ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novoti
konaného dňa 12. mája 2017
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, Jozef Kovalčík,
Stanislav Mikolajčík, MVDr. Ján Orčík, Ing. Peter Súkeník a Zuzana Šusteková (poslanci
MVDr. Ján Orčík a Stanislav Mikolajčík hlasovali od bodu 4)
Neprítomní poslanci: Štefan Judiak, Ing. Jozef Kondela a PhDr. Mária Kondelová
Ďalší prítomní podľa prezenčnej listiny: Jozefína Jendrašíková – ekonómka, Mgr. Mária
Fafaľáková, Bc. Andrea Uradníková, Iveta Durčáková, Helena Boleková a Kristína
Durčáková.
K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol 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
uznášania schopné. Starosta predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
podľa pozvánky.
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Návrh VZN č. 1/2017 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa,
o poskytovaní finančného príspevku študentom, talentovaným deťom, dôchodcom
a o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie fyzickej osoby
5. Návrh VZN č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku občanom
obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní vianočného
príspevku
6. Zmena rozpočtu obce k 12. 5. 2017
7. Schválenie 20 % výdavkov na spolufinancovanie projektu: „Novotská hrudka –
Jarmok syrov“ vo výške 300 €
8. Schválenie 20 % výdavkov na spolufinancovanie projektu: „Rozšírenie kamerového
systému“ vo výške 200 €
9. Schválenie 5 % výdavkov na spolufinancovanie projektu: „Dovybavenie kuchyne ZŠ
s MŠ Novoť“ vo výške 400 €
10. Žiadosť o pridelenie bytu – Lukáš Vlčák, Novoť č. 158
11. Informácia o vydaní organizačného poriadku obecného úradu
12. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce,
predsedov a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
13. Oznámenie o poverení starostu na zastupovanie
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov
16. Záver

O programe dal starosta hlasovať. Program rokovania bol poslancami jednomyseľne
schválený.
K bodu 2
Starosta určil za zapisovateľku pracovníčku obecného úradu Bc. Andreu Uradníkovú.
Za overovateľov zápisnice: poslancov Jozefa Floreka a Ing. Milana Jakubjaka.
Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Petra Súkeníka, Zuzanu Šustekovú a Štefana Buláka.
Navrhnutí členovia boli prítomnými poslancami jednomyseľne schválení (prít.: 6, za: 6, proti:
0, zdržal sa: 0).
K bodu 3
Informáciu o plnení uznesení predložil starosta spolu s prednostom obecného úradu
Ing. Dušanom Jendrašíkom (ďalej len „prednosta“).
Uznesenie č. 148/2017 z OZ zo dňa 15.03.2017 – Zabezpečiť statický posudok na Dom
smútku za účelom prestrešenia – statický posudok bol spracovaný projektantom Ing. Milanom
Hurákom. Prítomní poslanci boli s týmto posudkom oboznámení. Ing. Hurák neodporúča
realizovať prekrytie átria z dôvodu, že doska existujúceho spojovacieho prístrešku nemá
dostatočnú únosnosť na podoprenie novej strechy átria a taktiež nemá rezervu únosnosti
na zvýšené zaťaženie snehom.
DISKUSIA:
Florek – navrhuje, aby sa postavilo nezávisle 6 pätiek (stĺpov), podľa neho nie je možné, aby
sa nedalo urobiť také jednoduché prestrešenie
Bulák – navrhuje, aby sa urobilo aspoň prestrešenie pred domom smútku, keďže na pohreby
chodí veľa ľudí a keď je zlé počasie, nemajú sa kde skryť
Starosta – musel by sa urobiť samostatný projekt, násyp a geologický prieskum. Projektant,
ani nikto iný, si nezoberie na zodpovednosť, keď strecha neznesie váhu pod ťažbou snehu.
