ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novoti
konaného dňa 22. februára 2018
Prítomní: Mgr. František Poleta – starosta obce
Ing. Dušan Jendrašík – prednosta obecného úradu
Ing. Mária Kozáková – hlavná kontrolórka obce
Prítomní poslanci: Štefan Bulák, Jozef Florek, Ing. Milan Jakubjak, Ing. Jozef Kondela, Jozef
Kovalčík, Stanislav Mikolajčík, MVDr. Ján Orčík, Ing. Peter Súkeník a Zuzana Šusteková, Štefan
Judiak.
(poslanec Jozef Florek hlasoval od bodu č. 10 a poslanec Ing. Milan Jakubjak hlasoval od bodu
č. 11)
Neprítomný poslanec: PhDr. Mária Kondelová (ospravedlnená)
Ďalší prítomní: Bc. Andrea Uradníková, Jozefína Jendrašíková – ekonómka, Mgr. Mária Fafaláková,
Iveta Durčáková, Marta Nodžáková, Kristína Zavoďančíková.
K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril starosta obce Mgr. František Poleta
(ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané
v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a keďže je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, OZ je uznášaniaschopné. Starosta predniesol
návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
5. Návrh VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Novoť
6. Poskytnutie dotácie pre Centrum voľného času Trstená
7. Stanovenie cien nájmu v nájomných bytoch
8. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Monika Buľáková, bytom Novoť č. 438
9. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Peter Antušák, bytom Novoť č. 94
10. Žiadosť o pridelenie bytu – Daniela Šogorová, bytom Novoť č. 52
11. Žiadosť o pridelenie väčšieho bytu – Marianna Dedinská, bytom Novoť č. 157
12. Žiadosť o pridelenie bytu – Ivana Vrábľová, bytom Novoť č. 89
13. Žiadosť o pridelenie bytu – Martin Makuch, bytom Novoť č. 68
14. Žiadosť o pridelenie bytu – Mgr. Iveta Boboňová, bytom Novoť č. 339
15. Žiadosť o pridelenie bytu – Martina Zavoďanová, bytom Novoť č. 327
16. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Novoť a Stredoslovenskou
energetikou – Distribúciou a. s. vo veci realizácie stavby „Novoť – Stred – Subjak, pri dome
č. d. 222“
17. Zmluva o postúpení investičných práv a povinností „Novoť, rozšírenie vodovodu – 9. etapa“,
SO – 02 lokalita „Kyrcz“
18. Zaúčtovanie: Protipovodňová ochrana – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich
s obstaraním hmotného majetku
19. Rôzne
a) Výkup pozemkov MK Buľák (Miroslav Dibdiak, Ján Briš)
b) Výkup pozemkov MK Podkopec (cesta ku futbalovému ihrisku)
c) Výkup pozemkov pri starej fare
20. Interpelácie poslancov
21. Záver

Starosta informoval poslancov o doplnení programu o bod 15, a to Žiadosť o pridelenie bytu – Martina
Zavoďanová, bytom Novoť č. 327. O programe dal starosta hlasovať (prít.: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa:
0). Program rokovania bol prítomnými poslancami jednomyseľne schválený.
K bodu 2
Starosta určil za zapisovateľku pracovníčku obecného úradu Bc. Andreu Uradníkovú.
Za overovateľov zápisnice: Jozefa Kovalčíka a Stanislava Mikolajčíka.
Do návrhovej komisie navrhol: Štefana Buláka, Zuzanu Šustekovú a Ing. Petra Súkeníka.
Navrhnutí členovia boli prítomnými poslancami jednomyseľne schválení (prít.: 8, za: 8, proti: 0,
zdržal sa: 0).
K bodu 3
Informáciu o plnení uznesení predložil prednosta obecného úradu Ing. Dušan Jendrašík (ďalej len
„prednosta“).
