pamätná stena.
Ing. Kondela – páči sa mu myšlienka, no treba dotiahnuť vizualizáciu projektu.
Starosta – tento projekt bude robiť Juraj Brišák.
Florek – navrhol vzorku monumentu.
Mikolajčík – ohľadom februárových volieb – naša obec má v súčasnosti 2 volebné okrsky. V
1 okrsku je cca 1 317 voličov. Navrhuje do budúcna 3 volebné okrsky.
Ing. Kondela – opýtal sa na projekt Obecný chodník.
Starosta – chodník sa bude robiť na 3 etapy, okolo cesty medzi obcami Novoť a Zákamenné
a smer od začiatku obce až po ObZS. Je to jeden projekt.
PhDr. Kondelová/ Ing. Kondela – navrhujú chodník v prvom rade v tej časti, ktorá je najviac
frekventovaná.
Starosta – informoval, že sa čaká na finálny projekt.
Kovalčík – nepáči sa mu, že futbal hrajú za Novoť cudzí hráči. Keď hrá Novoť, nech hrá
Novoť.
Marek – poskladané mužstvo z najlepších hráčov z dedín bol nápad od p. Bartoša. Nakúpil
hráčov. Problém je aj ten, že na vlastné deti sa rodičia neprídu pozrieť. TJ berie hráčov, ktorí
chcú hrať, pretože nemá kto hrať. Muži sú v práci alebo sa im nechce reprezentovať. Za
Novoť nemá kto nastúpiť a preto hrajú muži aj z Or. Veselého. Dorast sa nezapája.
Sekerášová – futbal je v zlom čase - v nedeľu doobeda.
Marek – v tomto sa prispôsobujú zväzu, nemajú rozhodcov v iné dni a v nedeľu sú doma.
K bodu 18
Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na rokovaní a zasadnutie o 19:50 hod. ukončil.

V Novoti 13. decembra 2019

.....................................................…
Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
starosta obce

............................................................
Bc. Michal Godiš
prednosta OcÚ

Overovatelia zápisnice:

...........................................................
Jozef Kovalčík

...........................................................
Štefan Judiak

Zapisovateľka:

….......................................................
Andrea Kovalčíková

