ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novoti
konaného dňa 25. januára 2019
Prítomní: Mgr. Radoslav Kozák, PhD. – starosta obce
Bc. Michal Godiš – prednosta OcÚ
Ing. Mária Kozáková – hlavná kontrolórka obce
Prítomní poslanci: Andrea Javorová, Štefan Judiak, Ing. Jozef Kondela, PhDr. Mária Kondelová,
Jozef Kovalčík, Stanislav Mikolajčík, Emília Sekerášová, Zuzana Šusteková, MUDr. Mária
Vojtkuliaková
Neprítomní poslanci: Jozef Florek, Ing. Dávid Makúch
Ďalší prítomní: Bc. Andrea Uradníková, Jozefína Jendrašíková, Mgr. Mária Fafaľáková, Iveta
Durčáková, Marta Nodžáková.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Návrh rozpočtu Obce Novoť-prevádzky na roky 2019, 2020, 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Návrh VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v školskom roku 2019/2020 v základnej škole
7. Žiadosť o pridelenie bytu – Jakub Žatkuľák, bytom Novoť č. 48
8. Dodatok č. 3 k Cenníku nájomného v nájomných bytoch Obce Novoť s účinnosťou od 1.2.2019
9. Čerpanie rezervného fondu vo výške 433750 € - Prístavba KD
10. Štatút komisie pre financie, rozpočet a výstavbu
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. Záver
Zároveň doplnil do bodu č. 11 Rôzne:
a) Žiadosť o finančný príspevok – Cecília Pojezdalová, bytom Novoť č. 650
b) Mimoriadna odmena pre Štefana Judiaka – 100 EUR na návrh starostu
c) Štatút komisie životného prostredia, verejného poriadku, kultúry a športu
d) Štatút komisie sociálnych vecí a školstva
e) Odpísanie nedaňových pohľadávok Obce Novoť predpísaných voči dlžníkom z poplatkov za KO
a DSO z dôvodu ich nevymožiteľnosti
f) Zmena pracovnej doby Obecného úradu Novoť
O programe dal starosta hlasovať (prít.: 9, za: 9, 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: Štefana Judiaka a Jozefa Kovalčíka.

