ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novoti
konaného dňa 27. marca 2019
Prítomní: Mgr. Radoslav Kozák, PhD.– starosta obce
Bc. Michal Godiš – prednosta OcÚ
Ing. Mária Kozáková – hlavná kontrolórka obce
Prítomní poslanci: Jozef Florek, Andrea Javorová, Štefan Judiak, Ing. Jozef Kondela, PhDr. Mária
Kondelová, Jozef Kovalčík, Stanislav Mikolajčík, Emília Sekerášová, Zuzana Šusteková, MUDr.
Mária Vojtkuliaková
Neprítomný poslanec: Ing. Dávid Makúch
Ďalší prítomní: Bc. Andrea Uradníková, Jozefína Jendrašíková, Mgr. Mária Fafaľáková, Iveta
Durčáková, Marta Nodžáková, JUDr. Ing. Róbert Srogončík, Pavol Bartoš, Tibor Bulvas.
K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril starosta obce Mgr. Radoslav Kozák,
PhD. (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. Správa komisií zriadených OZ
5. Vystúpenie riaditeľa CSS Studienka JUDr. Ing. Róberta Srogončíka
6. Zmena rozpočtu obce k 27.03.2019
7. Stanovenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019
8. Návrh na spolufinancovanie projektu „Keď si zacvičím viem že žijem, a ani drogu nepotrebujem“
9. Žiadosť o finančný príspevok – Mária Kovalčíková, bytom Novoť 534
10. Žiadosť o finančný príspevok – Mária Jozefiaková, bytom Novoť 1049
11. Nakladanie s majetkom obce:
11.1 Návrh na vyradenie PD „Revitalizácia priestranstva v areáli MŠ Novoť“ – zúčtovanie
využiteľného potenciálu z dôvodu jej nepoužiteľnosti pri trvalom zastavení prác a ukončení
investičného zámeru
11.2 Návrh na vyradenie PD „Zdravotné stredisko-energ. účinnosť a zatepľovanie“ – zúčtovanie
využiteľného potenciálu z dôvodu jej nepoužiteľnosti pri trvalom zastavení prác a ukončení
investičného zámeru
11.3 Návrh na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku
12. Kúpa pozemkov pod výstavbu miestnych komunikácií
13. Memorandum prorodinnej samosprávy
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov
16. Záver
O programe dal starosta hlasovať (prít.: 10, za: 10, 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 určil: Zuzanu Šustekovú a Stanislava Mikolajčíka.