Uznesenie č. 246/2017 z OZ zo dňa 14.12.2017
- predložiť OZ evidenciu koľko metrov vodovodu je vo vlastníctve OVS a. s. a koľko v prenájme
- predložiť OZ evidenciu počtu odberateľov (platcov) za vodu
Prednosta uviedol, že dňa 20.12.2017 bola poslancom e-mailom odoslaná informácia, že v majetku
OVS je zaevidovaných 11,5 km verejného vodovodu a v prenájme 9 km. Tiež informoval poslancov
o počet odberateľov (platcov) za vodu v obci. OVS eviduje 577 odberných miest na vodu a 490
kanalizačných prípojok. Množstvo odobratej vody je 59810 m3 a množstvo odvedenej splaškovej vody
je 51161 m3.
K bodu 4
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 bol poslancami schválený a tvorí
prílohu č. 1 zápisnice.
K bodu 5
Návrh VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Novoť

Kontrolórka Ing. Kozáková odporúča poslancom preštudovať si zákon č. 523/2004 § 8a
ods. 4.
VZN č. 1/2018 bolo prítomnými poslancami schválené a tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
K bodu 6
Poskytnutie dotácie pre Centrum voľného času Trstená
Starosta – uviedol, že sa jedná o poskytnutie dotácie na jedno dieťa, ktoré navštevuje krúžok v Centre
voľného času v Trstenej. Dotácia sa poskytne na obdobie od 1.1.2018 do 31.5.2018 vo výške 25,50 €.
Kovalčík – sa opýtal, či je to príspevok na mesiac alebo za celé obdobie.
Ekonómka Jendrašíková – odpovedala, že je to za celé obdobie.
Poslanci schválili poskytnutie finančného príspevku mestu Trstená, ktoré je zriaďovateľom Centra
voľného času Trstená na záujmové vzdelávanie dieťaťa s trvalým pobytom na území obce Novoť
vo výške 25,50 € na obdobie od 01.01.2018 do 31.05.2018.
K bodu 7
Stanovenie cien nájmu v nájomných bytoch
Starosta – uviedol, že na predchádzajúcom OZ sa schvaľoval cenník nájomného v nájomných bytoch
Obce Novoť.
Ekonómka Jendrašíková – informovala, že v cenníku sa určili 2 kategórie nájmu – nižší a vyšší. Vyšší
nájom bol určený pre bytový dom 157 a byt č. 328/4. Keďže sa v súčasnosti prerába byt č. 328/1,
v ktorom bude bývať Lukáš Vlčák, chceme v ňom schváliť vyšší nájom.
Kovalčík – sa opýtal aký bude rozdiel medzi nájmom v týchto kategóriách bytoch. Tiež žiada, aby sa
nájomníkom, ktorí si prerábajú byt svojpomocne, ponechala súčasná výška nájmu a tým, ktorým bude
prerábať byt obec, dal vyšší nájom.
Ekonómka Jendrašíková – rozdiel je 0,302065 €/1 m2.
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Prednosta – materiál na rekonštrukciu bytu Lukáša Vlčáka platí obec. Naši pracovníci mu s prácami
pomáhali. Obec platila aj revíziu elektroinštalácie. Vlčák si robil vodu a ostatné práce si dal spraviť
ďalšími majstrami. Ak by sa vyfakturovala suma na majstrov, tak by sme aj to preplatili a mali by sme
to v poriadku. Aj časť búracích prác robila obec svojimi pracovníkmi, pričom nákupy zariadenia
do bytu s ním realizoval zamestnanec OcÚ Štefan Mikolajčík. Na konci sa vyčísli presná suma na
rekonštrukciu bytu.
MVDr. Orčík – bol sa v byte pozrieť. Byt je veľmi pekne zrekonštruovaný. Bolo by veľmi dobré, keby
obec všetky jednoizbové byty takto zrekonštruovala.
Prednosta – v byte sa urobila nová elektroinštalácia, kúpeľňa, rozvody vody, kuchynská linka a rôzne
iné práce. Navrhol poslancom, aby sa išli do bytu pozrieť, kým je ešte neobývaný. Tiež informoval, že
v byte 328/2, kde býva Peter Poleta sa položila nová guma na podlahu do kuchyne a byt sa nanovo
premaľoval.
