ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 4. NOVEMBRA 2019

Prítomní: Mgr. Radoslav Kozák, PhD. – starosta obce
Bc. Michal Godiš – prednosta OcÚ
Andrea Javorová – kontrolórka obce
Prítomní poslanci: Jozef Florek, Štefan Judiak, Jozef Kovalčík (hlasoval od bodu 4),
Ing. Dávid Makúch, Stanislav Mikolajčík, Zuzana Šusteková a MUDr. Mária Vojtkuliaková
Ospravedlnení poslanci: Ing. Jozef Kondela, PhDr. Mária Kondelová a Emília Sekerášová
Zamestnanci OcÚ: Iveta Durčáková, Mgr. Mária Fafaláková, Jozefína Jendrašíková, Andrea
Kovalčíková, Mgr. Ľudmila Makúchová a Bc. Andrea Uradníková
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, OZ je teda uznášaniaschopné.
Program :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Návrh na spolufinancovanie projektov spolufinancovaných z Envirofondu a
Ministerstva dopravy a výstavby SR
4. Program odpadového hospodárstva obce Novoť na roky 2016-2020
5. Rôzne
6. Interpelácie poslancov
7. Záver
Hlasovanie: (prít.: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0).
Program rokovania bol prítomnými poslancami jednomyseľne schválený.
K bodu 2
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starosta určil za zapisovateľku Andreu Kovalčíkovú.
Za overovateľov zápisnice určil Stanislava Mikolajčíka a Zuzanu Šustekovú.
Návrhová komisia: Jozef Florek, Jozef Kovalčík a MUDr. Mária Vojtkuliaková.
Hlasovanie: (prít.: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0).

K bodu 3
Návrh na spolufinancovanie projektov
Ministerstva dopravy a výstavby SR

spolufinancovaných

z

Envirofondu

a

Starosta – informoval prítomných poslancov o podaní žiadosti do 3 projektov:
− Manipulátor - nakladač – predpokladaná cena sa je cca 80 000 €. Riešila sa technická
dokumentácia, ponuky a prieskum trhu. Spolufinancovanie je do výšky 5 %.
− Čistiaci stroj – komunálne vozidlo - poslala sa špecifikácia a projekt.
− Rozšírenie vodovodu – rozpočet je 100 000 €. Vodovod bude obecný, poslal sa
projekt.
V súčasnosti sa tiež rieši projektová dokumentácia cyklochodníka, v spolupráci so stavebným
úradom, ktorá by mala byť vypracovaná v najbližších dňoch, vzhľadom k blížiacemu sa
termínu podania projektu.
Obec má zámer dokončiť cestu na Grúni, robí sa stabilizácia tejto cesty. Použilo sa mnoho
materiálu a výhodou pri práci bola skutočnosť, že táto oblasť nie je zastavaná.
Komplikovanejšia bude druhá časť, kde už domy sú a cesta tak bude užšia. Začaté práce je
nutné dokončiť, nová cesta bude obecná a spojí sa okruh okolo obce. Obec sa bude uchádzať
o dotáciu.
DISKUSIA:
V rámci diskusie ohľadom výstavby novej cesty v lokalite Grúň poslanci riešili pokračovanie
ďalšej časti výstavby, kde by bol vhodnejší iný typ stroja a to buldozér, namiesto stroja
gredra. Práce by boli rýchlejšie. Zhodli sa, aby sa na cestu použil recyklovaný odpad na jar,
nie pred zimou.
Starosta - poznamenal, že cesta je v súčasnosti situovaná inde, ako je zakreslená na mape
a tým sa bude posúvať podľa geodetického zamerania. Šírka cesty je cca 4 metre, v nižších
miestach 3 metre. Čo sa týka cesty do Jarku, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky, tá
by mala byť obecná. V týchto miestach bude potrebný rigol, aby voda nestála na ceste.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje spolufinancovanie projektu “Stavebné
úpravy za účelom vybudovania cyklistickej infraštruktúry“ z výzvy Ministerstva dopravy a
výstavby Slovenskej republiky vo výške 5 % zo schváleného príspevku.
Hlasovanie: (prít.: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0).
K bodu 4
Program odpadového hospodárstva (POH) obce Novoť na roky 2016-2020
Starosta – Program odpadového hospodárstva bude platiť do roku 2020. Na nasledujúcom
rokovaní OZ bude schvaľovanie poplatku za komunálny odpad pre budúce obdobie.
Bc. Uradníková – POH schválil okresný úrad Námestovo aj krajský úrad Žilina a program sa
musí zverejniť na webovej stránke obce. POH schválila Vláda SR v roku 2016. V roku 2019
schvaľoval ŽSK a následne musí mať každá obec svoj POH.
Kontrolórka obce uviedla informáciu o povinnosti vypracovať POH. Táto povinnosť sa týka
obcí na území ktorých ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných
odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000.