Do návrhovej komisie navrhol: Jozefa Floreka, Štefana Judiaka a Ing. Jozefa Kondelu.
Navrhnutí členovia boli prítomnými poslancami schválení (prít.: 10, za:10, proti: 0, zdržal sa: 0).
K bodu 3
Informácia o plnení uznesení
Starosta informoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo prijaté jedno ukladacie uznesenie:
aktualizovať zoznam miestnych komunikácii, ktoré obec plánuje opravovať, príp. vybudovať, pričom
termín plnenia je do 31.5.2019. Bude prednesené na ďalšom OZ.
K bodu 4
Správa komisií zriadených OZ
Starosta vyzval predsedov komisií, aby predniesli svoje správy.
Mikolajčík – Komisia sociálnych vecí a školstva prejednávala na svojom zasadnutí doručené žiadosti
o finančný príspevok. Márii Jozefiakovej navrhujú schváliť jednorazový finančný príspevok vo výške
350 €. Žiadosti Márie Kovalčíkovej odporúčajú nevyhovieť. Členka komisie, Monika Veselovská,
predložila na zasadnutí komisie tieto návrhy – zabezpečenie rozvozu obedov z CSS Studienka pre
dôchodcov v obci, ktorí majú o tieto služby záujem, zriadenie bezbariérového vstupu do školy
a telocvične, v rámci školy zapojenie sa do projektu Zdravá chrbtica. Poslanci vzali na vedomie správu
Komisie sociálnych vecí a školstva.
Šusteková - Komisia pre financie, rozpočet a výstavbu zasadala od posledného OZ dvakrát. Na prvom
zasadnutí sa zúčastnili fyzickej prehliadky prístavby a existujúcej sály kultúrneho domu. Predmetom
druhého zasadania bol návrh na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku. Komisia tiež
vykonala fyzickú prehliadku prístavby KD a existujúcej sály. Na ďalšie zasadnutie komisie plánujú
vykonať fyzickú prehliadku ciest obce s tým, že navrhnú OZ, ktoré cesty vyžadujú opravy, nové cesty
a kritériá asfaltovania zastavaných ulíc. Poslanci vzali na vedomie správu Komisie pre financie,
rozpočet a výstavbu.
Sekerášová – Komisia životného prostredia, verejného poriadku, kultúry a športu prejednávala na
svojom zasadnutí termíny kultúrnych podujatí v obci. Navrhujú nasledovné: Deň matiek 15.05.2019,
Novotská hrudka 30.06.2019, Všetko čo doma máme 27.10.2019. Členovia komisie rokovali
o kultúrnom programe na Novotskej hrudke. Taktiež oslovia občanov obce Novoť, ktorí by sa zapojili
prezentáciou svojich výrobkov, aktivít, záľub a hudobným nadaním na kultúrnej akcii Všetko čo
doma máme. V rámci separácie odpadu navrhujú zakúpiť väčší počet nádob na odpad (papier, sklo).
Plánujú zorganizovať akciu – čistenie lesa, na ktorú by oslovili najmä mládež a deti s rodičmi. Na
základe podnetu občanov, žiadajú OZ, aby sa vyjadrili k ďalšej ťažbe v kameňolome – v časti obce
Podkopec. Poslanci vzali na vedomie správu Komisie životného prostredia, verejného poriadku,
kultúry a športu.
K bodu 5
Vystúpenie riaditeľa CSS Studienka JUDr. Ing. Róberta Srogončíka
JUDr. Ing. Róbert Srogončík informoval poslancov, že dňa 31.07.2019 končí nájomná zmluva medzi
Obcou Novoť a Žilinským samosprávnym krajom, ktorá bola podpísaná 30.06.2009 na dobu 10
rokov/doba trvania nájmu 01.08.2009-31.07.2019/. Predmetom nájomnej zmluvy je nájom CKN parc.
č. 16/5, CKN parc. č. 16/7 k. ú. Novoť. Sú to parcely, na ktorých stojí stavba č. s. 976 CSS Studienka
a čistička odpadových vôd. Informoval, že budova CSS Studienka je vo vlastníctve ŽSK, CSS
Studienka je len správcom majetku. Tiež poznamenal, že v piatok 29.03.2019 príde vedúca výstavby
ŽSK do Novote a chce sa stretnúť s predstaviteľmi obce. Síce sú to ešte 4 mesiace, ale bude to
potrebné riešiť. Je na poslancoch či zvolia odpredaj pozemkov ŽSK alebo nájom. Poslanci vzali
uvedené na vedomie.
K bodu 6
Zmena rozpočtu obce k 27.03.2019
Ekonómka Jozefína Jendrašíková vysvetlila zmeny v rozpočte po jednotlivých položkách, a to v rámci
príjmovej a výdavkovej časti.
