Zápisnica
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konaného dňa
9. februára 2015

Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

Kontrolór obce:

Mgr. Pavol Novák
podľa prezenčnej listiny
v počte 7
Ing. Miloš Mäsiar, zástupca
s t ar os t u – O
Ing. Ján Jelena, poslanec OZ-O
Ing. Alexander Kováč

Občania obce:

31

Neprítomní:

ROKOVANIE
1. O t v o r e n i e
Mgr. Pavol Novák, starosta obce privítal prítomných poslancov a ostatných občanov na
rokovaní
OZ. Po prečítaní programu bol tento doplnený
o body č. 17. – Žiadosť
o prenájom obecných priestorov Športovo strelecký klub Nová Dedina a bod č. 18. – Žiadosť
o prenájom obecných priestorov Petra Pastierová, Pukanec, Záhradná 22 .Poslanci program
vzali na vedomie a jednomyseľne ho schválili. Program rokovania tvorí prílohu č.1 tejto
zápisnice.
Hlasovanie: Za: RNDr. M. Biela, B. Juroško, Ján. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015;

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Mgr. Pavol Novák, starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice p. Máriu Bôbovú. Za
overovateľov zápisnice navrhol p. Branislava Juroška a p. Petra Titurusa, poslancov OZ. Do
návrhovej komisie navrhol RNDr. Máriu Bielu a Ing. Jána Valentíka, poslancov OZ. Tieto
návrhy boli poslancami OZ jednomyseľne schválené.
Hlasovanie: Za: RNDr. M. Biela, B. Juroško, Ján. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015;

3. Kontrola plnenia uznesení
Ing. Alexander Kováč, kontrolór obce vykonal kontrolu plnenia uznesení:
Bolo doporučené starostovi obce:
• Žiadosť o finančný príspevok pre Strelecký klub Nová Dedina presunúť na
rokovanie OZ, keď budú skompletizované aj ostatné žiadosti od spoločenských
organizácií – doporučenie bolo splnené;
• Zaoberať sa návrhmi a pripomienkami, ktoré predložila ekonomická komisia – toto
doporučenie bude plnené priebežne;
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• Zaoberať sa diskusnými príspevkami obyvateľov: Štefan Kycka – prehodnotiť
obnovenie diskusného fóra na webovej stránke obce – doporučenie bolo splnené – na
webovej stránke sa záujemcovia môžu registrovať a svoje námety, pripomienky
a otázky môžu adresovať starostovi obce;
• Pavol Šebo – riešiť zaplavovanie ulice úpravou jarkov za starou poštou –
doporučenie sa bude riešiť priebežne;
• Lukáč Pastier – zaoberať sa opravou cesty na starej Opatovej – doporučenie sa bude
riešiť priebežne;
• Jozef Števko – prehodnotiť výstavbu prístrešku na cintoríne - Kamenec, opravu ciest
po obci- doporučenie sa bude riešiť priebežne;
1. predsedom komisií
• Zvolať zasadnutia komisií a spracovať plán aktivít pre odstraňovanie nedostatkov a
havarijných stavov – doporučenie bolo splnené;
Poslanci OZ vzali kontrolu plnenia uznesení na vedomie.
4. Interpelácia poslancov OZ
V rámci interpelácie vystúpili:
Ing. Ján Valentík, poslanec OZ – navrhol, aby sa na rokovania OZ zakúpil
dataprojektor;
RNDr. Mária Biela, poslankyňa OZ – upozornila, aby sa nezabudlo pri dostavbe
a skolaudovaní 8. bytových jednotiek uvoľniť zo zábezpeky budovu školy
a nahradiť ju bodovou 8. b.j.;
Ing. Ján Valentík, poslanec OZ – sa dotkol problematiky rušenia hrobových
miest na cintorínoch. Navrhol, aby sa zachovalé pomníky uložili k plotom a tak sa
im aspoň týmto spôsobom vzdala úcta;
p. Peter Titurus, poslanec OZ – uviedol, že pri minulom rušení hrobových miest
o ktoré nemali príbuzní záujem sa uvažovalo, že sa niektoré zachovalé pomníky
uložia vedľa seba k ohrade cintorína, ale nebolo to také jednoduché, nakoľko pri
takomto ukladaní je potrebné pomníky ukotviť do zeme tak, aby nehrozilo zvalenie,
prípadne aby sa okoloidúcim nestal úraz;
RNDr. Mária Biela, poslankyňa OZ – navrhla, spýtať sa príbuzných, či si pomník
nechcú uložiť;
p. Jozef Mäsiar, poslanec OZ – upozornil, že zrušené pomníky sú v kritickom
stave, aj preto nemajú pozostalí o ne záujem;
Mgr. Pavol Novák, starosta obce – upozornil, že na webovej stránke obce je
mapa hrobových miest;
5. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, ak majú nejaké pripomienky, aby sa
vyjadrili. Poslanci po prerokovaní a podrobnom prehodnotení Rokovacieho poriadku tento
vzali na vedomie a jednomyseľne ho schválili. Rokovací poriadok tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: Za: RNDr. M. Biela, B. Juroško, Ján. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015;
6. Návrh na schválenie Štatútu obce
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, ak majú pripomienky, alebo návrhy
k Štatútu obce, aby sa vyjadrili. Poslanci po prerokovaní Štatútu obce tento vzali na vedomie
a jednomyseľne ho schválili. Štatút obce tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: Za: RNDr. M. Biela, B. Juroško, Ján. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015;
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7. Návrh na schválenie Organizačného poriadku
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, ak majú pripomienky, alebo návrhy,
aby sa vyjadrili. Poslanci po prerokovaní Organizačného poriadku obce tento vzali na
vedomie a jednomyseľne ho schválili. Organizačný poriadok obce tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: Za: RNDr. M. Biela, B. Juroško, Ján. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015;