Poslanci následne schválili Dodatok č. 1 k Cenníku nájomného v nájomných bytoch Obce Novoť
s účinnosťou od 01.04.2018, okrem nových nájomných zmlúv uzatvorených v období do 31.03.2018,
v prípade ktorých nadobúda platnosť a účinnosť dňom ich uzatvorenia. Dodatok tvorí prílohu č. 3
tejto zápisnice.
K bodu 8
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Monika Buľáková, bytom Novoť č. 438
Starosta – informoval poslancov, že o tejto žiadosti rokovala Komisia školstva, mládeže, kultúry,
športu a sociálnych vecí.
Šusteková – ako predsedníčka Komisie školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych vecí
informovala poslancov o situácii v rodine. Uviedla, že komisia odporúča schváliť rodine finančný
príspevok vo výške 200 €, keďže v minulom roku /Uznesenie zo dňa 09.06.2016/ dostala rodina
finančný príspevok vo výške 350 €.
Poslanci po diskusii schválili poskytnutie finančného príspevku pre Moniku Buľákovú, bytom Novoť
č. 438 vo výške 250,- € z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie rodiny v dôsledku vysokých
nákladov na liečbu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového
finančného príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní
vianočného príspevku.
K bodu 9
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Peter Antušák, bytom Novoť č. 94
Šusteková – informovala poslancov o situácii v rodine. Uviedla, že komisia odporúča schváliť
finančný príspevok vo výške 350 €,
Poslanci následne schválili poskytnutie finančného príspevku pre Petra Antušáka, bytom Novoť č. 94
vo výške 350,- € z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie rodiny v dôsledku vysokých nákladov na
liečbu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového finančného
príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní vianočného
príspevku.
Šusteková – tiež uviedla, že komisia navrhuje poskytnúť finančný príspevok pre Máriu Serdelovú,
Novoť č. 1000, ktorá dlhodobo trpí vážnymi zdravotnými problémami. Komisia navrhuje schváliť
finančný príspevok vo výške 200 €.
Poslanci následne schválili poskytnutie finančného príspevku pre Máriu Serdelovú, bytom Novoť
č. 1000 vo výške 250,- € z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie v dôsledku vysokých nákladov
na liečbu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového
finančného príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní
vianočného príspevku.
K bodu 10
Žiadosť o pridelenie bytu – Daniela Šogorová, bytom Novoť č. 52
Starosta – informoval poslancov, že o všetkých žiadostiach o pridelenie bytu rokovala Komisia
školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych vecí.
Šusteková – informovala, že komisia neodporúča prideliť rodine byt z dôvodu, že doposiaľ nevyužili
možnosť bývania v manželovom rodičovskom dome, kde by mali viacej miesta.
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Poslanci žiadosť o pridelenie bytu neschválili.
K bodu 11
Žiadosť o pridelenie väčšieho bytu – Marianna Dedinská, bytom Novoť č. 157
Šusteková – komisia po prerokovaní neodporúča prideliť byt, lebo rodina nemá v súčasnosti
dostatočne veľký príjem na väčší byt.
Poslanci žiadosť o pridelenie bytu neschválili. Žiadosť bude evidovaná v zozname žiadateľov o byt.
K bodu 12
Žiadosť o pridelenie bytu – Ivana Vrábľová, bytom Novoť č. 89
Šusteková – komisia po prerokovaní neodporúča prideliť nájomný byt, lebo nejde o viacpočetnú
rodinu a v obci žije veľké množstvo dvojgeneračných rodín.
Poslanci žiadosť o pridelenie bytu neschválili. Žiadosť bude evidovaná v zozname žiadateľov o byt.
K bodu 13
Žiadosť o pridelenie bytu – Martin Makuch, bytom Novoť č. 68
Šusteková – komisia po prerokovaní neodporúča prideliť byt z dôvodu, že žiadateľ je v súčasnosti
slobodný.
Poslanci žiadosť o pridelenie bytu neschválili.