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Starosta – informoval poslancov o najbližších investíciách obce. Obec plánuje tento rok dokončiť
chodník po ľavej strane od zdravotného strediska po materskú školu. Vybudovať nový chodník
s odstavnými plochami popri škole od kultúrneho domu po bytové domy pri Základnej škole. V máji
bude vyhlásená výzva na predkladanie projektov INTERREG PL-SK, v rámci ktorej obec plánuje
reštaurovať kaplnky a kríže, a tiež vybudovať kamenný monument s erbom v centre obce. Bolo
ukončené verejné obstarávanie na vybavenie kuchyne v prístavbe kultúrneho domu. Uzatvorila sa
zmluva s firmou NIKOMI s. r. o. v sume 40591,20 €. Zamestnanci OcÚ začali s presunom archívu
v budove obecného úradu do nových priestorov, aby sa mohlo začať s výstavbou WC pre imobilných
občanov. Taktiež svojpomocne rekonštruujeme byt, v ktorom naposledy bývala zubná lekárka
v bytovom dome č. 298.
Kovalčík – čo zahŕňajú výdavky na opravu sály KD za 55000 €.
Starosta – uviedol, že sú to náklady navyše, s ktorými sa nerátalo. Zakúpi sa obklad, nové závesy
a parkety. Steny v existujúcej sále KD sú omietnuté nanovo.
Kovalčík – nepáči sa mu veľké množstvo stĺpov v sále KD. Bol to veľmi starý projekt, mal sa
prepracovať.
Javorová – sa opýtala čo znamená prijatá finančná zábezpeka
Ekonómka Jendrašíková – v čase keď sa vyhlásilo verejné obstarávanie na projekt „Predchádzanie
vzniku odpadu kompostovaním“, firmy museli zložiť finančnú zábezpeku. Po ukončení VO, obec
musí zábezpeku vrátiť.
Zmena rozpočtu bola prítomnými poslancami schválená a tvorí prílohu č. 1 zápisnice.
K bodu 7
Stanovenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019
Návrh poplatkov bol poslancom doručený. CSS Studienka Novoť podala žiadosť o nevyrubenie alebo
zníženie poplatku za znečistenie ovzdušia. Ako subjekt plnia úlohy verejného záujmu, ich poslaním a
hlavnou činnosťou je poskytovanie sociálnych služieb v prospech odkázaných občanov, nie za účelom
dosahovania zisku. Nimi prevádzkovaná kotolňa, v ktorej spaľujú drevné pelety, je z hľadiska
environmentálnej záťaže ovzdušia ekologicky optimalizovaná. Žiadosť CSS Studienka Novoť bola
poslancami prerokovaná. Poslanci znížili poplatok za znečisťovanie ovzdušia pre CSS Studienka
Novoť o 50 % t. j. na sumu 182 EUR.
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 poslanci schválili s tým, že sa overia údaje
Spoločenstva vlastníkov bytov 911 a tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice.
K bodu 8
Návrh na spolufinancovanie projektu „Keď si zacvičím viem že žijem, a ani drogu
nepotrebujem“
Pracovníčka OcÚ Uradníková – uviedla, že obec podala žiadosť o dotáciu z Výzvy Rady vlády SR pre
prevenciu kriminality na workoutové ihrisko pri Základnej škole. Ihrisko budú tvoriť rôzne
posilňovacie stroje. Celkové výdavky sú 12336 €, dotáciu sme žiadali vo výške 9868,80 €, pričom
financovanie z vlastných zdrojov bude 2467,20 €.
Poslanci schválili spolufinancovanie projektu „Keď si zacvičím viem že žijem, a ani drogu
nepotrebujem“ v sume 2467,20 €.
K bodu 9
Žiadosť o finančný príspevok – Mária Kovalčíková, bytom Novoť 534
Mikolajčík – komisia sociálnych vecí a školstva zhodnotila, že rodina má trvalý a pravidelný príjem,
nie je v stave náhlej núdze v zmysle č. II. VZN č. 2/2017, preto odporúča žiadosti o poskytnutie
príspevku nevyhovieť.
Poslanci žiadosť o finančný príspevok neschválili.
K bodu 10
Žiadosť o finančný príspevok – Mária Jozefiaková, bytom Novoť 1049
Mikolajčík – žiadateľka je vdova s troma maloletými deťmi, ktorej manžel náhle zomrel. Žiadateľka je
vo finančnej situácii, ktorú komisia zhodnotila ako stav náhlej núdze hodný osobitného zreteľa. Preto
komisia navrhuje schváliť žiadateľke jednorazový finančný príspevok vo výške 350 € v zmysle č. II. §
2, ods. 3 VZN č. 2/2017.
3