Do návrhovej komisie navrhol: Stanislava Mikolajčíka, Andreu Javorovú a Zuzanu Šustekovú.
Navrhnutí členovia boli prítomnými poslancami schválení (prít.: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0).
K bodu 3
Uznesenie č. 45/2018 zo dňa 17.12.2018 – Predložiť zoznam miestnych komunikácií, ktoré obec
plánuje opravovať, prípadne vybudovať – prednosta OcÚ Bc. Michal Godiš (ďalej len „prednosta“)
uviedol, že obec plánuje opravovať hlavne MK na Podkopci. Spomenul, že do budúcna je potrebné
aktualizovať pasport MK. Taktiež stavebný úrad odporúča vypracovať geometrické plány ciest.
Poslanci po diskusii uložili prednostovi, aby do 31.5.2019 predložil aktualizovaný zoznam MK, ktoré
obec plánuje opravovať, príp. vybudovať.
Uznesenie č. 47/2018 zo dňa 17.12.2018 – Predložiť zoznam ulíc, na ktorých sa realizovala
rekonštrukcia verejného osvetlenia a kde sa bude realizovať v roku 2019 – prednosta uviedol, že
minulý rok sa realizovala situácia č. 8 a č. 10 (vedľajšie ulice od kasárne smerom nadol po
M. Nodžákovú). Tento rok budú dokončené 3 situácie. Rekonštrukcia zahŕňa výmenu svietidiel aj
rozhlasu na starých stĺpoch za cca 88000 €. Jedná sa o tieto situácie:
o situácia č. 1 (Šoltýšstvo – ulica okolo B. Klimčíkovej, Š. Kolenčíka a ulica ku Jakubjakom)
o situácia č. 6 (od autoservisu Kojdiak po T. Kyseľovú)
o situácia č. 7 (ulica od B. Boboňa po autoservis Kojdiak)
Uznesenie č. 48/2018 zo dňa 17.12.2018 – Predložiť víziu fungovania Obce Novoť – prevádzky –
starosta skonštatoval, že pri snehovej kalamite sa ukázalo, že je potrebné obnoviť techniku na
prevádzke. Bolo by potrebné zakúpiť nakladač s otočnou vežou. Tiež plánuje zamestnať viac
pracovníkov, hlavne šoférov, ktorí by obsluhovali ťažké stroje.
K bodu 4
Návrh rozpočtu Obce Novoť-Prevádzky na roky 2019, 2020, 2021
Starosta skonštatoval, že na predchádzajúcom OZ sa nepodarilo schváliť rozpočet. Vyzval prednostu,
aby informoval o spotrebe palív. Verí, že sa nájde riešenie, ktoré uspokojí všetkých.
Prednosta – uviedol, že s pani Nodžákovou vypracovali tabuľku spotreby pohonných hmôt
jednotlivých vozidiel obce aj prevádzky. Boli ohlasy, že za celý rok sa spotrebuje priveľa pohonných
hmôt. Najväčším problémom boli traktory, keďže obidva sú cez zimu v teréne a v lete sa využíva iba
jeden. Keďže v technickej správe nie je napísaná presná spotreba, používa sa spotreba 8,5 l/hod. Podľa
neho je to príliš málo. Podľa informácií zverejnených na fórach venovaným poľnohospodárskej
technike našiel spotrebu 15-17 l/hod., pri vysokom výkone 22 l/hod. So starostom sa dohodli, že do
vozidiel obce a prevádzky zavedú monitorovacie systémy, čím získajú podrobné informácie o ich
pohybe, optimalizujú náklady na pohonné hmoty a ušetria prácu s knihou jázd. Týmto systémom bude
zabezpečená kontrola spotreby, kontrola polohy, štatistika jázd a najazdených kilometrov. Tiež sa
vyrieši problém, ktorý bol najmä v zime s traktormi. Budeme presne vedieť koľko kilometrov
miestnych komunikácií bolo udržiavaných a predišlo by sa negatívnym odozvám typu či bola alebo
nebola daná komunikácia udržiavaná.
Kovalčík – jazdí už 10 rokov s týmto systémom. Nemá s tým problém. Jeho šéf presne vie kde bol
a akou rýchlosťou šiel. Nemusí už vypisovať knihu jázd. Taktiež zdôraznil, že neverí v čistý štít
prevádzky. Ľudia sa neustále sťažujú kde sa bagruje a vozia sa štrky na súkromné stavby.
Kontrolórka Ing. Kozáková – uviedla, že ak by sa rozhodovalo o existencii prevádzky, tak neodporúča,
aby sa akákoľvek zmena vykonala v priebehu roka. Bolo by to po všetkých stránkach zložité. Ak by
malo dôjsť k zmene subjektu, príp. k zmene spôsobu hospodárenia, alebo by sa prevádzka začlenila
ako organizačná zložka pod obec, tak odporúča k 31.12. Tiež skonštatovala, že rozpočet obce na rok
2019 bol schválený a súčasťou rozpočtu obce je aj príspevok pre prevádzku, teda príspevok pre
prevádzku bol poslancami schválený. Rozpočet obce a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti,
čiže prevádzky a ZŠ s MŠ, by sa mal schvaľovať sumárne, nie osobitne za každý subjekt, tak ako to
bolo zaužívané. Obec určuje kompetencie prevádzke. Nemá obavu, že by tu mali vznikať akékoľvek
pochybnosti, že tieto finančné prostriedky pôjdu niekam, kde o nich nebudeme vedieť. Ak príspevok
určený prevádzke nebude vyčerpaný, vráti sa do rozpočtu obce.
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Kovalčík – neustále poukazuje na príliš vysoké náklady obce na stravovanie zamestnancov. Žiada, aby
