Zápisnica
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konaného dňa
6. mája 2015
Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

Kontrolór obce:

Mgr. Pavol Novák
podľa prezenčnej listiny
v počte 7
RNDr. Mária Biela, poslankyňa
OZ - O
Ing. Ján Valentík, poslanec OZ-O
OZ-O
Ing. Alexander Kováč

Občania obce:
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Neprítomní:
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 bod č. 8. – Správy kontrolóra
obce. Program aj s doplnením poslanci vzali na vedomie a jednomyseľne ho schválili.
Program rokovania tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, B. Juroško, Ing. J. Jelen, J. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.4/2015;
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 Ing. Miloša Mäsiara a Ing. Jána Jelena, poslancov OZ. Do
návrhovej komisie navrhol Ing. Annu Pastierovú a Petra Titurusa, poslancov OZ. Tieto
návrhy boli poslancami OZ jednomyseľne schválené.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, B. Juroško, Ing. J. Jelen, J. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.4/2015;
3. Kontrola plnenia uznesení
Ing. Alexander Kováč, kontrolór obce vykonal kontrolu plnenia uznesení:
Bolo doporučené starostovi obce:
• vypracovať rozdelenie obce na poslanecké obvody – doporučenie bolo splnené;
splnené;
• v spolupráci s ekonomickou komisiou vypracovať a predložiť schválenie Zásad pre
hospodárenie s majetkom obce na rok 2015 – doporučenie bolo splnené;
• žiadosti spoločenských organizácií o dotácie obce presunúť na budúce rokovanie OZ
– doporučenie bolo splnené;
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• vyzvať Iva Kubalu, zástupcu TJ Slovan Hron, klub rýchlostnej kanoistiky
o preukázanie odbornej spôsobilosti odborného dozoru k zúčastneným deťom, ktoré sa
prihlásia do tábora – doporučenie bolo splnené;
• v spolupráci s komisiou verejného poriadku riešiť problém túlavých psov
upozornením majiteľov a následne pri neuposlúchnutí vyrubením pokuty –
doporučenie sa plní priebežne;
• stavebnej komisii – preveriť stav školských budov od dvora p. Milana Uhnáka –
uloženie bolo splnené;
Poslanci OZ vzali kontrolu plnenia uznesení na vedomie.
4. Interpelácia poslancov OZ
V rámci interpelácie nevystúpil ani jeden poslanec z dôvodu, že všetky pripomienky
a návrhy boli nadnesené a prerokované na stretnutí pred konaním zasadania.
5. Správa audítora za rok 2014
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, ak majú nejaké pripomienky, aby sa
k správe vyjadrili. Poslanci po prerokovaní správy túto vzali na vedomie.
6. Odborné stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu a hospodáreniu obce za rok 2014
Ing. Alexander Kováč, kontrolór obce predložil písomné stanovisko k záverečnému účtu
a hospodáreniu obce za rok 2014 . Poslanci ho vzali na vedomie.
7. Záverečný účet obce Nová Dedina za rok 2014
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, ak majú pripomienky, alebo návrhy,
aby sa vyjadrili. Poslanci po prerokovaní záverečného účtu obce Nová Dedina za rok 2014
tento vzali na vedomie a jednomyseľne ho schválili bez výhrad.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, B. Juroško, Ing. J. Jelen, J. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.4/2015;
8. Správa kontrolóra obce z vykonaných kontrol
Ing. Alexander Kováč, kontrolór obce oboznámil poslancov s obsahom vykonanej
finančnej kontroly . Poslanci vzali správu na vedomie .Správa je prílohou zápisnice.
9. Stanovisko z finančného auditu k vyplácaniam dotácií pre miestne organizácie
Mgr. Pavol Novák, starosta obce uviedol, že na základe finančného auditu bolo obci
doporučené, že finančné dotácie pre spoločenské organizácie môže obecposkytovať len tým
organizáciám, ktoré pôsobia na základe pridelenia identifikačného čísla organizácies tým, že
na konci roka poskytnutú čiastku vyúčtujú poskytovateľovi. Poslanci po prerokovaní
stanoviska z finančného auditu toto vzali na vedomie a schválili finančnú dotáciu vo výške
150,-€ tým organizáciám, ktoré si podali žiadosť a majú pridelené IČO.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, B. Juroško, Ing. J. Jelen, J. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.4/2015;
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10. Žiadosť o poskytnutie pravidelných mesačných finančných prostriedkov CZŠ – úprava
rozpočtu obce
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili. Poslanci
prehodnotili žiadosť a na základe doporučenia finančnej komisie rozhodli, že z kapitálových
investičných prostriedkov určených na opravy CZŠ sa vyčlení čiastka 5.400,-€, ktorá bude
poskytnutá v mesačných dávkach po dobu 6 mesiacov t.j. 900,-€ na prevádzku ŠJ a školského
klubu detí. Poslanci vzali návrh na vedomie a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, B. Juroško, Ing. J. Jelen, J. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.4/2015;
11. Zásady hospodárenia s majetkom obce na rok 2015
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili. Poslanci po
prerokovaní Zásad hospodárenia s majetkom obce tento vzali na vedomie
a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, B. Juroško, Ing. J. Jelen, J. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.4/2015;
12. Návrh VZN č. 3/2015 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných
bytov č. 612 a 613 vo vlastníctve obce Nová Dedina
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: Ing. M. Mäsiar, B. Juroško, Ing. J. Jelen, J. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing. A.
Pastierová, P. Titurus; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.4/2015;
13. Žiadosť o prenájom obecných priestorov na podnikanie
Mgr. Pavol Novák, starosta obce oznámil poslancom, že žiadosť p. Andrey Juroškovej,
ktorá listom požiadala o prenájom sa z rokovania sťahuje, nakoľko oznámila, že už nemá
záujem o prenájom. Poslanci vzali informáciu na vedomie.
14. R ô z n e
a)