Poslanci následne schválili finančný príspevok vo výške 350 € z dôvodu nepriaznivého stavu hodného
osobitného zreteľa, v ktorom sa ocitla domácnosť (úmrtie manžela).
K bodu 11
Bod 11.1
Ekonómka Jendrašíková – uviedla, že obec zaslala žiadosť o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny
2017 na Slovenskú agentúru životného prostredia. Táto žiadosť nebola pre Obec Novoť schválená.
Z toho dôvodu je potrebné projektovú dokumentáciu vyradiť.
Poslanci schválili vyradenie projektovej dokumentácie „Revitalizácia priestranstva v areáli MŠ
Novoť“ z účtu 042 060 v sume 500,00 EUR, z dôvodu jej nepoužiteľnosti pri trvalom zastavení prác
a ukončení investičného zámeru (nenávratná finančná pomoc na realizáciu projektu nebola obdržaná) odúčtovanie majetku, ktorý v účtovnej jednotke nemá využiteľný potenciál.
Bod 11.2
Ekonómka Jendrašíková – uviedla, že obec zaslala žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na
Environmentálny fond. Uvedená žiadosť nebola pre Obec Novoť schválená, preto bude projektová
dokumentácia vyradená.
Poslanci schválili vyradenie projektovej dokumentácie „Zdravotné stredisko - energ. účinnosť
a zatepľovanie“ z účtu 042 036 v sume 660,00 EUR, z dôvodu jej nepoužiteľnosti pri trvalom
zastavení prác a ukončení investičného zámeru (nenávratná finančná pomoc na realizáciu projektu
nebola obdržaná) –odúčtovanie majetku, ktorý v účtovnej jednotke nemá využiteľný potenciál.
Bod 11.3
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku
Poslanci po diskusii schválili priamy odpredaj prebytočného majetku v súlade s § 9a, ods. 8 písm. d)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – osobného vozidla Škoda
Octavia (EVČ - NO 775AJ), pričom minimálna kúpna cena je stanovená v sume 600,- EUR.
Tiež schválili vyradenie neupotrebiteľného majetku a odpredaj prebytočného majetku, nakoľko
uvedený majetok neslúži svojmu účelu z dôvodu opotrebenia, nefunkčnosti, poškodenia a technického
zastarania podľa prílohy č. 3 zápisnice.
K bodu 12
Kúpa pozemkov pod výstavbu miestnych komunikácií
Kúpa pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie - Vladimíra Kormaňáková
C KN 3432/111 – 39 m2 – Trvalé trávne porasty
C KN 3432/110 – 36 m2 – Trvalé trávne porasty
C KN 3432/109 – 14 m2 – Trvalé trávne porasty
C KN 3432/108 – 11 m2 – Trvalé trávne porasty
C KN 3432/107 – 23 m2 – Trvalé trávne porasty
C KN 3432/106 – 24 m2 – Trvalé trávne porasty
C KN 3432/105 – 17 m2 – Trvalé trávne porasty
za kúpnu cenu vo výške 2 €/1 m2
Kúpu pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie - Miroslav Dibdiak
C KN 3943/81 – 52 m2 – Trvalé trávne porasty
C KN 3943/82 – 36 m2 – Trvalé trávne porasty
za kúpnu cenu vo výške 2 €/1 m2
Kúpu pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie - Viktor Jašica
C KN 6746/29 – 129 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
za kúpnu cenu vo výške 2 €/1 m2
Kúpu pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie - Lukáš Kuhejda
C KN 6657/37 – 95 m2 – Orná pôda
za kúpnu cenu vo výške 2 €/1 m2
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Kúpu pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie - Tibor Bulvas
C KN 2830/106 – 63 m2 – Trvalé trávne porasty
za kúpnu cenu vo výške 2 €/1 m2
Starosta – informoval poslancov, že v roku 2013 bola medzi Obcou Novoť, Štefanom Sochuliakom
a Jankou Sochuliakovou podpísaná Zmluva o užívaní a zámene pozemkov. Dohodli sa, že pozemky
v majetku Obce Novoť (C KN 6810/21,22,26) bude užívať rodina Sochuliaková a pozemok rodiny
Sochuliakovej (C KN 6878/2) bude užívať Obec Novoť. Bývalý prednosta OcÚ Ing. Jendrašík ho
informoval o tejto zámene s tým, aby sa vykonalo majetkoprávne vysporiadanie na týchto parcelách.
Starosta – bol za ním pán Radoslav K. z Terchovej. Uviedol, že Obec Novoť má v Oraviciach
pozemok, na ktorom sa v minulosti nachádzala chata o výmere cca 250 m2. Pán Radoslav K. by si
chcel tento pozemok od obce odkúpiť a využiť ho na rekreačné účely. Podá žiadosť na obecný úrad
