ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novoti
konaného dňa 17. decembra 2018
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, Ing. Dávid Makúch, Stanislav Mikolajčík, Emília Sekerášová, Zuzana
Šusteková, MUDr. Mária Vojtkuliaková
Ďalší prítomní: Mgr. Viera Kondelová, Anton Durčák, 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.
K bodu 2
Starosta vyzval pána Štefana Judiaka na zloženie sľubu poslanca, ktorý znie:
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolený poslanec Štefan Judiak zložil zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona
o obecnom zriadení tak, že podpísal jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto
zápisnice. Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Viera Kondelová zároveň odovzdala
novozvolenému poslancovi osvedčenie o zvolení. Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie
o výsledku volieb v obci Novoť do obecného zastupiteľstva a za starostu obce, zo dňa 10.11.2018,
tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Následne predsedníčka mandátovej komisie PhDr. Mária Kondelová
konštatovala, že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného OZ zložili a podpisom potvrdili
zákonom predpísaný sľub.
Po zložení sľubu poslanca, starosta skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov, OZ je teda uznášaniaschopné. Starosta predniesol návrh programu rokovania OZ podľa
pozvánky.
1. Otvorenie
2. Slávnostné zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o voľbe
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Zmena rozpočtu obce k 17.12.2018
6. Návrh rozpočtu Obce Novoť na roky 2019, 2020, 2021
7. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Novoť na roky 2019, 2020, 2021
8. Návrh rozpočtu Obce Novoť-prevádzky na roky 2019, 2020, 2021
9. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, predsedov
a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
10. Žiadosť o pridelenie väčšieho nájomného bytu / Žiadosť o opakované uzatvorenie zmluvy – Ing.
Peter Poleta, bytom Novoť č. 328
11. Predĺženie nájmu v bytových domoch

12. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – Patrik Skorka, bytom Novoť č. 50
13. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy
14. Vyhodnotenie činnosti a stavu ochrany pred požiarmi a hlavné úlohy na rok 2019
15. Návrh plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2019
16. Kúpa pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie – Jakub Srogončík (Barutová)
17. Žiadosť o odpredaj stavebného pozemku – Ľudmila Makúchová, bytom Novoť č. 68
18. Zriadenie komisií a voľba členov a predsedov komisií
19. Rôzne
20. Interpelácie poslancov
21. Záver
O programe dal starosta hlasovať (prít.: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0). Program rokovania bol
prítomnými poslancami jednomyseľne schválený.
K bodu 3
Starosta určil za zapisovateľku pracovníčku obecného úradu Bc. Andreu Uradníkovú.
Za overovateľov zápisnice určil: Andreu Javorovú a MUDr. Máriu Vojtkuliakovú.
Do návrhovej komisie navrhol: PhDr. Máriu Kondelovú, Emíliu Sekerášovú a Ing. Dávida Makúcha.
Navrhnutí členovia boli prítomnými poslancami schválení (prít.: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0).
K bodu 4
Informáciu o plnení uznesení predložil starosta.
Uznesenie č. 327/2018 zo dňa 21.09.2018 – Predniesť na zasadnutí ZMOBO nesúhlas s vydávaním
obedov v cene 1,20 EUR pre všetky školopovinné deti z dôvodu nedostatočných kapacít jedální,
kuchýň a pracovnej sily v stravovacích zariadeniach ZŠ s MŠ Novoť – starosta informoval, že
členovia združenia ZMOBO uznesením č. 8/2018 vyjadrili na svojom zasadnutí dňa 28.9.2018
v Mútnom nesúhlasné stanovisko k pripravovanému návrhu obedov pre všetkých žiakov základných
škôl a posledných ročníkov materských škôl zadarmo, ktoré chce od 1. januára 2019 zaviesť do praxe
vláda. Nesúhlasné stanovisko podrobne zdôvodnili a navrhli riešenia. Toto stanovisko bolo prednesené
na zasadnutí ZMOS.
K bodu 5
Zmena rozpočtu obce Novoť k 17.12.2018
Starosta informoval, že zmena rozpočtu bola poslancom doručená. Ekonómka Jozefína Jendrašíková
vysvetlila zmeny v rozpočte po jednotlivých položkách, a to v rámci príjmovej a výdavkovej časti.
Po doplňujúcich otázkach poslancov (Šusteková, Javorová, Mikolajčík, Kondelová, Kovalčík, Florek)
bola zmena rozpočtu prítomnými poslancami schválená a tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
K bodu 6
Návrh rozpočtu Obce Novoť na roky 2019, 2020, 2021 predniesla ekonómka Jendrašíková. Tiež
uviedla, že poslanci obdržali Správu nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2017. Správu vzali na vedomie a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Florek – požaduje do budúceho OZ predložiť zoznam konkrétnych miestnych komunikácií, ktoré obec
plánuje opravovať, prípadne vybudovať.
PhDr. Kondelová - žiada, aby položka 635006 bola rozdelená na budovanie nových MK, bežnú
údržbu a opravy.
Florek – navrhuje navýšiť cenu za výkup pozemkov pod miestne komunikácie. 2 € za m2 je príliš
málo.
Ing. Kondela – navrhol, aby Komisia pre financie, rozpočet a výstavbu zrealizovala prieskum
v okolitých obciach za akú cenu vykupujú pozemky.
Anton Durčák – sa opýtal aká bude kapacita kultúrneho domu po jeho rekonštrukcii, či bude dostatok
inventáru.
Starosta – cca 300 ľudí, presný počet zistíme.
Florek – podľa neho sú náklady na rekonštrukciu verejného osvetlenia príliš vysoké.
Starosta – do budúceho OZ predložíme zoznam konkrétnych ulíc, na ktorých sa realizovala
rekonštrukcia verejného osvetlenia a kde sa bude ešte realizovať v roku 2019. Zároveň poslancom
predniesol svoj zámer, a to výstavbu pamätníka v obci. Tiež informoval poslancov o už
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rozpracovaných projektoch na dodanie kompostérov do domácností (dotácia z MŽP SR), vybavenie
učební v ZŠ s MŠ (dotácia z MPRV SR), výstavba altánku a náučného chodníka pri vyhliadkovej veži
(projekt INTERREG PL-SR). Tiež informoval, že na vybudovanie chodníka popri hlavnej ceste od
zdravotného strediska ku križovatke, vedenie obce zvažuje alternatívu uskutočniť práce vlastnými
kapacitami obce.
V rámci tohto bodu predniesla hlavná kontrolórka Ing. Kozáková svoje stanovisko k návrhu rozpočtu