Kovalčík a MVDR. Orčík – boli už viackrát na pohreboch , stáli v časti átria, je to pre ľudí
veľmi nepríjemné, keď tam musia stáť za nepriaznivého počasia. Požadujú aspoň presklenie
tohto átria
Prednosta – sa zúčastnil obhliadky Domu smútku spolu so starostom, Štefanom
Mikolajčíkom a statikom Ing. Hurákom. Upozornil na trhliny, ktoré sa nachádzajú hlavne
v okolí zvonice a podopretia spojovacieho prístrešku.
Poslanci sa po diskusii dohodli, aby boli prizvaní na opätovné stretnutie s projektantom.
Prednosta dohodne s projektantom termín stretnutia a budú prizvaní poslanci Ing. Jakubjak,
Florek, MVDr. Orčík, Kovalčík, Bulák a ostatní, ktorí budú mať záujem.
Uznesenie č. 149/2017 z OZ zo dňa 15.03.2017 – Opraviť poškodenie miestnej komunikácie
na Grúni pri kríži – Prednosta informoval poslancov, že cestu sa podarilo opraviť aj
odvodniť, taktiež aj v iných miestach sa dosypal štrk a bude dosypaný aj v ďalších častiach.
Uznesenie č. 150/2017 z OZ zo dňa 15.03.2017 – V roku 2017 zabezpečiť 5 rokovaní
poslancov obecného zastupiteľstva – Prednosta povedal, že už je naplánovaných 5 zasadnutí,
v tomto roku bude ešte v júni, septembri a decembri.
Uznesenie č. 123/2016 z OZ zo dňa 15.12.2016 – Zakúpenie klavíra na kultúrne podujatia
pre Obec Novoť do výšky 1500 € - Prednosta informoval poslancov, že po konzultácii
s p. kaplánom Mgr. Marekom Jamrichom bol objednaný digitálny klavír so stoličkou v cene
1063 € a bude dodaný v priebehu budúceho týždňa.
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K bodu 4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN) č. 1/2017 o poskytovaní finančného
príspevku pri narodení dieťaťa, o poskytovaní finančného príspevku študentom, talentovaným
deťom, dôchodcom a o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie fyzickej osoby
Starosta - predniesol poslancom návrh VZN a skonštatoval, že tento návrh bol
prerokovaný komisiou školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych vecí.
DISKUSIA:
Bulák – navrhuje, aby sa výška finančného príspevku pri narodení dieťaťa zvýšila zo 70 €
na 100 €. Odporučil poslancov, aby o tom pouvažovali, keďže sa na OZ už viackrát o tom
diskutovalo a doteraz sa to neschválilo. Mamičkám by to veľmi pomohlo, keďže sa im čoraz
viac zvyšujú finančné náklady.
Mikolajčík – sa opýtal, prečo je v každom odseku tohto VZN napísané „oprávnená osoba je
povinná podať žiadosť“. Požaduje, aby sa to preformulovalo.
Kontrolórka Ing. Kozáková – odpovedala, že to nie je uvedené vo všetkých príspevkoch. To
sú príspevky, ktoré môžu a nemusia byť poskytnuté. Uviedla, že o všetkých príspevkoch treba
uvažovať ako o príspevkoch, ktoré sa nedávajú z milosti, sú to štátne peniaze, len právomoc
rozhodovať o tom komu budú poskytnuté, sa zveruje poslancom OZ, ktorí musia stanoviť
podmienky.
Starosta – tiež nesúhlasí s preformulovaním textu. Pracovníčky obecného úradu žiadosť
napíšu a mamičky ju následne iba podpíšu na spoločnom posedení. Je to len formálna stránka
a starosť navyše pre obecný úrad.
Florek – navrhuje postupne navyšovať príspevok v závislosti od počtu detí. Na prvé dve deti
po 70 €, na tretie dieťa 100 € a na štvrté dieťa 170 €.