a na ďalšom OZ sa bude o tejto téme rokovať.
Starosta – tiež poznamenal, že v roku 2017 bola medzi Obcou Novoť a Viktorom Bulvasom
uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zámene pozemkov, predmetom ktorej boli pozemky
v blízkosti novej prístavby KD. Po ukončení ROEP sa to malo doriešiť, len pán Viktor Bulvas zomrel.
Bude potrebné rokovať s dedičmi po nebohom. Na uvedenom pozemku sa plánoval vybudovať
chodník a vjazd pre zásobovacie autá.
K bodu 13
Memorandum prorodinnej samosprávy
Starosta prečítal znenie memoranda:
Rodina bola, je a bude základnou jednotkou spoločnosti, štátu, mesta a obce. Samospráva mesta alebo
obce prihlásením sa k tomuto memorandu deklaruje svoj záujem stať sa prorodinnou samosprávou.
- Prorodinná samospráva je samospráva, ktorá v rámci svojich možností a platných zákonov
bude podporovať rodinu vo svojom meste/ obci.
- Prorodinná samospráva je samospráva, ktorá pri svojich rozhodnutiach bude prihliadať na to,
aký majú tieto rozhodnutia vplyv na rodiny v danom meste/obci.
- Prorodinná samospráva bude dbať na vytváranie čo najlepších podmienok pre rodiny a ich
podporu vo svojom meste, obci.
- Prorodinná samospráva každoročne za účelom oslavy Rodiny, ale aj na prezentáciu návrhov,
myšlienok, opatrení prorodinnej politiky samosprávy, zorganizuje kultúrno - spoločenskú
akciu vo svojom meste - v obci pod názvom Deň rodiny.
Poslanci následne schválili Memorandum prorodinnej samosprávy.
K bodu 14
Rôzne
V rámci tohto bodu vystúpil pán Pavol Bartoš. Upozornil na nelegálnu skládku, ktorá sa tvorí v časti
obce Novotská hoľa. Tiež prosí o osadenie rebríkov v nádrži na Novotskej holi. Je to tam veľmi
nebezpečné. Poslanci následne diskutovali o nelegálnych skládkach v obci, o nedôslednom triedení
odpadu. Zároveň uložili Komisii životného prostredia, verejného poriadku, kultúry a športu iniciovať
stretnutie za účelom riešenia nelegálnej skládky v časti Novotská hoľa.
Starosta – poznamenal, že obec plánuje spracovávať stavebný odpad a použiť ho ako podkladovú
vrstvu pod cesty. Je potrebné vybaviť povolenie od Okresného úradu Námestovo. Tiež máme v pláne
vybudovať malú kompostáreň.
Prednosta - od budúceho roka sa bude zvyšovať poplatok za komunálny odpad, keďže občania
nedôsledne triedia odpady. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 bola v obci 25,7 %.
Z toho dôvodu bude obec platiť poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadu vo výške 10 €/tonu.
V prípade, že obec bude mať za rok 2019 percento vytriedenia podobné ako za rok 2018, t. j.
v rozmedzí 20-30 %, poplatok v roku 2020 bude 22 €/tonu. Z tohto dôvodu je potrebné, aby občania
viac separovali, inak sa bude poplatok za komunálny odpad rapídne zvyšovať.
Mikolajčík – sa opýtal kedy budú do domácností dodané kompostéry.
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Starosta – uviedol, že budú dodané do konca apríla. Zamestnanci OcÚ ich budú postupne doručovať
do domácnosti, pričom vždy jeden člen domácnosti podpíše preberací protokol. Následne vykonajú
pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia kontrolu správneho využívania kompostérov
v domácnostiach obce.
K bodu 15
Interpelácie poslancov
Šusteková–upozornila na veľmi neskorý termín vypracovania a zverejnenia zápisnice
z predchádzajúceho OZ. V rokovacom poriadku je uvedené, že zápisnica má byť vyhotovená do 7 dní
od konania rokovania. Poslanci po diskusii prijali uznesenie, ktorým určili termín 14 dní na
vypracovanie zápisnice z OZ a 7 dní na pripomienkovanie a podpísanie overovateľov zápisnice.
Mikolajčík – predniesol návrhy Moniky Veselovskej, členky komisie sociálnych vecí a školstva, a to:
zabezpečenie rozvozu obedov z CSS Studienka pre dôchodcov v obci, ktorí o túto službu majú
záujem, zriadenie bezbariérového vstupu do školy a telocvične, zapojenie sa do projektu Zdravá
chrbtica v rámci školy. Poslanci o týchto témach diskutovali. Uskutočnia prieskum v obci ohľadom