K bodu 14
Žiadosť o pridelenie bytu – Mgr. Iveta Boboňová, bytom Novoť č. 339
Starosta – informoval poslancov o späťvzatí žiadosti Mgr. Ivety Boboňovej. Bytovú otázku si
vyriešila.
Poslanci zobrali uvedené na vedomie.
K bodu 15
Žiadosť o pridelenie bytu – Martina Zavoďanová, bytom Novoť č. 327
Šusteková – uviedla, že žiadateľka v žiadosti uviedla, že v súčasnosti býva v jednoizbovom nájomnom
byte spolu so svojou dcérou. V žiadosti uvádza viaceré nedostatky bytu, a preto žiada o pridelenie
trojizbového, alebo minimálne dvojizbového zdravotne a technicky nezávadného bytu.
Prednosta - vysvetlil komisii, že stav bytu nezodpovedá popisu žiadateľky. Skutočný stav bol posúdiť.
Niektoré nedostatky boli odstránené (boli vykonané drobné opravy omietky, vymenili sa dvere...)
a niektoré neopodstatnené. Odporučil nájomníčke odtiahnuť nábytok od steny, aby bolo zabezpečené
prúdenie vzduchu. Na obhliadku bytu bol prizvaný statik Ing. Milan Hurák, ktorý sa vyjadril, že
statika je v poriadku, praskliny na stenách sú len na maľovke steny a nie je to dôsledok zlej statiky.
Šusteková – komisia po prerokovaní neodporúča prideliť byt z dôvodu, že obec nevlastní dvojizbové
byty. Žiadateľka je vdova s 1 nezaopatreným dieťaťom a t. č. je nezamestnaná a trojizbový byt by
bol pre ňu finančne náročný. Tiež uviedla, že sa bola s poslankyňou PhDr. Kondelovou pozrieť na
tento byt. Bolo by vhodné zakúpiť radiátor na WC a do kúpeľne. Je to veľmi vlhký byt. Poznamenala,
že by sa tam už zišla rekonštrukcia.
MVDr. Orčík – navrhuje, aby sa byt Martiny Zavoďanovej, v ktorom v súčasnosti býva, cez leto
zrekonštruoval tak, ako byt Lukáša Vlčáka.
Poslanci sa po diskusii dohodli, že sa byt Martiny Zavoďanovej cez leto čiastočne zrekonštruuje.
Následne žiadosť o pridelenie bytu neschválili.
K bodu 16
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Novoť a Stredoslovenskou
energetikou – Distribúciou a. s. vo veci realizácie stavby „Novoť – Stred – Subjak, pri dome č. d.
222“
Prednosta – uviedol, že v tomto úseku sa minulý rok robila NN sieť. SSE-Distribúcia a. s. tam má
uložený kábel, preto je potrebné podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena. Už na minulom OZ sa
tiež schvaľovalo uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ale jednalo sa o stavbu „Novoť –
Stred – Subjak č. d. 150 a 193“.
Poslanci následne schválili Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Novoť
a Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou a. s. vo veci realizácie stavby „Novoť – Stred – Subjak,
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pri dome č. d. 222“ a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
K bodu 17
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností „Novoť, rozšírenie vodovodu – 9. etapa“,
SO – 02 lokalita „Kyrcz“
Prednosta – uviedol, že sa jedná o úsek na ulici pri Albínovi Vojtkuliakovi, či Jozefovi Bolekovi.
Mikolajčík – sa opýtal, prečo to ideme len tak odovzdať Oravskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej
len „OVS“).
Prednosta – minulý rok sme posielali na OVS žiadosť o zaradenie do investičného plánu na rok 2018.
Žiadali sme na stavbu: „Novoť, rozšírenie vodovodu – 9. etapa“ – SO 02 lokalita Kyrcz a SO 03
lokalita Jakubjak. Schválili nám iba lokalitu „Kyrcz“. Obec si dala vypracovať projektovú
dokumentáciu. OVS urobí vodovod vo vlastnej réžii na vlastné náklady.