Kontrolórka Ing. Kozáková – neodporúča poskytovať finančný príspevok podľa počtu detí,
bolo by to administratívne náročné
MVDr. Orčík – v § 8 ods. 1 je uvedené, že oprávnené osoby sú talentované deti a študenti
strednej alebo vysokej školy. Opýtal sa prečo tam nie sú uvedené aj deti, ktoré navštevujú
materskú školu.
Starosta – odpovedal, že preto, lebo deti navštevujúce materskú školu nechodia na súťaže.
Po diskusii poslanec Florek stiahol svoj návrh a poslanci následne schválili zvýšenie
finančného príspevku pri narodení dieťaťa na 100 €. Toto zvýšenie bude platné pre mamičky,
ktoré budú pozvané na spoločné posedenie po termíne dnešného zasadnutia OZ.
VZN č. 1/2017 bolo prítomnými poslancami schválené a tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
K bodu 5
Návrh VZN č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku občanom obce
Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní vianočného príspevku
Starosta - predniesol poslancom návrh VZN a skonštatoval, že tento návrh bol
prerokovaný komisiou školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych vecí, ktorá nemala voči
nemu žiadne výhrady. Skonštatoval, že do nového VZN boli doplnené veci, ktoré chýbali
v predchádzajúcom VZN č. 3/2008 zo dňa 29.02.2008.
DISKUSIA:
MVDr. Orčík – v § 4 ods. 1 je uvedené, že žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného
príspevku možno poskytnúť občanovi na základe písomnej žiadosti alebo na základe
individuálneho návrhu podaného Komisiou školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych
vecí. Opýtal sa či môže podať návrh aj niekto iný, okrem občana a komisie.
Šusteková – odpovedala, že na občana, ktorý sa nachádza v náhlej alebo hmotnej núdzi môže
komisiu upozorniť aj niekto iný a komisia následne navrhne tohto občana obecnému
zastupiteľstvu.
Starosta – uviedol, že doposiaľ si dávali túto žiadosť samotní občania. Keď bolo potrebné,
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pracovníčky obecného úradu im ju pomohli aj napísať. Jediná podmienka je, že občan musí
mať vysporiadané všetky vzťahy s obcou.
VZN č. 2/2017 bolo prítomnými poslancami schválené a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
K bodu 6
Zmena rozpočtu obce Novoť k 30.04.2017
Starosta upozornil poslancov na zmenu dátumu. V pozvánke na zasadnutie OZ, ktorú
poslanci dostali, bol uvedený dátum zmeny rozpočtu k 12.05.2017, ale keďže má ekonómka
p. Jendrašíková zúčtované k 30.04.2017, upravil sa dátum.
DISKUSIA:
Šusteková – sa opýtala čo patrí do položiek Príjmová finančná operácia a Poplatky za predaj
tovarov a služieb.
Ekonómka p. Jendrašíková – jej poskytla vysvetlenie.
Zmena rozpočtu bola prítomnými poslancami schválená a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
K bodu 7
Schválenie 20 % výdavkov na spolufinancovanie projektu: „Novotská hrudka – Jarmok
syrov“ vo výške 300 €
Starosta – uviedol, že pri projektoch už musíme dávať vlastné zdroje. Je jedno, či podávame
žiadosť o dotáciu Žilinskému samosprávnemu kraju (ďalej len „ŽSK“) alebo štátu. V komisii
ŽSK sa v rámci výzvy č. 1/2017 (Šport) a výzvy č. 2/2017 (Kultúra) prejednávali podané
projekty. Pre Obec Novoť sa podarilo schváliť 2 projekty. Na Novotskú hrudku bolo obci
schválených 1200 €. Na šport podávala žiadosť za TJ Novoť poslankyňa Šusteková, bolo
schválených 1500 €.
Šusteková – uviedla, že za poskytnutú dotáciu už boli pre športovcov nakúpené lavičky
s vešiakmi, s vrchnými a spodnými poličkami.
Poslanci následne spolufinancovanie schválili.