Obce Novoť na roky 2019, 2020, 2021. Informovala, že návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej
stránke obce a na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho
schválením. Uviedla, že navrhovaný celkový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, z toho bežný
rozpočet je plánovaný ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Ďalej konštatovala, že
predložený návrh rozpočtu je zostavený tak, že zabezpečuje financovanie všetkých samosprávnych
kompetencií obce, ako aj plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy. Na záver odporučila
Obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť a návrh viacročného
rozpočtu Obce Novoť na roky 2020 – 2021 zobrať na vedomie.
Poslanci vzali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Novoť na rok 2019,
viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021 a k návrhu Programového rozpočtu. Stanovisko tvorí
prílohu č. 5 tejto zápisnice.
Poslanci ďalej diskutovali o poskytnutí dotácií na rok 2019. Dotácie budú poskytnuté nasledovne:
LOREM n. o. (v zastúpení Zuzanou Šustekovou) – 2000 €
Telovýchovná jednota Novoť (v zastúpení Mgr. Pavlom Mikolajčíkom) – 18000 €
Občianske združenie Čaje (v zastúpení Bc. Danielom Mikolajčíkom) – 1300 €
Taktiež schválili zaradenie finančných prostriedkov do rozpočtu na rok 2019 pre ZŠ s MŠ Novoť na
originálne kompetencie v celkovej výške 20850,- EUR, z toho MŠ bežné výdavky 7650,- EUR (účel:
nákup nových lehátok, vysávača, nábytku, interaktívnej tabule, notebooku, didaktických pomôcok), ŠJ
pri MŠ kapitálové výdavky 9200,- EUR (účel: nákup sporáka, ohrevného pultu na výdaj stravy,
umývačky riadu s príslušenstvom a odkladacieho regálu), ŠJ pri ZŠ kapitálové výdavky 4000,- EUR
(účel: nákup varného kotla a pracovného stola).
Rozpočet Obce Novoť na rok 2019 bol prítomnými poslancami schválený a tvorí prílohu č. 6
zápisnice.
K bodu 7
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Novoť na roky 2019, 2020, 2021
Poslanci schválili Rozpočet Základnej školy s Materskou školou Novoť na rok 2019 podľa
predloženého návrhu a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. Zároveň vzali na vedomie Návrh viacročného
rozpočtu Základnej školy s materskou školou Novoť na roky 2019 – 2020.
K bodu 8
Návrh rozpočtu Obce Novoť-Prevádzky na roky 2019, 2020, 2021
Predniesla Nodžáková Marta. Počas diskusie mali poslanci viacero doplňujúcich otázok. Florek – sa
zaujímal ako obec a príspevková organizácia zabezpečujú stravovanie svojich zamestnancov. Spôsob
stravovania vysvetlila p. Nodžáková. Uviedla, že stravovanie je zabezpečené formou stravných
lístkov, ktoré dostávajú podľa počtu odpracovaných dní v mesiaci. Poslanci sa tiež informovali, prečo
sa zamestnanci nemôžu stravovať napr. v škole, že by to bol lacnejší variant. Pani Nodžáková
vysvetlila, že je to z toho dôvodu, že zamestnanci sú často v teréne a nie je možnosť prísť na obed
v čase obeda. Kondelová – sa zaujímala o počet zamestnancov na prevádzke. Kovalčík - považuje
náklady na pohonné hmoty vo výške 27600 € za rok za príliš vysoké. Pani Nodžáková poslancom
podrobne vysvetlila, že tieto náklady sú za obec aj prevádzku dokopy. Sú v tom zahrnuté pohonné
hmoty na traktory, tatry, osobné autá, kosačky, hasičské vozidlá atď. Florek – zdôraznil, že niektoré
obce poskytujú služby svojim obyvateľom a naša prevádzka je drahšia ako súkromná sféra. Pritom by
mala byť lacnejšia. Pani Nodžáková uviedla, že prevádzka nie je drahšia. Len ľuďom je lepšie požičať
si auto alebo bager od súkromníka, ktorého vyplatí hotovosťou, čo je v konečnom dôsledku pre občana
výhodnejšie, ako fakturácia. Poslanci tiež žiadajú starostu predložiť na OZ víziu, ako si predstavuje
fungovanie prevádzky do budúcna. Po obsiahlej diskusii poslanci neschválili rozpočet Obce Novoť –
Prevádzky. Návrh nového rozpočtu bude predložený na ďalšom zasadnutí OZ v januári 2019. Návrh
rozpočtu tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
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K bodu 9
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, predsedov