Informácia o riešení problematiky o čistení vodných tokov na území obce

Mgr. Pavol Novák, starosta obce,
obce, informoval poslancov, že rokoval s vedením Povodia
Hrona a Ipľa ohľadom úpravy a opráv vodných tokov v obci. Dohodol s vedením
Povodia Hrona a Ipľa, že podnik začne s reguláciou vodného toku v časti Gondovo (ulica
smerom na Žuhračku).
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
b)

Informácia o zamestnávaní obyvateľov obce prostredníctvom ÚPSVaR

Mgr. Pavol Novák, starosta obce informoval poslancov, že od 1.4.2015 obec
prostredníctvom úradu práce zamestnáva 6 dlhodobo nezamestnaných na plný úväzok
s refundáciou z ÚPSVaR. Prostredníctvom aktivačných prác formou menších obecných
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služieb pre obec zamestnáva 2 zamestnancov na 16 hodín týždenne a 3 zamestnancov na 8
hodín týždenne. Poslanci vzali informáciu na vedomie.
c)

Informácia o neuhradených splátkach TKO k 30.4.2015

Mgr. Pavol Novák, starosta obce predložil poslancom zoznam neuhradených splátok za
TKO k 30.4.2015. Poslanci vzali informáciu na vedomie.
d)

Informácia o stave žiadosti na ŠFRB – 8. b.j.

Mgr. Pavol Novák, starosta obce na základe dotazu poslanca Ing. M. Mäsiara o stave
žiadosti na ŠFRB – 8. b. j. uviedol, že žiadosť bola podaná včas, čaká sa na vyrozumenie, či
obec dotáciu dostane. Bytovky sú pred kolaudáciou. Poslanci vzali informáciu na vedomie.
14. D i s k u s i a
V rámci diskusie vystúpili:
• p. Š. Kycka – sa zaujímal, ako je vedené obecné auto, kto je zaň zodpovedný, vidí na ňom
šoférovať kdekoho, ďalej uviedol, že ČOV-ka pri bytovkách zapácha, prečo poslanci ani
jeden neinterpelovali?
• starosta obce – obecné auto má na starosti p. Záhorec, samozrejme, že starosta ho používa
na služobné účely tiež a podľa potreby ho používa ŠK, kde ho šoféruje poverený člen ŠK.
Čistička pri bytovkách zapáchala, ale je to vyriešené, poslanci neinterpelovali z dôvodu, že sa
stretli pred konaním zastupiteľstva a interpelačné príspevky vyriešili;
• p. J. Hansko – mal pripomienku na vypúšťanie žúmp do verejných priekop. Jedná sa
o domy na čajkovskej ceste a na dolinke pri autobusovej zastávke;
• p. M. Tomaškovič – upozornil, že vodný tok v ulici smerom na Žuhračku treba riešiť po
žatve, keď sa zoberie úroda;
• Mgr. M. Švecová – upozornila, že pred pohostinstvom na Opatovej vyteká pravidelne do
priekopy žumpa. Ďalej sa zaujímala o projekt Ulička...
• Ing. J. Jelen uviedol, že projekt Ulička sa rieši samostatne na individuálnych stretnutiach,
ktorých zatiaľ bolo dosť, ale pokiaľ vlastníci nebudú súhlasiť s odpredajom časti pozemkov
na komunikáciu k realizácii cesty nedôjde;
• p. Š. Kycka – sa zaujímal, na základe čoho dostali ľudia stavebné povolenia?
• p. P. Titurus – na územnom pláne obce ide cez uličku výstavba. V roku 2008 bol územný
plán schválený, predtým boli občania vyzývaní, aby svoje podnety a námietky k nemu
oznamovali na obecnom úrade, vtedy to akosi nikoho nezaujímalo...Takýchto lokalít, kde sa
uvažuje s výstavbou je v UP viac. Ďalšou časťou, kde by mala byť výstavba je lokalita od
obecného úradu smerom k ihrisku (zahumná od Selku). Je zarážajúce, že pokiaľ sa riešia veci
verejné, zaujíma sa o ne len hŕstka ľudí a potom, keď sa to týka ich vlastných záujmov, čudujú
sa, kedy sa veci prejednávali verejne. Za novou ulicou, kde býva Ing. Jelen je tiež uvažované
s novou ulicou domov, je tam natiahnuté aj elektrické vedenie, problém je v tom, že sú to
súkromné pozemky. O výstavbe Ulička sa roky uvažovalo s výstavbou, bolo treba podávať
námietky keď bol na to priestor a čas;
• Ing. A. Pastierová – informovala o možnostiach z eurofondov;
• starosta obce – stretnutí ohľadom cesty Ulička bolo niekoľko, ide nám o to, aby o nejakých
20 rokov naše deti nepovedali, prečo sa cesta neurobila poriadne. Mrzí ho, že niektorí najprv
súhlasili a teraz majú námietky a vymýšľajú rôzne variácie, len aby stavbu zdržiavali.
15. Návrh na uznesenie
p. Peter Titurus,
Titurus člen návrhovej komisie, predniesol návrh na uznesenie, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili. Uznesenie je prílohou zápisnice.
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Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, B. Juroško, Ing. J. Jelen, J. Mäsiar, Jozef Mäsiar, Ing.
A. Pastierová, P. Titurus; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.4/2015;
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: Ing. Miloš Mäsiar, poslanec OZ
Ing. Ján Jelen, poslanec OZ
Zapisovateľka: Mária Bôbová
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