K bodu 8
Schválenie 20 % výdavkov na spolufinancovanie projektu: „Rozšírenie kamerového systému“
vo výške 200 €
Starosta – uviedol, že ŽSK vyhlásil výzvu č. 3/2017 (Regionálny rozvoj), obec podala
žiadosť na 2 kamery. Oboznámil poslancov, že 2 kamery sa už kúpili z rozpočtu obce a sú
umiestnené na budove obecného úradu.
Mikolajčík – sa opýtal, kde by boli umiestnené zakúpené kamery
Starosta – odpovedal, že by boli umiestnené na miestach, ktoré by snímali námestie pred
budovou COOP Jednoty a Prevádzku obce.
Bulák – sa opýtal, či sa dá na kamerách umiestnených na budove obecného úradu rozoznať aj
evidenčné čísla áut.
Prednosta – uviedol, že evidenčné čísla áut sú na kamerách viditeľné za priaznivých
poveternostných podmienok.
Poslanci následne spolufinancovanie schválili.
K bodu 9
Schválenie 5 % výdavkov na spolufinancovanie projektu: „Dovybavenie kuchyne ZŠ s MŠ
Novoť“ vo výške 400 €
Starosta – uviedol, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu
„Zdravie na tanieri 2017“. Celková alokácia v rámci celej SR je 100 000 €, pričom najnižšia
dotácia na jedného žiadateľa je 5 000 € a najvyššia 10 000 €. Usúdil, že je veľmi malá šanca,
aby obec získala dotáciu, ale aj tak sa žiadosť poslala. Z dotácie by sa zakúpila nerezová
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umývačka riadu, vstupný a výstupný stôl k umývačke riadu a dvojdverová nerezová
chladnička.
Poslanci následne spolufinancovanie schválili.
K bodu 10
Žiadosť o pridelenie bytu – Lukáš Vlčák, Novoť č. 158
Starosta – uviedol, že žiadosť bola prerokovaná komisiou školstva, mládeže, kultúry, športu
a sociálnych vecí. Komisia neodporúča prideliť žiadateľovi nájomný byt, z dôvodu, že
žiadateľ je v súčasnosti slobodný, bezdetný, nie je v ťažkej sociálnej situácii.
Poslanci vzali na vedomie návrh komisie a žiadosť o pridelenie bytu neschválili.
K bodu 11
Informácia o vydaní organizačného poriadku obecného úradu
Poslancom bola doručená organizačná štruktúra a organizačný poriadok.
Prednosta – informoval poslancov, že oproti pôvodnému organizačnému poriadku, ktorý im
bol poslaný, nastanú ešte 3 malé zmeny. V § 8 ods. 4 písm. e) referát organizačný a správy
majetku obce sa premenuje na „referát organizačný“, v § 14 bude doplnené „vedie evidenciu
samostatne hospodáriacich roľníkov“ a v § 15 sa vymaže text „zabezpečuje vedenie kroniky
obce“.
Súkeník – požaduje, aby v grafike organizačnej štruktúry bolo políčko „Obyvatelia obce
Novoť“ o niečo väčšie, aby ich to zvýraznilo, keďže bez obyvateľov by to ostatné nebolo.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o vydaní organizačného poriadku, tvorí prílohu č. 4
tejto zápisnice.
K bodu 12
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, predsedov
a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
Starosta – uviedol, že všetko sú to v podstate staré veci, len sa určila výška odmeny
pre poslanca, ktorý zastupuje starostu obce pri výkone funkcie sobášiaceho.
Šusteková – požaduje doplniť, že všetky odmeny uvedené v týchto zásadách sú v hrubom
a budú vyplatené poslancom až po zdanení, aby bolo jasné, že je to vyplatené v hrubom a nie
v čistom.
Kontrolórka Ing. Kozáková – skonštatovala, že všetky sumy sa vo všeobecnosti používajú
v hrubom, preto nepovažuje za potrebné dopisovať to do týchto zásad
Šusteková – navrhla, aby v čl. 2 ods. 3 bolo doplnené, aby o výške poskytnutej odmeny pre
poslancov za významné zásluhy o rozvoj obce alebo aktívnu účasť pri organizovaní
a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou rozhodovalo obecné zastupiteľstvo. To isté
požaduje dopísať aj v čl. 3 ods. 3 pri mimoriadnej odmene pre zástupcu starostu.