Šusteková – nechápe, prečo OVS neplatí obci nájom za vodovody.
Florek – s tým nič neurobíme, taký istý problém je aj so Stredoslovenskou energetikou.
Kovalčík – sa opýtal, či si my ako obec nevieme vykopať a položiť potrubie.
Starosta – nemáme na to oprávnenie. Vám sa zdá, že je to jednoduché zobrať si vodu pod správu. Ale
je to veľmi zložité. Pozrite sa aké problémy má obec Zákamenné.
Ing. Jakubjak – jeho firma robí v Bratislave a tam vodárenská spoločnosť nechce prevziať vodovod do
správy z dôvodu veľkej náročnosti na údržbu a správu. Vie to z vlastnej skúsenosti.
Ing. Kondela – obec je v OVS akcionárom. Niekedy možno aj Zákamenné bude musieť platiť. Už na
predchádzajúcom OZ sa to preberalo.
Bulák – ak výstavbu vodovodu neschválime, kto tam tým ľuďom potom tú vodu dotiahne. Nikto.
Poslanci po diskusii schválili uzatvorenie zmluvy o postúpení investičných práv a povinností medzi
Obcou Novoť a Oravskou vodárenskou spoločnosťou a. s. vo veci realizácie stavby „Novoť, rozšírenie
vodovodu – 9. etapa“, SO – 02 lokalita „Kyrcz“ a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.
K bodu 18
Zaúčtovanie: Protipovodňová ochrana – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich
s obstaraním hmotného majetku
Starosta – informoval, že na tento projekt sme už viackrát dávali žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku a neschválili nám to. Taktiež sa zmenili majetkové pomery. Na túto stavbu sa
vypracovala projektová dokumentácia, z toho dôvodu ekonómka eviduje náklady v účtovníctve.
MVDr. Orčík – sa opýtal o akú sumu sa jedná.
Ekonómka Jendrašíková – jedná sa o sumu cca 12000 €.
Kontrolórka – uviedla, že sa nejedná o odpísanie pohľadávky, ale je to zmarená investícia.
Poslanci schválili návrh na vyradenie projektovej dokumentácie „Protipovodňová ochrana“ z dôvodu
jej nepoužiteľnosti pri trvalom zastavení prác a ukončení investičného zámeru.
K bodu 19
Rôzne
a) Výkup pozemkov MK Buľák (Miroslav Dibdiak, Ján Briš)
C KN 5101/185 – 82 m2 – Orná pôda
C KN 5101/132 – 53 m2 – Orná pôda
C KN 5101/133 – 46 m2 – Orná pôda
C KN 5101/131 – 25 m2 – Orná pôda
C KN 5101/109 – 28 m2 – Orná pôda
Cena 2 €/1 m2
Poslanci výkup pozemkov schválili.
b) Výkup pozemkov MK Podkopec (cesta ku futbalovému ihrisku)
C KN 4209/4 – 154 m2 – Trvalé trávne porasty
C KN 4210/8 – 2 m2 – Trvalé trávne porasty
GP 5/2018
Cena 2 €/1 m2
Poslanci výkup pozemkov schválili.
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c) Výkup pozemkov pri starej fare
Prednosta – informoval poslancov, že sa jedná o pozemky pri starej fare, a to:
C KN 4 – 355 m2 – Zastavané plochy a nádvoria
C KN 5/1 – 425 m2 – Zastavané plochy a nádvoria
Kovalčík – uviedol, že osobne bol viackrát na Pozemkovom úrade v Dolnom Kubíne. Tento problém
sa rieši už 10 rokov. Bolo to trápenie. Už to bolo viackrát rozpracované, ale zastavilo sa to v Dolnom
Kubíne. Pozemok pod sochou Jána Nepomúckeho sa mal oddeliť, ale aj tak to neprešlo. Žiadosť písal
už s viacerými kňazmi, ktorí pôsobili v Novoti. Posielali sa aj rôzne mapy a spisy, ktoré požadovali. Je
veľmi rád, že sa to už ukončí a prosí, aby po piatich rokoch tieto pozemky mohla Cirkev odkúpiť od
obce.