8. Návrh na schválenie Pracovného poriadku
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, ak majú pripomienky, alebo návrhy,
aby sa vyjadrili. Poslanci po prerokovaní Pracovného poriadku tento vzali na vedomie
a jednomyseľne ho schválili. Pracovný poriadok tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: Za: RNDr. M. Biela, B. Juroško, Ján. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015;

9. Návrh na schválenie Zmluvy o nebytových priestoroch pre MUDr. Evu Suchú,
všeobecnú lekárku
Mgr. Pavol Novák, starosta obce uviedol, že zmluva sa prehodnocuje z dôvodu založenia
spoločnosti s ručením obmedzeným pod názvom ES MEDICAL zastúpenej MUDr. Evou
Suchou a vyzval poslancov, ak majú pripomienky, alebo návrhy, aby sa vyjadrili. Poslanci po
prerokovaní Zmluvy o nebytových priestoroch túto vzali na vedomie a jednomyseľne ju
schválili. Zmluva je zverejnená na webovej stránke obce.
Hlasovanie: Za: RNDr. M. Biela, B. Juroško, Ján. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015;
10. Návrh na schválenie dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, aby sa k žiadostiam vyjadrili. Poslanci
prehodnotili každú žiadosť osobitne a dohodli sa, že ekonomická komisia vyčlení v rozpočte
finančné prostriedky na dotácie. Z toho dôvodu doporučili starostovi obce presunúť žiadosti
na budúce rokovanie OZ. Vyzvať žiadateľa o dotáciu Iva Gubalu, zástupcu TJ Slovan Hron,
klub rýchlostnej kanoistiky o preukázanie spôsobilosti a odborného dozoru k zúčastneným
deťom, ktoré sa prihlásia do tábora.
11. Správa stavebnej komisie zo svojho zasadnutia
Mgr. Pavol Novák, starosta obce predniesol správu stavebnej komisie. Poslanci ju vzali
na vedomie. Je prílohou zápisnice.
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12. Správa komisie pre kultúru, životné prostredie, školstvo a šport zo svojho zasadnutia
Mgr. Pavol Novák, starosta obce, vyzval predsedkyňu komisie RNDr. Máriu Bielu, aby
predložila správu. Poslanci ju vzali na vedomie. Je prílohou zápisnice.
13. Návrh na schválenie Zásad pre hospodárenie s majetkom obce na rok 2015
Mgr. Pavol Novák, starosta obce, doporučil, aby uvedené Zásady pripravila a predložila
do rokovania OZ ekonomická komisia. Poslanci vzali návrh na vedomie a súhlasili s ním.
14. Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/Š/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka a dieťa MŠ a školských zariadení
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili. Poslanci po
prerokovaní Návrhu tento vzali na vedomie a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie: Za: RNDr. M. Biela, B. Juroško, Ján. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015;