Poslanci hlasovali o návrhu poslankyne Šustekovej a schválili ho. Zároveň schválili Zásady
odmeňovania, ktoré tvoria prílohu č. 5 tejto zápisnice.
K bodu 13
Oznámenie o poverení starostu na zastupovanie
Starosta – informoval poslancov, že toto poverenie vydal po konzultácii s právnikom
a kontrolórkou Ing. Kozákovou. Dal poverenie zástupcovi starostu Ing. Jozefovi Kondelovi
a prednostovi OcÚ Ing. Dušanovi Jendrašíkovi, pričom prednosta bude podpisovať len veci
riešené cez daňové konanie a zástupca rôzne rozhodnutia, zmluvy a dohody. Uviedol, že keď
je dlhšie práceneschopný, papiere na obecnom úrade sa kopia a síce ich pracovníčky OcÚ
pripravia, nemá ich kto podpísať.
Kontrolórka Ing. Kozáková – skonštatovala, že zastupovanie v súlade so zákonom SNR
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č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre zástupcu a prednostu je vydané novým poverením,
ktoré je v súlade s právnou normou. Okruh právomocí je v súlade s týmto zákonom.
Poverenie nad rámec zákona je vydané zastupovať starostu zástupcom iba v jeho
neprítomnosti (rozumie sa tým, že sa nezdržiava v katastrálnom území obce) alebo v prípade
jeho nespôsobilosti (napr. dlhodobá práceneschopnosť). Aby bolo zachované to, že nemôže
niekto vyhlásiť, že samospráva je nefunkčná v prípade neprítomnosti starostu.
MVDr. Orčík - sa opýtal kto bude podpisovať finančné operácie.
Starosta - odpovedal, že ich bude podpisovať zástupca Ing. Jozef Kondela.
K bodu 14
Rôzne:
a) Žiadosť o zrušenie Obecného úradu – Prevádzky Novoť
Starosta – uviedol, že Obecný úrad – Prevádzka Novoť bola zapísaná v Obchodnom registri
v roku 18.12.1991 a dodnes nebola vymazaná. Následne bola na základe uznesenia OZ
zriadená dňa 1. mája 1994 nová príspevková organizácia Obec Novoť – prevádzka. Na túto
skutočnosť nás upozornil listom Okresný súd Žilina. Z toho dôvodu je potrebné podať
na Okresný súd Žilina návrh na výmaz Obecného úradu – Prevádzky Novoť z obchodného
registra a doložiť k nemu výpis z uznesenia OZ o zrušení.
Poslanci žiadosť o zrušenie Obecného úradu – Prevádzky Novoť schválili.
b) Žiadosť o pridelenie bytu pre rodinu Andrey Wursterovej Serdelovej, bytom Novoť č. 328
Starosta – oboznámil poslancov o tejto rodine. Je to štvorčlenná rodina, ktorej bol pridelený
jednoizbový byt v bytovom dome č. 328 a teraz žiadajú od poslancov pridelenie väčšieho
bytu. Táto žiadosť bola prerokovaná komisiou školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych
vecí. Komisia neodporúča prideliť rodine väčší nájomný byt, z dôvodu, že väčšie voľné
nájomné byty plánuje prenajať nájomníkom, ktorí tieto byty opustia z dôvodu zabezpečenia si
vlastného bývania v krátkom časovom horizonte. Žiadosť o pridelenie bytu bude evidovaná
v zozname žiadateľov o byt.
DISKUSIA:
Šusteková – skonštatovala, že v obci Novoť je pre občanov veľmi výhodné bývať v bytových
domoch, keď cena za m2 je 0,37 €. Nie je to pre nich motivujúce, aby sa odsťahovali.
