Zápisnica
z 15. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konaného dňa
27. júla 2017
Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

Mgr. Pavol Novák
podľa prezenčnej listiny
v počte 6
Ing. Alexander Kováč
RNDr. Mária Biela -N
Ing. Ján Jelen – O
Branislav Juroško - O

Kontrolór obce:
Neprítomní:

ROKOVANIE
1. O t v o r e n i e
Mgr. Pavol Novák, starosta obce privítal prítomných poslancov na rokovaní
OZ.
Zároveň predložil program rokovania. Obecné zastupiteľstvo v Novej Dedine vzalo program
rokovania na vedomie a jednomyseľne ho schválilo. Program rokovania tvorí prílohu č.1 tejto
zápisnice.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, 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.16/2017;
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 Jána Mäsiara a Jozefa Mäsiara, poslancov OZ. Do návrhovej
komisie navrhol Petra Titurusa a Ing. Annu Pastierovú, poslancov OZ .Tieto návrhy boli
obecným zastupiteľstvom jednomyseľne schválené.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, 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.16/2017;
3. Kontrola plnenia uznesení
Ing. Alexander Kováč, kontrolór obce predložil poslancom uznesenie splatné k tomuto
zasadaniu. Uviedol, že k dnešnému dňu neboli uložené žiadnesplatné uznesenia. Pripomenul
ekonomickej komisii, že mala prejednať a navrhnúť starostovi obce zvýšenie platu. Ing. Anna
Pastierová, predsedkyňa ekonomickej komisie požiadala OZ o predĺženie termínu, nakoľko
komisia pre zaneprázdnenosť členov nezasadala. Poslanci vzali žiadosť predsedkyne komisie
na vedomie .
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4. Interpelácia poslancov OZ
V rámci interpelácie vystúpili:
• Ing. J. Valentík, poslanec OZ – sa znova sa vrátil k vypúšťaniu odpadových vôd zo
septikov do jarkov. Uviedol, že je tento stav potrebné riešiť, urobiť kontrolu a vyvodiť
dôsledky. Ako Ďalší krok navrhol, cestou miestneho rozhlasu upozorniť všetkých občanov na
zákaz vypúšťania splaškových vôd zo septikov do jarkov a záhrad;
• Jozef Mäsiar, poslanec OZ – sa zaujímal, ako vyzerajú odvodnené ulice po dažďoch?
• starosta obce uviedol, že vykonal kontrolu, je spokojný s odvodnenými ulicami okrem tkz.
Mlynskej ulici, kde problém pretrváva z dôvodu, že voda nemá kde odtekať ( voda stojí pred
domom Ing. Tošala, nakoľko Jaroslav Svetík, 506 nedovolil cez svoj pozemok osadiť odtokový
kanál ) ;
5. Informácia o vybraných činnostiach starostu obce
Mgr. Pavol Novák, starosta obce predložil poslancom Informáciu o vybraných
činnostiach starostu obce, kde hovoril o stavebných úpravách budovy obecného úradu.
Uviedol, že bol osobne konzulzovať na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre
pripomienky k verejnému obstarávaniu, ktoré nám zabezpečuje externá firma.
Ďalej hovoril o kontrole Programu odpadového hospodárstva obce Okresnou
prokuratúrou Levice,
V ďalšom bode informoval, o dotácii na rekonštrukciu obecného rozhlasu vo výške
5000€ od Ministerstva financií SR,
Vyzval poslancov, aby sa zúčastnili pri organizovaní Čilejkárskeho jarmoku, ktorý sa
bude konať tento rok 26.08.2017,
Predložil poslancom OZ vypracované vyjadrenie právničky JUDr. Ondrašíkovej
ohľadom neuhradených poplatkov za spotrebovaný plyn nájomníkmi zdravotného strediska za
roky 2013-2016. Poslanci toto vyjadrenie prerokovali , vzali na vedomie a jednomyseľne ho
schválili. Schválili vyúčtovanie v zmysle vyjadrenia právničky. Toto vyjadrenie je prílohou
zápisnice.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, 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. 16/2017;
V ďalšom informoval poslancov, že v obci prebieha denný tábor, ktorý organizuje Bc.
Adam Mizerák a Marcela Ďurovská. Tábor je v začiatkoch, ale je rád, že sa našla takáto
aktivita mladých a dúfa, že v budúcnosti sa k takýmto aktivitám pridá aj naša škola. Zároveň
sa poďakoval aj za zorganizovanie Dňa detí pod vedením Mgr. Michaely Maľovej a jej