sa zamestnanci stravovali v jedálni ZŠ s MŠ. Nesúhlasí so zabezpečením stravovania formou
stravných lístkov.
Nodžáková – dvaja zamestnanci sa stravovali v jedálni v škole. Boli výhrady voči ich odevu. Vedúca
jedálne povedala, že majú chodiť na obed o 13:30 hod. Pre zamestnancov je to príliš neskoro.
Starosta – najväčší problém by nastal cez prázdniny.
Prednosta – malo by to byť na dobrovoľnom princípe – či sa zamestnanci pôjdu naobedovať do školy,
do reštaurácie, prípadne si kúpia obed v obchode. Netvrdí, že v škole zle varia, ale predsa sú tam
určené normy, ktoré sa musia dodržiavať.
PhDr. Kondelová – prikláňa sa k názoru prednostu. Skúsme sa na tie stravné lístky pozerať ako benefit
k platu. Určite nesúhlasí, aby jedáleň zriaďovateľa mala pripomienky na odev zamestnancov.
V bufetoch nikto nerieši v čom prídu pracovníci oblečení. Ak majú dostatočnú kapacitu.
Ekonómka Jendrašíková – uviedla, že na stravný lístok si prispieva zamestnanec 45 %
a zamestnávateľ 55 %.
Rozpočet Obce Novoť-Prevádzky na rok 2019 bol prítomnými poslancami schválený a tvorí prílohu
č. 1 zápisnice.
K bodu 5
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Predniesla kontrolórka Ing. Kozáková. Jej zámerom je dokončiť kontrolu Obce Novoť-prevádzky. Ak
by sa schvaľoval záverečný účet za rok 2018 na OZ v júni, týmto by ukončila svoje pôsobenie
a vzdala by sa funkcie hlavnej kontrolórky. Kontroly, ktoré v súčasnosti vykonáva ako aj kontroly
plánované v predloženom návrhu sa týkajú minulého obdobia, nie súčasného.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 bol poslancami schválený a tvorí
prílohu č. 2 zápisnice.
K bodu 6
Návrh VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v školskom roku 2019/2020 v základnej škole bol prítomnými poslancami schválený
a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
K bodu 7
Žiadosť o pridelenie bytu – Jakub Žatkuľák, bytom Novoť č. 48
Poslanci po diskusii pridelenie bytu neschválili.
K bodu 8
Dodatok č. 3 k Cenníku nájomného v nájomných bytoch Obce Novoť s účinnosťou od 1.2.2019
Predniesla ekonómka p. Jendrašíková. V súvislosti s rekonštrukciou bytového domu č. 298, kde bolo
realizované zateplenie tejto budovy a z dôvodu rekonštrukcie bytu č. 3 v bytovom dome č. 298 je
potrebné navýšiť cenu nájomného.
Poslanci schválili Dodatok č. 3 k Cenníku nájomného v nájomných bytoch Obce Novoť s účinnosťou
od 1.2.2019 a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
K bodu 9
Čerpanie rezervného fondu vo výške 433750 € - Prístavba KD
Poslanci schválili použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky stavebnej investície
„Kultúrny dom – prístavba Novoť“ v sume 433750 €.
Predsedníčka komisie pre financie, rozpočet a výstavbu – Šusteková informovala poslancov, že
členovia komisie sa zúčastnili obhliadky ako prebiehajú práce na prístavbe kultúrneho domu, stretli sa
aj so zhotoviteľom stavby Dušanom Kozaňákom. Poslanci po diskusii schválili investičný zámer –
rekonštrukciu a dobudovanie sociálnych zariadení v objekte OcÚ a KD.
K bodu 10
Štatút komisie pre financie, rozpočet a výstavbu
Keďže štatút komisie už bol schválený v roku 2011 a nedošlo k zmenám, ostáva v takom znení v akom
bol schválený.
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K bodu 11
Rôzne
a) Žiadosť o finančný príspevok – Cecília Pojezdalová, bytom Novoť č. 650
Poslanci schválili jednorazový finančný príspevok pre Cecíliu Pojezdalovú, bytom Novoť č. 650 vo
výške 350,- EUR z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a zvýšených 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.
b) Mimoriadna odmena pre Štefana Judiaka – 100 EUR na návrh starostu
Poslanci schválili mimoriadnu odmenu na základe návrhu starostu vo výške 100 EUR pre poslanca
Štefana Judiaka za pomoc pri odstraňovaní snehovej kalamity a koordináciu hasičov.
c) Štatút komisie životného prostredia, verejného poriadku, kultúry a športu - bol poslancami
schválený a tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
d) Štatút komisie sociálnych vecí a školstva - bol poslancami schválený a tvorí prílohu č. 6
zápisnice.
e) Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok predpísaných voči dlžníkom z poplatkov za KO
a DSO – podrobne vysvetlia pracovníčka OcÚ Iveta Durčáková a kontrolórka Ing. Kozáková.
Do návrhu na odpísanie pohľadávok sú zaradené neuhradené pohľadávky z poplatkov za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sú nevymožiteľné núteným výkonom ich plnenia z dôvodu:
- vymáhanie je z ekonomického hľadiska pre obec neefektívne, z doterajších postupov ako aj