Kontrolórka Ing. Kozáková – uviedla, že návrh VZN o nakladaní s nájomnými bytmi
vo vlastníctve obce Novoť bol vypracovaný, ale na zasadnutí dňa 15.12.2016 nebol
poslancami schválený. Boli v ňom stanovené kritériá a prílohou tohto VZN bol cenník
nájomného. Keďže táto problematika je veľmi zložitá, je potrebné, aby toto VZN prerokovala
komisia pre financie, rozpočet a výstavbu, a následne bude návrh VZN s novým cenníkom
predložený na rokovanie OZ.
Starosta – uviedol, že v dohľadnej dobe má vyjsť nový zákon, bolo by lepšie počkať. Budeme
sa informovať o termíne nového zákona a potom sa môže určiť cenník nájmu bytov v súlade
s týmto zákonom.
Ing. Jakubjak – navrhuje, aby sa určilo koľko bytov si obec ponechá do rezervy pre prípad
krízovej situácie a ostatné navrhuje prenajať, aby zbytočne neboli prázdne.
Šusteková – zdôraznila, že komisia školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych vecí, ktorej
je predsedníčkou, sa dohodla na tom, že väčšie byty sa budú prideľovať tým, čo si plánujú
postaviť dom.
Florek a Bulák – tiež zdôraznili, že v poslednej dobe pribúda žiadostí o byt a nie je možné,
aby bol každému pridelený. Navrhujú, aby žiadateľom o byt bolo odpísané, že je perspektíva,
že sa odsťahujú niektorí nájomcovia, ktorí si stavajú domy, a že ich žiadosti budú evidované
v zozname žiadateľov o byt a v prípade uvoľnenia sa budú prisudzovať. Predíde sa tomu, aby
si občania nemuseli dávať každého pol roka novú žiadosť na OZ na posúdenie.
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Kontrolórka Ing. Kozáková – navrhuje vytvoriť zoznam žiadateľov a ohraničiť, že sa bude
viesť do konca príslušného kalendárneho roka.
Poslanci s návrhom kontrolórky súhlasili a po diskusii žiadosť o byt pre rodinu Andrey
Wursterovej Serdelovej neschválili.
c) Výkup pozemkov pod MK Makúch Ján
GP nie je
C KN 540/7 – 397 m2 – Zastavané plochy a nádvoria
C KN 537/2 – 448 m2 – Zastavané plochy a nádvoria
Cena 2 €/1 m2
Poslanci návrh na výkup pozemkov schválili.
d) Výkup pozemkov pod MK Iglarčík Marek
GP č. 108/2017
Cena 2 €/1 m2
C KN 5992/3 – 16 m2 – Záhrady
C KN 5992/5 – 73 m2 – Zastavané plochy a nádvoria
C KN 5992/6 – 13 m2 – Záhrady
Poslanci návrh na výkup pozemkov schválili.
e) Výkup pozemkov pod MK Vlčák Jozef
GP č. 133/2017
Cena 2 €/1 m2
C KN 6407/5 – 14 m2 – Zastavané plochy a nádvoria
Poslanci návrh na výkup pozemkov schválili.
f) Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefana Serdela a Jany Serdelovej, bytom Novoť č. 189
Poslanci po diskusii túto žiadosť neschválili. Uviedli, že tento pozemok chcú vysporiadať
formou zámeny, ale až po vysporiadaní pozemkov pod jestvujúcou cestou, na ktorej je
asfaltový kryt.
K bodu 15
INTERPELÁCIE POSLANCOV
- Florek – sa opýtal v akom štádiu riešenia je plánovaná cesta MK Kyrcz. Uviedol, že
obec by to už mala začať riešiť a požaduje, aby obec trvala na trase cesty. Nie je
možné, aby si občania určovali kadiaľ má ísť cesta. Potom nemáme v obci rovné
cesty. Starosta – informoval, že plán cesty je zakreslený a poslanci môžu do neho
kedykoľvek nahliadnuť. Obec už postupne začala vykupovať pozemky pod túto
miestnu komunikáciu, ale je to veľmi zdĺhavé, lebo niektorí občania sa nevedia
dohodnúť.