kolektívu.
6. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2017
Ing. Alexander Kováč, kontrolór obce predložil poslancomvyhodnotenie svojej
práce za I. polrok 2017.
Po
oslanci vzali správu na vedomie. Materiál je priložený k zápisnici.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k žiadosti o poskytnutie investičného úveru na
prefinancovanie výdavkoch spojených so zateplením a výmenou okien v Materskej škole s
telocvičňou
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Ing. Alexander Kováč, kontrolór obce predložil poslancom stanovisko k zatepleniu
uvedených objektov, kde uviedol, že podmienky na prijatie návratných zdrojov sú splnené
z predložených ponúk VÚB a Prima banky v zmysle § 17 z.č. 583/2004 Z.z.
8. Návrh na investičný zámer – Zateplenie budovy a výmena okien v Materskej škole a v
telocvični
Starosta obce vyzval poslancov OZ , aby sa k návrhu vyjadrili. .
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k investičnému
zámeru a jednomyseľne schvaľuje ponuku na bankový úver vo výške 80 000,-€ na dobu 3
rokov od Prima Banky, a.s. Levice .
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, 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 .16/2017;
9. Výber nových nájomníkov do obecných bytov
Starosta obce oboznámil poslancov o žiadostiach, ktoré boli prijaté od žiadateľov na
uvoľnené nájomné byty. Uviedol, že v bytovke v časti Gondovo sa uvoľnil trojizbový byt
a jednoizbový a v bytovkách v časti Opatová dva trojizbové.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadostí tieto vzalo na vedomie a jednomyseľne
schválilo:
Jednoizbový byt v časti Gondovo pre Martina Nováka,
Trojizbový byt v časti Gondovo pre Bc. Veroniku Šimekovú a Ing. Petra Híca,
Trojizbový byt v časti Opatová č. 612 pre Ing. Andreja Salaja a Danielu Kyšovú,
Trojizbový byt v časti Opatová č. 613 pre Máriu Solárikovú
Prvý náhradník je Janka Pacherová
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, 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 .16/2017;
10. Návrh na výmaz Miestneho národného výboru Nová Dedina z obchodného registra
Starosta obce informoval poslancov, že na základe Okresného súdu Nitra obec prijala
Výzvu na výmaz z obchodného registra Miestny národný výbor Nová Dedina – drobná
prevádzkáreň . K tejto žiadosti je potrebné vyjadrenie – súhlas obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní Výzvy túto berie na vedomie a jednomyseľne
schvaľuje podanie návrhu na výmaz Miestneho národného výboru Nová Dedina (drobnej
prevádzkárne) z obchodného registra.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, 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 .16/2017;
11. Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru výstavby telekomunikačného vysielača
Slovak Telekom, a.s.
Starosta vyzval poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní žiadosti vydáva súhlasné stanovisko k výstavbe nového ZS a RR bodu Nová
Dedina, (telekomunikačného vysielača) pre žiadateľa, spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava v zastúpení spoločnosťou Lukromtel, s.r.o., Československej armády
198/31, 96701 Kremnica.
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Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, 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 .16/2017;

12. D i s k u s i a
V rámci diskusie nevystúpil nikto z prítomných.
19. Návrh na uznesenie
.
Peter Titurus, člen návrhovej komisie, predložil poslancom na schválenie Návrh na
uznesenie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na uznesenie tento jednomyseľne
schválilo.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, 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 .16/2017;
20. 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: Ján Mäsiar, poslanec OZ
Jozef Mäsiar, poslanec OZ

Zapisovateľka: Mária Bôbová
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