15. Návrh na schválenie výšky členského príspevku do OZ Tekov – Hont
Mgr. Pavol Novák, starosta obce, uviedol, že v súlade s pravidlami zakotvenými
v stanovách združenia bol navrhnutý členský príspevok na rok 2015 do OZ Tekov – Hont vo
výške 630,-€ za rok 2015 . Poslanci po prerokovaní návrhu členského príspevku tento vzali na
vedomie a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie: Za: RNDr. M. Biela, B. Juroško, Ján. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015;
16. Žiadosť Športovo streleckého klubu o prenájom obecných priestorov
Mgr. Pavol Novák, starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Športovo streleckého
klubu Nová Dedina o prenájom miestnosti o rozmeroch 3x3 m v priestoroch telocvične.
Poslanci po prerokovaní žiadosti túto vzali na vedomie a jednomyseľne ju schválili.
Hlasovanie: Za: RNDr. M. Biela, B. Juroško, Ján. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015;
17. Žiadosť Petry Pastierovej o prenájom obecných priestorov
Mgr. Pavol Novák, starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Petry Pastierovej,
bytom Pukanec, Záhradná 22 o prenájom nebytových priestorov v priestoroch OZS za
účelom pedikérskych služieb s účinnosťou od apríla 2015. Poslanci po prerokovaní
žiadosti túto vzali na vedomie a jednomyseľne ju schválili.
Hlasovanie: Za: RNDr. M. Biela, B. Juroško, Ján. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015;
18. Informácia o stave a nakladaní s TKO za rok 2014
Mgr. Pavol Novák, starosta obce predložil poslancom informáciu o stave a nakladaní
s TKO za rok 2014. Poslanci ju vzali na vedomie.
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19. D i s k u s i a