Prednosta – poznamenal, že je veľmi malá šanca, aby uvedené pozemky prešli v súčasnosti na Cirkev.
Preto prevádzame pozemky do vlastníctva obce, pričom pod podmienkou, že sa môžu využívať
výlučne na poskytovanie všeobecne prospešných služieb a na duchovné účely, čiže pre potreby Cirkvi.
Tiež uviedol, že všetko konzultoval s pánom farárom Mgr. Ing. Ľubošom Satinom.
Poslanci výkup pozemkov schválili. Kúpna cena spolu: 521 €.
K bodu 20
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Ing. Kondela – sa opýtal na stav ohľadom verejného obstarávania na prístavbu kultúrneho domu.
Starosta – informoval, že v utorok prebehlo otváranie obálok. Cenové ponuky poslalo 7 firiem (z toho
štyri firmy boli z Oravy, dve zo Žiliny a jedna firma z Bratislavy). Najlacnejšia bola firma dk s.r.o.
Ceny v ponukách sa pohybovali od 651000 € do 790000 € s DPH. Po vyhodnotení súťaže sú zákonom
stanovené lehoty, počas ktorých môžu firmy podať námietky. Ak sa tak nestane, v priebehu cca 3
týždňov môžeme podpísať zmluvu o dielo.
Judiak – je reálna šanca, že sa tento rok začne s výstavbou?
Prednosta – ihneď po podpísaní zmluvy sa začne s prácami. Jedná sa len o stavebnú časť. Až potom
budeme obstarávať vybavenie do kuchyne a stoly so stoličkami do sály. Dňa 22.12.2017 sme vyhlásili
verejného obstarávanie a do konca januára sme to chceli mať ukončené. Ale firmy nám posielali
doplňujúce otázky. Plán je taký, že cca do konca roka 2018 by sa postavila hrubá stavba, cez zimu by
prebiehali práce vo vnútri a v roku 2019 cez pôst počas cca 8 týždňov by sa stavba prepájala so
súčasnou sálou. Tam kde sa v súčasnosti nachádzajú okná, zostanú stĺpy. V novej časti bude aj balkón.
Tiež sa tam plánuje aj zasadačka, ktorá sa bude dať oddeliť. Prízemie bude v jednej rovine so
súčasným.
Bulák – je to priorita pre obec, keďže je svadieb čoraz viac.
Prednosta – dorábala sa projektová dokumentácia na vzduchotechniku, vykurovanie a reguláciu.
Dúfame, že nás už nič neprekvapí.
V krátkosti prebehla diskusia o vianočných poukážkach. Poslanci diskutovali v ktorých predajniach sa
budú poskytovať a akou formou.
Kovalčík – podal k tejto téme konkrétny návrh - o vyberaní vianočných poukážok aj v iných
obchodoch v rámci obce.
Bulák – upozornil na katastrofálny stav cesty popri Colorspole. Autom sa už nedá tým dieram nikde
vyhnúť. Chce vedieť, či sa rekonštrukcia v skutočnosti bude realizovať, keďže sa s ňou malo začať už
minulý rok.
Prednosta – Úrad pre verejné obstarávanie mal podklady veľmi dlho na kontrole. Uviedol, že
pravidelne chodí na kontrolné dni a podľa informácii zo Žiliny musia byť práce ukončené do konca
mája 2018. Keďže je momentálne zlé počasie, začalo sa realizovať zatrubnenie ľavostrannej priekopy
smerom na Poľsko popri hlavnej ceste od Obecného úradu po Materskú školu. Keď to poveternostné
podmienky dovolia, bude sa realizovať oprava štátnej cesty v dĺžke 800 m od cintorína po most vyše
stavebnín Techno.
Ing. Kondela – tým pádom zostanú nezatrubnené priekopy oproti OcÚ a pri starej colnici.
Prednosta – je to cez projekt, ktorý realizuje VÚC s Poľskom, obec nemôže do projektu zasahovať.