- Šusteková – sa opýtala či obec už podala žiadosť o bankomat VÚB banke.
Prednosta – odpovedal, že dňa 21.03.2017 poslal žiadosť emailom, ale banka sa
do dnešného dňa nevyjadrila. Ale v telefonickom rozhovore uviedli, že to nevidia
reálne vzhľadom na spádovú oblasť obce. Starosta – zdôraznil, že už v minulosti sa
urobil projekt, našlo sa miesto na bankomat a robil sa prieskum klientov. Ostatné
banky s návrhom nesúhlasili, iba Prima banka sa toho chopila, všetko bolo
rozpracované a nakoniec to generálny riaditeľ Prima banky nepodpísal. Ako dôvod
uviedol, že sú to pre nich vysoké náklady, keďže v obci nie je dostatok klientov.
Ostatné banky iba posilnili bankomaty v Zákamennom. Florek – skonštatoval, že
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banky zriadili bankomaty iba v obciach, v ktorých majú prevádzky. Navrhol, aby obec
začala jednať s Poštovou bankou. S týmto návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
Šusteková – otvorila tému z minulého OZ o doriešení pozemku pri bytovom dome
č. 298, ktorý sa týkal výmeny pozemku medzi Petrom Bartošom a Obcou Novoť.
Prednosta – odpovedal, že pozemky už boli odkúpené od nebohej Jozefíny Bulvasovej
a zaplatené. Starosta – spomenul, že podobný problém s pozemkami je aj pod
bytovými domami č. 327 a 328. Pozemky boli v minulosti vykúpené, len Stavoinvesta
to nedala zapísať. Preto sa musí všetko robiť odznova, vypracúvajú sa zmluvy a ľudia
ich postupne chodia podpisovať.
Florek – tlmočil sťažnosť p. Marty Črchľanovej, ktorá bola za ním ohľadom
problémov pri výstavbe rodinného domu jej dcéry Márie Bugajovej. Nechápu, prečo
nesmú stavať dom bližšie ako 2 metre od hranice pozemku, tlačiť sa na ňom, keď
vedľa je pozemok vo vlastníctve obce, ktorý by si aj odkúpili. Starosta – vysvetlil, že
obec musí postupovať podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), ktorý hovorí, že vzdialenosť rodinných
domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. Obec postupuje
pri vydávaní stavebných povolení v súlade s týmto zákonom. V minulosti postačovala
vzdialenosť 60 centimetrov, ale v súčasnosti je to 2 metre. Tieto pravidlá platia pre
každého, preto musí stavebník túto vzdialenosť dodržať.
Mikolajčík – otvoril tému kanalizácie. Upozornil na to, že občania majú nedostatok
informácií ohľadom pripojenia ku kanalizácii. V liste, ktorý bol doručený občanom je
uvedené, aby sa občania informovali telefonicky u zamestnancov Oravskej
vodárenskej spoločnosti (ďalej len „OVS“). Poslanci uviedli, že občania sa im sťažujú,
že na OVS nedvíhajú telefóny. Aj niektorí poslanci sa tam pokúšali dovolať a taktiež
im nedvíhali telefón. Požadujú, aby obec poslala sťažnosť na OVS. Poslanci ďalej
viedli diskusiu o termíne pripojenia na kanalizáciu.
Kovalčík – pochválil a poďakoval za práce, ktoré obec vykonala na ceste v časti Grúň.
Žiada, aby sa tento úsek cesty pravidelne každý rok dosypával štrkom, keďže tam
chodí veľa cyklistov. Uviedol, že ak chceme, aby sa cyklisti nezdržiavali na hlavnej
ceste, musíme udržiavať vedľajšie cesty tak, aby boli zjazdné. Prednosta –
informoval, že táto cesta na Grúni je odvodnená, do väčších dier sa dosypal riečny štrk
a do menších dier sa ešte dosype nejaký jemnejší.