Program odpadového hospodárstva obce Novoť na roky 2016-2020 a tvorí prílohu č. 1 tejto
zápisnice.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti schvaľuje Program odpadového hospodárstva
obce Novoť na roky 2016-2020
Hlasovanie: (prít.: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0).
K bodu 5
Rôzne
Starosta – informoval o pozemku v blízkosti futbalového ihriska v časti obce Podkopec.
Pozemok je vo veľkosti cca 3 000 m², vo vlastníctve rodiny Trančovej, ktorá by chcela na
tomto pozemku postaviť rodinný dom. Problémom je stavebná uzávera v tejto časti obce.
DISKUSIA:
Poslanci navrhli zámenu súkromného pozemku za obecný pozemok. Poslanec Kovalčík
uviedol, že obec musí byť ochotná pozemky vymeniť. Poslankyňa Šusteková informovala o
obecných pozemkoch, ktoré by boli vhodné ako zámena.
Tiež sa otvorila téma ohľadom farského pozemku v časti obce Podešťanská. Tento rok by sa
dalo do budúcoročného rozpočtu detské ihrisko, ktoré by mohlo byť vybudované na tomto
farskom pozemku. Čaká sa na vyjadrenie Biskupského úradu.
Starosta – tvorba územného plánu sa rozbehla a opodstatnené požiadavky sa zapracujú do
územného plánu.
Poslankyňa Šusteková dostala podnety od občanov, že čas na pripomienkovanie bol príliš
krátky a územný plán, ktorý je zverejnený na stránke obce je bezvýznamný. Nedá sa priblížiť
a ľudia tam nič nevidia. Navrhla postupné vypracovanie územného plánu po jednotlivých
častiach obce tak, aby sa čo najefektívnejšie vypracoval a rozšíril pôvodný územný plán na
základe požiadaviek občanov a potreby výstavby, tiež upozornila na potrebu začatia konania
formou drobných stavebných úprav. Poslanec Florek podotkol, že ak sa nebude pracovať na
týchto drobných pozemkových úpravách, ľudia budú stále stavať za intravilán.
Taktiež poslanci diskutovali o napájaní ulíc. Ide o ulice Bulák, Prokop, Serdel, Subjak,
Dibdiak, Nodžák a Mikolajčik – to je 7 ulíc, ktoré si pýtajú priečnu cestu, ktorá ich spojí.
Ľudia majú záujem o stavanie domov v týchto lokalitách. Tiež treba pracovať na rozvetvení
ulíc.
Prednosta – upresnil informáciu o krátkom čase zadávania pripomienok k územnému plánu.
Bolo potrebné sa od nejakých bodov odraziť, ktoré občania chcú a potrebujú mať v územnom
pláne. Pripraví sa to, vypracuje sa náčrt a potom bude dlhšia doba na pripomienkovanie. V
digitálnej podobe sa bude občanom lepšie pripomienkovať.
Uznesenie – Obecné zastupiteľstvo obce Novoť schvaľuje začiatok drobných pozemkových
úprav.
Hlasovanie: (prít.: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0).