záujmu o rozvoz obedov, bezbariérový vstup do školy a telocvične zatiaľ neplánujú vybudovať.
Komisia sa týmto bude ďalej zaoberať.
Starosta – projekt Zdravá chrbtica by si mala ZŠ s MŠ samostatne riešiť. Taktiež by mali
zorganizovať Deň matiek, nemala by všetko organizovať obec.
Šusteková – informovala poslancov, že v spolupráci so ZŠ s MŠ, TJ Novoť v priebehu februára
a marca bolo podaných 11 žiadostí o granty v oblasti športu, voľnočasových aktivít pre deti, hudby,
rozšírenie knižného fondu, sociálnopatologická prevencia.
Sekerášová– navrhla poslancom folklórne skupiny, ktoré by mohli vystupovať na Novotskej hrudke.
Tiež odporúča nájsť mladšieho moderátora na túto akciu.
Pracovníčka OcÚ Uradníková–informovala poslancov, že v rámci projektu INTERREG PL-SK budú
financované vystúpenia 3 folklórnych súborov. Jedinou podmienkou je, že musia byť neprofesionálne.
Šusteková – požiadala, aby sa na túto akciu pripravilo vyvýšené pódium pre účastníkov, ktorí ťahajú
syrové nite, aby ľudia mohli lepšie vidieť ich prácu.
Kovalčík – navrhuje, aby sa poslanci pred primíciami stretli a dohodli na organizácii. Tiež informoval,
že Deň rodiny sa v našej obci uskutoční 2.6.2019. Upozornil na vyvierajúcu vodu zo zeme na ceste pri
Brandysoch. Žiada poslať reklamáciu na hlavnú cestu, neverí, že sa niečo posielalo.
Starosta – posielalo sa viacero žiadostí, vieme to aj doložiť. Ktokoľvek môže prísť na OcÚ a predloží
mu podklady.
Kovalčík – navrhol, aby obec do primícii zreštaurovala kamenný kríž na starom cintoríne pri kostole.
PhDr. Kondelová– na novom cintoríne zreštaurovala kamenný kríž obec, na starom by mohla farnosť.
Bolo by to spravodlivé. Je potrebné túto tému prejednať na farskej rade.
Šusteková – na budúcom OZ navrhuje prejednať nájomnú zmluvu Štefana Nodžáka. Platí nájom
5 €/rok. Je to pre obec neefektívne. Žiada zvýšiť nájom alebo zmluvu vypovedať. Tento pozemok si
následne môžu aj iní žiadatelia prenajať.
Starosta – nájom sa môže zvýšiť. V prípade, že sa vypovedá nájomná zmluva, neodporúča tento
pozemok ďalej prenajímať. Nech to najskôr prejedná Komisia pre financie, rozpočet a výstavbu.
Starosta – informoval poslancov, že v blízkej dobe predloží na rokovanie OZ nový cenník nájomného.
Je potrebné zvýšiť nájomné za prenájom tribúny a novej sály kultúrneho domu.
Mikolajčík – sa informoval kedy bude ukončená prístavba KD.
Prednosta – ukončená bude do konca apríla. Zároveň ukázal poslancom vizualizáciu nového KD.
Florek – navrhuje dokúpiť stoličky.
Starosta – máme v pláne dokúpiť 150 ks stoličiek.
Judiak – sa opýtal či by bolo možné osadiť na zastávku pri OcÚ plexisklo, poriadne tam fúka, keď
ľudia čakajú na autobus. Tiež ho oslovili občania, či by sa mohol v obci založiť klub dôchodcov.
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Kontrolórka Ing. Kozáková – v obci klub dôchodcov ešte nezanikol. V CSS Studienka vystupujú
kluby dôchodcov z rôznych obcí, napr. z Lokce, Zákamenného, Rabče. Niektorí majú aj rovnaké
rovnošaty.
Javorová – dostala podnet od pani Bendíkovej či obec plánuje začať vydávať vlastný časopis.
Šusteková – pani Bendíková bola aj za ňou.
Starosta – nech príde a povie svoju predstavu. Je potrebné aby si to vzal niekto na starosť. Nech
potom nikto nežiada, aby písal články.
Šusteková – sa opýtala, či obec neplánuje zastavať modlovkovú časť za riekou.
Starosta - nie je tam príjazdová cesta a chýba premostenie. V súčasnej dobe to nie je možné.
K bodu 16
Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a rokovanie OZ o 20:40 hod. ukončil.
V Novoti 27. marca 2019

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

Overovatelia:

Zapisovateľka:

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

Zuzana Šusteková

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

Stanislav Mikolajčík

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

Bc. Andrea Uradníková

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