Kovalčík – poukázal na úspechy jednej zo sestier Smarkoňových, ktorým OZ v roku
2015 schválilo finančný príspevok. Anežka Smarkoňová sa stala najlepšou strelkyňou
vo svojej kategórii.
Šusteková - sa opýtala v akom štádiu riešenia je oprava poklopu pri č. d. 514,
na ktorý upozornila. K diskusii sa pripojil sa aj poslanec Kovalčík, ktorý tiež upozornil
na veľký počet dier na cestách v obci a poklopy, ktoré sú umiestnené pod úrovňou
asfaltového krytu. Prednosta – uviedol, že o poklope pri č. d. 514 už informoval
zhotoviteľa, ale do dnešného dňa neuviedli termín opravy. A taktiež už informoval
OVS ohľadom nízkeho osadenia poklopov v obci. Na opravu dier na cestách objednal
vrecovaný asfalt, s ktorým má dobré skúsenosti aj p. poslanec Florek. Práce budú
realizované počas priaznivého počasia.
Florek – sa opýtal na plánovanú rekonštrukciu hlavnej cesty v obci. Prednosta –
informoval, že táto rekonštrukcia sa bude realizovať v tomto roku. V súčasnosti
prebieha verejné obstarávanie, ale do dnešného dňa nebolo na obec doručené od ŽSK
žiadne oficiálne oznámenie o jeho výsledkoch. Zároveň oboznámil poslancov
s plánovanými prácami: Úsek cesty od cintorína po č. d. 152 sa bude frézovať
a asfaltovať. Od č. d. 152 po most bude realizovaná aj výmena podložia vozovky
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(podobne ako v Zákamennom smerom z Novoti). V úseku cesty od Základnej školy
po Materskú školu bude realizované zatrubnenie ľavostrannej priekopy.
Bulák – upozornil na zvýšený počet užívateľov drog v obci. Zdôraznil, že obec Novoť
sa v súčasnosti považuje za centrum predávania drog. Je potrebné si to všímať, aby to
neprepuklo do väčších rozmerov.
Florek a Ing. Súkeník – poukázali na to, že cez obec jazdí čoraz viac preťažených
kamiónov s drevom. Prednosta – uviedol, že o tom vie, ale keď upozorní políciu, tá
následne v tomto úseku cesty vykonáva kontroly a kamióny nejazdia. Ale keď tam
polícia nestojí, kamionisti sa medzi sebou informujú, a bez problémov jazdia
s preťaženým nákladom cez obec.
Kovalčík – upozornil na vodu, ktorá vyviera zo zeme pri cintoríne. Prednosta –
uviedol, že táto porucha bude čo najskôr odstránená. Okolo obrubníka sa vykope ryha
smerom ku rigolu, odvodní sa to a zasype makadamom.
Florek – tiež upozornil na vyvierajúcu vodu na ceste na Barútovú. Zároveň otvoril
tému cesty, ktorá vedie od cintorína na grúň. Uviedol, že do budúcna je potrebné
rozmýšľať o zameraní tejto cesty, keďže v tejto časti obce pribúda čoraz viac
rodinných domov a bude nutná na prepojenie.
Prednosta – odpovedal, že o vyvierajúcej vode už informoval OVS. Zároveň
informoval poslancov, že na cintoríne je už opravené zábradlie, ktoré treba už len
namaľovať a dovybavuje sa dopravné značenie, ktoré sa umiestni na križovatky
v nebezpečných úsekoch.

K bodu 16
Záver
Starosta obce Mgr. František Poleta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť
a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Novoti 12. mája 2017

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

Overovatelia:

Zapisovateľka:

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

Jozef Florek

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

Ing. Milan Jakubjak

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

Bc. Andrea Uradníková

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

9