Zimná údržba chodníkov
Starosta – obec vlastní 2 traktory: jeden je v obehu celý rok, druhý stojí a je využitý hlavne v
zime. Upozornil na potrebu kúpy nakladača, ktorý stojí cca 40 000,- €. Chodníky musia byť v
zime čisté - je tam vysoká frekventovanosť detí. Po porade s vedúcim Technických služieb
z Námestova by obec zakúpila Bobcat – šmykom riadený nakladač, ku ktorému sa dá dokúpiť
fréza a tá bude sypať sneh do tatry. Následne to bude na prevádzke a na zamestnancoch, ako
si rozdelia služby.
DISKUSIA:
Námestovo si zriadilo silnejšiu verziu tohto stroja, preto starosta otvoril diskusiu, či je pre
našu obec potrebný silnejší alebo slabší šmykom riadený nakladač. Poslanci sa zhodli, že je
potrebná dôkladná údržba nových chodníkov, preto navrhujú kúpu základného stroja, ktorý by
sa objednal ešte tento rok. Zhrnutý sneh sa bude vyvážať na začiatok obce.
Poslankyňa Šusteková dostala sťažnosť, že pri škole sa neobídu 2 autobusy alebo väčšie
nákladné autá. Chodníky sú zbytočne široké.
Starosta – cesta má šírku 6,1 m a Dopravný inšpektorát by nedal súhlas, keby to považovali
za problém.
Obec má záujem pokračovať v budovaní nových a rekonštrukcii starých chodníkov. Teraz je
problém s prepadnutou cestou, kde neodteká voda. Momentálne je v procese časť Podkopec a
tam šírka cesty postačuje. Táto cesta sa opravuje vrámci reklamácie.
Poslanci taktiež upozornili, že sa nesmie na nových chodníkoch parkovať.
K bodu 6
Interpelácie poslancov
Žumpa pri colníckych bytovkách
Poslanec Kovalčík oboznámil poslancov o žiadosti od p. Márie Kondelovej ohľadom žumpy
za ich domom. Stále sa opakuje situácia, že ich rodinný dom je vytopený vodou z colníckych
bytoviek. Táto žumpa sa upchala a už niekoľkokrát ich vytopilo. Najskôr hľadali problém u
nich doma - robili opatrenia, mali cca 70 cm vody v pivnici, a neskôr sa zistilo, že bytovky nie
sú pripojené na kanalizáciu. Ľudia z bytoviek to zatiaľ neriešia a rodina Márie Kondelovej to
nevie za obyvateľov bytovky vyriešiť. Preto navrhol, aby obec spravila prípojku a vyúčtovalo
sa im to. Keď družstvo robilo žumpu, ľudia nedovolili robiť prípojku cez ich pozemky
a rodina Kondelovcov im vyšla v ústrety.
DISKUSIA:
Starosta - stačí spraviť kanalizáciu do žumpy. Obec by do toho zasahovať nemala. Je to pre
OVS.
Poslanci Florek a Mikolajčík navrhli osobné stretnutie, aby sa obyvatelia bytoviek dohodli,
ako idú túto situáciu riešiť. Neexistuje tam bytové spoločenstvo.
Poslanci sa dohodli a navrhli, aby to riešila Komisia pre Životné prostredie, verejný poriadok,
kultúru a šport.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Novoti ukladá iniciovať stretnutie za účelom pripojenia
na kanalizáciu bytových domov č. 146 a č.147
Termín: rok 2019
Zodpovedný: Komisia životného prostredia, verejného poriadku, kultúry a športu
Hlasovanie: (prít.: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0).