V rámci diskusie vystúpili:
• p. Štefan Kycka - sa vrátil k rušeniu hrobových miest o ktoré pozostalí nemajú
záujem. Uviedol, že si všimol niektoré pomníky vyvezené v poľných cestách,
upozornil na históriu a spomienku na týchto zomrelých, ktorí v minulosti niečo
v obci znamenali, treba na takéto veci dávať pozor. Ďalej poukázal na povinnosť
zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce. Znovu pripomenul na rozdelenie
tkz. rajónov v obci pre poslancov;
• p. Pavel Šebo - apeloval na túlavých psov, ktorí sa pohybujú po obci a ohrozujú
občanov, pýtal sa, či už niektorý majiteľ dostal pokutu?
• Mgr. Pavol Novák, starosta obce – prisľúbil, že s poslancom p. Jánom Mäsiarom
urobia kontrolu po obci a zjednajú nápravu;
• p. Jozef Hansko – žiadal, aby sa aj oznam o úmrtí opakoval, nakoľko občania,
ktorí bývajú pri hlavnej ceste a rušia ich okoloidúce autá nepočujú;
• p. Jozef Hlôška – sa zaujímal, aký bol postup pri prideľovaní bytu v časti
Gondovo, kto o tom rozhodol, podľa akých kritérií? Bude sa sťažovať;
• p. Ján Mäsiar, poslanec OZ- výber nájomcu vykonali poslanci OZ hlasovaním,
vyberalo sa z troch žiadostí. Vybrala sa p. Mojzesová. ktorá v našej obci
podniká, dieťa jej navštevuje miestnu materskú školu a má v obci aj trvalý pobyt;
• p.. Jozef Števko – uviedol, že keď sa rušili hrobové miesta bol pri tom, je
problematické uloženie pomníkov, lebo pomník treba správne a bezpečne ukotviť
do zeme, aby sa nestal úraz a niekoho neprivalil, kto si to vezme na zodpovednosť?
Hrobové miesta o ktoré sa nemá kto starať by sa mali rušiť jednak z dôvodu, že za
chvíľu sa nebude mať kde pochovávať a z dôvodu, že zanedbané hroby pôsobia
veľmi zle;
• p. Štefan Kycka – sa zaujímal o čistiareň odpadových vôd, v minulosti sa mala
stavať na bývalom družstevnom dvore.
• Mgr. Pavol Novák, starosta obce uviedol, že to bola zrejme chyba, bol na
pracovnom stretnutí starostov Podlužian, Hronských Kosíh, Čajkova a Novej
Dediny, ktoré iniciovala Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Levice
ohľadom Aglomerácie Podlužany – odvedenia a čistenia odpadových vôd – Nová
Dedina-obecná kanalizácia. Na základe našej žiadosti zo dňa 16.10.2014, kde
obec žiadala o spolufinancovanie ČOV, zástupcovia ZsVS uviedli, že prevádzka
ČOV kapacitne momentálne nestačí, pre veľké množstvo zvážaných žumpových vôd
do ČOV Podlužany. Ďalej oboznámil prítomných za akých podmienok je možné
rozšírenie verejnej kanalizácie s napojením na jestvujúcu ČOV (potrebné
spolufinancovanie Novej Dediny na rozšírení ČOV) . Upozornil prítomných, že na
pripojenie obce Nová Dedina bude potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov t.j.
Podlužian, Hronských Kosíh a Čajkova. Až po predložení súhlasu spoluvlastníkov
ČOV a zabezpečení zvýšenia kapacity ČOV možno uvažovať o odkanalizovaní
obce Nová Dedina;
• p. Jozef Hansko – upozornil na dezolátny stav chodníkov pred domami, pokiaľ
chceme, aby obyvatelia nechodili po ceste, je treba s tým niečo robiť;
• Mgr. Pavol Novák, starosta obce – projekty na chodníky sú vypracované, ale
problémom sú financie;
• Ing. Anna Števková - upozornila na zanesené jarky a tým zaplavovanie
pozemkov;
• Mgr. Pavol Novák, starosta obce navrhol, že na jar plánuje poveriť aktivačných
pracovníkov s čistením jarkov;
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p. Jozef Bajan - upozornil na prívalové dažde, ktoré môžu narobiť veľa škody,
pokiaľ sa nevykoná odvodnenie a odstránenie zábran. Taktiež upozornil na divoké
skládky, nechápe, prečo to ľudia robia, nie je jednoduchšie vyložiť odpad pred
svoj dom, ktorý mu bude odvezený ?
RNDr. Mária Biela, poslankyňa OZ sa tiež pozastavila nad divokými skládkami,
komisia ŽP robila kontrolu a bola veľmi nemilo prekvapená, koľko máme divokých
skládok, pritom stačí sledovať kalendár zvozu;
p. Peter Titurus, poslanec OZ – je to všetko o serióznosti ľudí, zbery sa robia
pravidelne, zber pneumatík z osobných aut tiež. O odvodnenie som sa snažil tiež,
bohužiaľ podarilo sa len z časti, tu tiež zlyhala neochota niektorých vlastníkov,
jarky po hlavnej ceste majú na starosti cestári. ČOV v Podlužanoch doposiaľ
kapacitne stačila, odkedy sa urobila kanalizácia v Čajkove, Kosihách
a Podlužanoch odrazu prestáva fungovať. Áno boli projekty na ČOV, žiaľ neboli
financie a Povodie Hrona a Vodári nedali súhlas, aby boli blízko seba dve ČOV-ky
a tak naša obec musela pristúpiť k spoločnému riešeniu do ČOV Podlužany. Každý
rok sa obec snaží získať finančné prostriedky z eurofondov, myslím, že tam bude
iný zádrhel. Rozšírenie ČOV je drahé, obec na to nemá, bude na to potrebné získať
iné finančné prostriedky;
p. Milan Uhnák – upozornil na zlý stav plotov CZŠ , treba ho opraviť. Dažďový
zvod na budove školy je v zlom stave, zateká mu pod kuchynku, ktorá vlhne, na
zadnej budove je hladká strecha, sneh sa nebezpečne šmýka, nebezpečie lavíny. Na
bočnej stene na starej budove padá omietka, treba ju opraviť. Jarok od Bajana
smerom ku škole je zanesený, treba túto stranu odvodniť, aby voda mohla stiecť do
kanála. Za školskou záhradou bol tiež jarok, dala sa tam síce rúra, ale je tenká
nestíha brať vodu;
p. Peter Pastier – uviedol, že pred ich domom stojí voda, nemá kde odtekať, treba
to riešiť;
Mgr. Pavol Novák, starosta obce prisľúbil, že na druhý deň sa na to pôjde
spoločne s p. Pastierom pozrieť;

•
20. Návrh na uznesenie

RNDr. Mária Biela , členka návrhovej komisie, predniesla návrh na uznesenie, ktorý
poslanci jednomyseľne schválili. Uznesenie je prílohou zápisnice.
Hlasovanie: Za: RNDr. M. Biela, B. Juroško, Ján. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015;
21. Z á v e r
Mgr. Pavol Novák, starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a rokovanie OZ
ukončil.
Mgr. Pavol Novák
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Branislav Juroško, poslanec OZ
Peter Titurus, poslanec OZ

Zapisovateľka: Mária Bôbová
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