všeobecných okolností je zrejmé, že náklady na zabezpečenie procesu by boli vyššie, ako
dosiahnuté príjmy,
- nepreukázaním doručenia výzvy na zaplatenie nedoplatkov by námietka premlčania bola dôvodná,
- podmienky na výkon daňovej exekúcie z hľadiska vecného a formálneho nie sú náležite a úplne
splnené, účastníci konania nie sú individualizovaní – (exekučný titul je spoločný na viac
poplatníkov, pričom nikto z dlžníkov neoznámil, že by prevzal na seba plnenie povinností
poplatníka za ostatných členov domácnosti), nebol vydaný platobný výmer (do r. 2008 exekučný
titul neexistuje),
- právne predpoklady vymáhania a rozhodujúce skutočnosti je možné namietať, čím nie je zaručená
vykonateľnosť exekučného titulu.
Poslanci následne schválili odpísanie nedaňových pohľadávok Obce Novoť predpísaných voči
dlžníkom z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z dôvodu ich nevymožiteľnosti
v celkovej výške 1901,09 €. Príloha č. 1 k návrhu na odpísanie pohľadávok zároveň tvorí prílohu č. 7
tejto zápisnice.
f) Pracovná doba na obecnom úrade – starosta uviedol, že vo volebnom programe sa zaviazal, že
predĺži pracovnú dobu na obecnom úrade. Navrhol upraviť pracovnú dobu v stredu do 17:00 hod.
a v piatok do 14:00 hod. Poslanci schválili pracovnú dobu Obecného úradu Novoť s účinnosťou od
1.2.2019 nasledovne:
Pondelok 7:00 – 15:30 hod.
Utorok 7:00 – 15:30 hod.
Streda 7:00 – 17:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 15:30 hod.
Piatok 7:00 – 14:00 hod.
K bodu 12
Interpelácie poslancov
Poslanci navrhli doplniť členov z radu obyvateľov do jednotlivých komisií.
Do Komisie sociálnych vecí a školstva doplnili Bc. Moniku Veselovskú a Bc. Janku Kozaňákovú.
Do Komisie životného prostredia, verejného poriadku, kultúry a športu doplnili Mgr. Máriu Zárubovú.
Do Komisie pre financie, rozpočet a výstavbu doplnili Ivetu Plaskúrovú.
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Šusteková – v čase snehovej kalamity boli vojaci ubytovaní v hoteli. Navrhla, aby sa do voľného bytu
v bytovom dome č. 157 zakúpili postele, kde by sa mohli v krízových situáciách ľudia ubytovať.
Javorová – počas celého roka má problém s odvozom odpadu z ulice. Prednosta – o tomto probléme
vie. Je to problém hlavne v zime. Je potrebné zavolať na obecný úrad, uviesť číslo domu kde kôš
nevysypali a pracovníčky OcÚ si to poznačia. Následne v priebehu jedného dňa zamestnanci OcÚ
pozvážajú nevysypané koše v celej obci. Musíme minimalizovať výjazdy pracovníkov, preto
nevysielame pracovníkov ihneď po sťažnosti každého občana.
Ing. Kondela – navrhuje, aby si komisie medzi sebou posielali zápisnice zo zasadaní, každý poslanec
by bol informovaný, čo sa v ktorej komisii robí. Aby to malo nejaký zmysel.
Poslanci po diskusii schválili zaradenie štandardného bodu do programu rokovania každého
OZ – Správa komisií zriadených OZ.
Ing. Kondela – bolo by potrebné recyklátom spevniť cestu Grúň. Cesta z Jarku je dôležitá, bolo by
dobré prepojiť Grúň a Barutovú.
Kovalčík – bol by veľmi rád, keby sa upravila cesta Grúňom. Chodia sa tam ľudia bicyklovať a
k vyhliadkovej veži. Zároveň poďakoval za poskytnutú dotáciu z obce na batôžkový ples a pozval
prítomných poslancov, aby sa zúčastnili národného týždňa manželstva v obci. Podrobne ich
informoval o programe.
Kontrolórka Ing. Kozáková – sa opýtala či je možné zriadiť pre poslancov serverové úložisko na
webovej stránke obce, kde by sa dávali materiály na OZ. Prednosta – uviedol, že v súčasnej podobe
webovej stránky to nie je možné. Jedinou možnosťou by bolo zriadiť si vlastný interný web.
Šusteková – stretla sa so školníkom MŠ pánom Franekom, ktorý žiada posilu hlavne ráno, keď
koriguje dopravu. Prednosta – uviedol, že školník má korigovať dopravu v čase, keď deti vystupujú
z autobusu. Poznamenal, že v súčasnosti mamičky svoje deti vozia do škôlky autom, takže autobusom
chodí málo detí. Starosta – do budúcna plánuje vybudovať pri MŠ parkovisko, nasvietený prechod pre
chodcov a posilniť kamerové systémy.
K bodu 13
Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a rokovanie OZ o 19:15 hod. ukončil.

V Novoti 25. januára 2019

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

Overovatelia:

Zapisovateľka:

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

Štefan Judiak

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

Jozef Kovalčík

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

Bc. Andrea Uradníková

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