Šusteková – ako predsedkyňa v Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov požiadala o doplnenie člena: MUDr. Máriu Vojtkuliakovú z dôvodu,
že Andrea Javorová odstúpila z tejto komisie.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Novoť schvaľuje doplnenie člena do Komisie pre
ochranu verejného poriadku pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
MUDr. Mária Vojtkuliaková, s účinnosťou od 06.11.2019
Hlasovanie: (prít.: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0).
Florek – opýtal sa, na zatrubnenie chodníkov od p. Buľáka po ObZS a na pozemky Danky
Vojtkuliakovej.
Starosta - obec má v pláne urobiť v týchto miestach chodníky – projekt od Bc. Michaligu.
Vzhľadom k tomu, že najskôr je nutné zatrubnenie, bude to na jar, aby sa chodníky v centre
mohli spojiť.
Čo sa týka Vojtkuliakovcov, poslali na OcÚ pripomienku, že nesúhlasia so šírkou cesty.
Našiel sa aj starý geometrický plán, ktorý ide cez starý dom. Chcú 3 m cestu s tým, že cesta
bude ich. No púšťa pozemok aj obec, takže musí byť spoločná.
Kovalčík – prosí dať do rozpočtu sochu Piety pri Boboňovcoch, chodník pod farou a tiež
navrhuje kontrolovať preťažené kamióny, ktoré jazdia cez obec.
Ing. Makúch – opäť navrhuje do rozpočtu lampu pri lavičke a poslanec Florek zdvihnutie
zábradlia.
Mikolajčík – navrhuje rozšírenie osvetlenia na bočné chodníky cintorína.
Starosta – do budúcna je potrebné uvažovať nad rozšírením cintorína.
MUDr. Vojtkuliaková – opýtala sa na separovanie odpadu pri cintoríne – navrhuje odpadové
nádoby na sklo a plast, aby sa nehádzal odpad dohromady.
Judiak – navrhuje zbúrať starú knižnicu. Opýtal sa aj na colnicu.
Mgr. Makúchová – uviedla, že k starej knižnici chodia deti, je to pootvárané. Môžu si ublížiť.
Florek - treba sa k tejto téme vrátiť na ďalšom zastupiteľstve. Spýtal sa na informáciu, že s
colnicou má zámer Klub abstinentov.
Starosta – s colnicou má taktiež zámer obec - tradičný trh – ubytovanie a predaj tradičných
výrobkov.
Florek – navrhuje pozvať na OZ aj policajtov. V obci sa ničia majetky, kradne sa a nič sa
nerieši.
Ing. Makúch – opýtal sa, či objekt pri colnici nie je snímaný kamerou.
Prednosta – bola tam jedna kamera, ktorá bola ukradnutá.
Starosta – kamery sa plánujú dať do budúcoročného rozpočtu.
Florek/Mikolajčík – upozornili na zdevastovanú prírodu od motoriek. Nič sa s tým nerobí. Je
to všeobecne všade, nevážime si prírodu. Väčšina motorkárov sú deti.
Mikolajčík – navrhuje dať do obecných novín upozornenie na tento problém.
Starosta – Oravská Polhora radikálne zvýšila dane Lesom. Oni taktiež devastujú lesy, cesty a
neinvestujú do nich nič.
Šusteková – navrhla posunúť značku „daj prednosť v jazde“ v časti Podkopec, bližšie k
hlavnej ceste, zhora ju nevidno.
MUDr. Vojtkuliaková – navrhuje dať do rozpočtu školy skrinky pre žiakov. Žiaci 5.-9.
ročníka nosia prezuvky domov každý deň.

Starosta – treba spísať požiadavky. Ak to uznajú poslanci a rodičia za správne, skrinky sa do
škôl dajú.
K bodu 7
Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na rokovaní a zasadnutie o 18:40 ukončil.
V Novoti, 4. novembra 2019

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

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

Overovatelia zápisnice:

...........................................................
Stanislav Mikolajčík

...........................................................
Zuzana Šusteková

Zapisovateľka:

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