a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
Poslanci sa po diskusii dohodli na nasledovných odmenách:
Za plnenie úloh a účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva prináleží poslancovi
odmena vo výške 30 EUR za každé zasadnutie OZ bez ohľadu na počet zasadnutí
v kalendárnom roku.
Za výkon funkcie sobášiaceho prináleží poverenému poslancovi odmena vo výške 30
EUR/sobášny akt.
Za významné zásluhy o rozvoj obce, alebo aktívnu účasť pri organizovaní
a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou možno poskytnúť poslancovi OZ
mimoriadnu odmenu, na základe návrhu starostu obce, alebo na základe návrhu finančnej
komisie, jednorazovo najviac vo výške 100 EUR.
Za plnenie úloh prináleží zástupcovi starostu obce odmena vo výške 100 EUR/mesačne.
V prípade zastupovania starostu obce z dôvodu jeho práceneschopnosti trvajúcej dlhšie
ako 10 kalendárnych dní v príslušnom mesiaci prináleží zástupcovi starostu obce odmena vo
výške 400 EUR/mesačne.
Za plnenie úloh a účasť na zasadnutí komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom prináleží
predsedovi komisie odmena vo výške 30 EUR za jedno zasadnutie a členom komisie odmena
vo výške 20 EUR za jedno zasadnutie.
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, predsedov a členov
komisií zriadených obecným zastupiteľstvom boli prítomnými poslancami schválené a tvoria prílohu
č. 9 tejto zápisnice.
K bodu 10
Žiadosť o pridelenie väčšieho nájomného bytu / Žiadosť o opakované uzatvorenie zmluvy – Ing.
Peter Poleta, bytom Novoť č. 328
Poslanci žiadosť o pridelenie bytu neschválili. Žiadosť bude evidovaná v zozname žiadateľov o byt.
Poslanci následne schválili predĺženie nájomnej zmluvy do 31.12.2019 – byt č. 2 v bytovom dome
č. 328.
K bodu 11
Predĺženie nájmu v bytových domoch
Na základe žiadostí nájomníkov poslanci predĺžili nájomné zmluvy nasledovne:
- byt č. 26 v bytovom dome č. 157 – nájomca Alena Divišová, na obdobie do 31.12.2019
- byt č. 27 v bytovom dome č. 157 – nájomca Anna Kocúrová, na obdobie do 31.12.2019
- byt č. 6 v bytovom dome č. 298 – nájomca Jaroslav Kavalier, na obdobie do 31.12.2019
- byt č. 1 v bytovom dome č. 298 – nájomca Miroslav Camber, na obdobie do 31.12.2019
- byt č. 2 v bytovom dome č. 298 – nájomca Eva Camberová, na obdobie do 31.12.2019
- byt č. 4 v bytovom dome č. 328 – nájomca Andrea Wursterová Serdelová, na obdobie do 31.12.2019
- byt č. 1 v bytovom dome č. 328 – nájomca Lukáš Vlčák, na obdobie do 31.12.2019
- byt č. 5 v bytovom dome č. 298 – nájomca Ing. Martin Durčák, na obdobie do 30.6.2019
K bodu 12
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – Patrik Skorka, bytom Novoť č. 50
Poslanci žiadosť o pridelenie bytu neschválili. Žiadosť bude evidovaná v zozname žiadateľov o byt.
K bodu 13
Delegovanie zástupcov obce do Rady školy
Do Rady školy boli zvolení: Andrea Javorová, MUDr. Mária Vojtkuliaková, Zuzana Šusteková a
Mgr. Mária Fafaľáková.
K bodu 14
Vyhodnotenie činnosti a stavu ochrany pred požiarmi a hlavné úlohy na rok 2019
Predniesol poslanec a zároveň predseda DHZ obce Štefan Judiak.
Poslanci vzali na vedomie Vyhodnotenie činnosti a stavu ochrany pred požiarmi a hlavné úlohy na rok
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2019 a tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.
K bodu 15
Návrh plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2019
Návrh plánu rokovaní OZ na rok 2019 predniesla pracovníčka OcÚ Bc. Andrea Uradníková.
Vypracovala harmonogram zasadnutí OZ podľa požiadavky poslancov, aby sa OZ konali vždy
v piatky, okrem prvých piatkov, o 15:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať 25.1.2019, 29.3.2019,
14.6.2019, 13.9.2019, 13.12.2019. Poslanci plán rokovaní OZ následne schválili.
K bodu 16
Kúpa pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie – Jakub Srogončík (Barutová)
C KN 513/3 – 119 m2 – Trvalý trávny porast
za kúpnu cenu vo výške 2 €/1 m2
Poslanci výkup pozemkov schválili.
K bodu 17
Žiadosť o odpredaj stavebného pozemku – Ľudmila Makúchová, bytom Novoť č. 68
Poslanci po diskusii prerokovanie žiadosti o odpredaj stavebného pozemku odložili na neurčito.