Len na to, že obec chce urobiť chodník, sa vybavuje stavené povolenie, aby sme mohli položiť dlažbu.
Ing. Kondela – hocičo iné sa urobilo po obci. Chce, aby sa aj tento úsek urobil.
Mikolajčík – nebudú tam žiadne vpuste z cesty?
6

Prednosta – áno, budú. Zatrubnenie realizuje firma Dopstav, máme s nimi dobré skúsenosti. Je to
subdodávateľ. Asfalt bude pokladať firma CESTY SK s. r. o.. Pred koncom bočných ulíc pri výjazde
na hlavnú cestu budú odvodňovacie žľaby. Taktiež chceme tento rok osadiť na most lavicu pri
obchode Heleny Bernaťákovej, máme ju už aj nastriekanú. Keď bude lepšie počasie, osadí sa.
Florek – navrhuje, aby sa chodník od zdravotného strediska smerom dole k mostu zrealizoval
z vlastných nákladov obce. Ľudia by nemuseli prechádzať cez cestu.
Prednosta – môžeme ho urobiť, ale nie v rámci tohto projektu.
Starosta – rigol nie je náš, aj preto je to zložité.
Prednosta – dažďová voda z domov nebola v projekte riešená. Vo vjazdoch do bočných ulíc mali byť
obrubníky nad úrovňou vozovky. Na stretnutiach sa dlho diskutovalo, aby to bolo v úrovni nivelety
vozovky. A ani nevieme či vôbec stavebné povolenie na chodníky dostaneme.
Mikolajčík – sa opýtal, či rigol patrí VÚC.
Prednosta – uviedol, že áno. Preto na nej obec nemôže realizovať žiadne opravy.
Mikolajčík – žiada zabezpečiť zatváranie hornej brány cintorína, aby sa hlavne v zime zabránilo
prístupu lesnej zveri, ktorá znečisťuje cintorín.
Prednosta – brána sa dá zatvoriť, len ľudia ju nezatvárajú.
Prebehla diskusia o tvorbe a forme zápisnice s rôznymi poznatkami o jej stručnosti či obšírnosti, kde
sa poslanci jednoznačne nezhodli na jej ideálnej podobe.
Obecné zastupiteľstvo diskutovalo aj o poskytovaní opatrovateľskej služby v našej obci, pretože končí
nadnárodný projekt, ktorý to zabezpečoval. Podrobnosti sa budú prejednávať na najbližšom zasadnutí
Komisie školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych vecí.
Judiak – ľudia sa sťažujú, že cesta smerom na Duľov je zle vyoraná a slabo sa posypáva.
Prednosta – vyorané máme, posypovať podľa platného všeobecne záväzného nariadenia nemusíme.
Hlavná cesta je cesta na Brezu.
Florek – žiada, aby sa v časti obce Jarok skôr odhŕňal sneh. Najskôr sa odhŕňajú bočné ulice a až
potom Jarok. Vie, že v operačnom pláne zimnej údržby je určitý harmonogram, podľa ktorého musí
byť najskôr vyorané k domovu dôchodcov, zdravotnému stredisku atď.
Prednosta – pracovníci odhŕňajú od tretej ráno, aby do siedmej bolo všetko vyorané.
Starosta – každý si nárokuje, aby bolo vyorané najskôr pri ňom.
Šusteková – sa opýtala kedy sa končí Roep (register obnovenej evidencie pozemkov).
Prednosta – zo strany obce je už všetko hotové, všetky spisy sme odovzdali. Už sa čaká len
na kataster.
K bodu 21
Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a rokovanie OZ oficiálne ukončil.
V Novoti 22. februára 2018

..............................................
Ing. Dušan Jendrašík
prednosta OcÚ

Overovatelia:

Jozef Kovalčík

.................................................................
Mgr. František Poleta
starosta obce

.........................................
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Zapisovateľka:

Stanislav Mikolajčík

.........................................

Bc. Andrea Uradníková

.........................................
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