K bodu 18
Zriadenie komisií a voľba členov a predsedov komisií
S činnosťou od 18.12.2018 poslanci zriadili nasledovné komisie:
Komisia sociálnych vecí a školstva
Predseda: Stanislav Mikolajčík
Členovia: PhDr. Mária Kondelová, MUDr. Mária Vojtkuliaková, Jozef Kovalčík, Mgr. Mária
Fafaľáková
Komisia životného prostredia, verejného poriadku, kultúry a športu
Predseda: Emília Sekerášová
Členovia: Ing. Jozef Kondela, Ing. Dávid Makúch, Štefan Judiak, Iveta Durčáková
Komisia pre financie, rozpočet a výstavbu
Predseda: Zuzana Šusteková
Členovia: Jozef Florek, Andrea Javorová, Bc. Michal Godiš, Jozefína Jendrašíková
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: Zuzana Šusteková
Členovia: Stanislav Mikolajčík, Andrea Javorová
K bodu 19
Rôzne
- Starosta informoval poslancov o zmene na funkcii prednostu obecného úradu od 16.12.2018. Novým
prednostom je Bc. Michal Godiš.
- Pracovníčka OcÚ Iveta Durčáková – informovala poslancov, že septembri schválili uznesenie
č. 310/2018, ktorým určili lehotu do 31.10.2018 na zaplatenie pohľadávok po dobe splatnosti, ktoré
obec Novoť eviduje voči dlžníkom z titulu daňových nedoplatkov z miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec dlžníkov posledný krát vyzvala,
niektorí si už doplatili svoje dlhy. Poslanci navrhli do budúceho OZ pripraviť návrh uznesenia, ktorým
upustia od vymáhania pohľadávok z dôvodu neexistujúce právneho titulu na vymáhanie exekútorom.
- Šusteková – navrhla schváliť poslancovi Mikolajčíkovi mimoriadnu odmenu za prácu na vytvorení
obecného kalendára. Poslanci schválili odmenu vo výške 100 EUR.
- Mikolajčík - odporučil Komisii životného prostredia, verejného poriadku, kultúry a športu, aby
v priebehu roka zbierali fotografie na obecný kalendár, pričom je potrebné určiť tému aj rozlíšenie.
K bodu 20
Interpelácie poslancov
o Šusteková – navrhuje osadiť zábradlie na Barutovej – popri ceste okolo novej fary
o Ing. Makúch – sa opýtal, či sa v obci už niekedy riešil bankomat. Starosta uviedol, že obec
posielala viacero žiadostí. Neboli schválené. Ako dôvod banky uviedli, že sú to pre nich
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vysoké náklady, keďže v obci nie je predpoklad splniť požadované kritérium - dostatok
klientov a počet hotovostných operácií. V Zákamennom banky posilnili bankomaty, občania si
majú kde vybrať peniaze.
Šusteková – navrhla, aby sa na ceste pri Základnej škole umiestnil retardér – spomaľovač na
cestu. Starosta uviedol, že je to komplikované, keďže je to štátna cesta.
Kovalčík – upozornil na nízko osadené poklopy na hlavnej ceste. Taktiež spomenul, že na
miestnej komunikácii v časti obce Podkopec je množstvo dier na ceste. Žiada, aby obec tento
problém vyriešila.
Florek – požaduje, aby obec poslala ďalšie sťažnosti na príslušné orgány ohľadom poklopov
na hlavnej ceste, aby sa nedostatky čím skôr odstránili.
Sekerášová – navrhuje rokovať so Štátnymi lesmi, aby odhŕňali sneh aj na Podkopci, aspoň
po obchod.
Florek – je potrebné vyhlásiť v rozhlase, aby občania neparkovali na cestách. Komplikuje to
prácu pri odhŕňaní snehu. Starosta uviedol, že v rozhlase sa to už hlásilo viackrát.
Sekerášová – upozornila na chýbajúci bezbariérový prístup na zdravotnom stredisku. Starosta
poznamenal, že v budúcnosti sa s vybudovaním plánuje.
Kontrolórka Ing. Kozáková – tiež spomenula, že v rámci prístavby kultúrneho domu sa
zabudlo na vybudovanie toalety pre imobilných občanov.
Judiak – žiada vyčistiť požiarnu nádrž na Podkopci, keďže dochádza k vsatiu sedimentu
do čerpadla.

K bodu 16
Záver
Starosta obce Mgr. Radoslav Kozák, PhD. poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť
a rokovanie OZ ukončil. Zároveň poslancom poprial požehnané sviatky a šťastný Nový rok.

V Novoti 17. decembra 2018

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

Overovatelia:

Zapisovateľka:

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

Andrea Javorová

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

MUDr. Mária Vojtkuliaková

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

Bc. Andrea Uradníková

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