Zápisnica
zo 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konaného dňa
30. marca 2016

Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

Mgr. Pavol Novák
podľa prezenčnej listiny
v počte 8
Ing. Ján Jelen, poslanec
OZ - O

Neprítomní:
Kontrolór obce:

Ing. Alexander Kováč

Občania obce:

13
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 jednomyseľne schválený. Program rokovania
tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, RNDr. M. Biela, B. Juroško, J. Mäsiar, Ján Mäsiar, Ing.
A. Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.8/2016;
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 Branislava Juroška a Jozefa Mäsiara, 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, RNDr. M. Biela, B. Juroško, J. Mäsiar, Ján Mäsiar, Ing.
A. Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.8/2016, 9/2016;
3. Kontrola plnenia uznesení
Ing. Alexander Kováč, kontrolór obce vykonal kontrolu plnenia uznesení s konštatovaním,
že všetky doporučenia boli splnené.
4. Interpelácia poslancov OZ
V rámci interpelácie vystúpili:
 B. Juroško, poslanec OZ – upozornil, že v materskej škole nie je zverejnená
prevádzková doba do 16:30;
 Starosta obce – preverí a zariadi;
 Ing. A. Pastierová, poslankyňa OZ – Či sa neuvažuje o napísaní monografie obce
 Starosta obce uviedol, že máme problém nájsť človeka, ktorý by písal kroniku do
knihy ( povinnosť), myslí si, že pokiaľ by sa našla kronikárka-kronikár, nebol by
problém písať aj alektronicky. Čo sa týka monografie obce, tá je napísaná od roku
2006 ( naša obec bola prvá na okolí, ktorá ju vlastní), jej autorom je Doc. PhDr.
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Jozef Sulaček, CsC. Na obci je kniha k zakúpeniu , jej cena je symbolická 5,-€. Je
veľmi zaujímavo a pútavo napísaná, určite by zaujala mladú populáciu.
Jozef Mäsiar, poslanec OZ – sa zaujímal v akom štádiu je 8 bytovka?
Starosta obce – robia sa posledné úpravy, myslí si, že do konca apríla by sa
nájomníci mohli sťahovať;
RNDr. M. Biela, poslankyňa OZ – upozornila, že Ing. A. Števková a spol.
nedostala odpoveď na list;
Starosta obce – odpoveď sme nedávali, lebo sa prerokovala žiadosť na OZ
rokovali sme u zástupcu cestárov, ktorý nevedel špecifikovať časový rozsah prác,
ktorý bude robiť regionálna správa ciest a tiež termín , veci sa riešia, akonáhle
dokončia rozpracované zákazky, prídu. Uviedol, že ako poslanci, ktorí sú
v kontakte s občanmi, môžu ich o výsledku rokovania zastupiteľstvainformovať ;
Ing. J. Valentík, poslanec OZ – sa zaujímal v akom štádiu je kompostáreň
v Gondove?
Starosta obce – rieši sa v spolupráci s komisiou život. prostredím;
RNDr. M. Biela, poslankyňa OZ – uviedla, že to rieši aj urbár, odpad zo záhrady
kultúrneho domu sa odváža pri kúpeľ, kde sa vyrovnáva plocha ;

5. Vyhodnotenie činnosti kontrolóra obce za II. polrok 2015 a správa o vykonanej kontrole
Ing. Alexander Kováč, kontrolór obce predniesol poslancom vyhodnotenie činnosti
a správu o vykonanej kontrole. Poslanci ich vzali na vedomie.
6. Správa zo zasadnutia ekonomickej komisie
Ing. Anna Pastierová, predsedkyňa ekonomickej komisie, predložila poslancom správu
zo zasadnutia komisie. Poslanci ju vzali na vedomie
7. Správa zo zasadnutia stavebnej komisie
Mgr. Pavol Novák, starosta obce predložil poslancom správu zo zasadnutia komisie
z dôvodu, že predseda stavebnej komisie Ing. J. Jelen je t.č. práceneschopný. Poslanci ju vzali
na vedomie.
8. Správa zo zasadnutia komisie pre životné prostredie
RNDr. Mária Biela, predsedkyňa komisie pre životné prostredie predložila poslancom
správu zo zasadnutia. Poslanci ju vzali na vedomie.
9. Inventarizácia majetku obce za rok 2015
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, aby sa k inventarizácii vyjadrili.
Poslanci po prerokovaní inventarizácie túto vzali na vedomie a jednomyseľne ju schválili.
Hlasovanie: Za: Ing. M. Mäsiar, RNDr. M. Biela, B. Juroško, J. Mäsiar, Ján Mäsiar, Ing.
A. Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.9/2016;
10. Návrh na zbúranie bývalej predajne obuvi v centre obce
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili. Poslanci po
prerokovaní návrhu tento vzali na vedomi. Doporučili starostovi obce vykonať všetky právne
úkony na odstránenie stavby nachádzajúcej sa v k.ú. Opatová obce Nová Dedina p.č. 274/4.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.9/2016;
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11. Návrh na schválenie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
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, RNDr. M. Biela, B. Juroško, J. Mäsiar, Ján Mäsiar,
Ing. A. Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.9/2016;
12. Návrh finančného príspevku pre žiaka, ktorý sa zapíše a bude navštevovať CZŠ sv.
Pavla v školskom roku 2016/2017
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, RNDr. M. Biela, B. Juroško, J. Mäsiar, Ján Mäsiar,
Ing. A. Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.9/2016;
13. Prerokovanie žiadostí od občanov a organizáci
Mgr. Pavol Novák, starosta obce oboznámil poslancov o prijatých žiadostiach: jedná sa o
žiadosti:
- Tomáš Moravík – žiadosť o schválenie zmeny prevádzkovej doby CAFÉ EXPRES;
- Združenie kresťanských seniorov – žiadosť o finančný príspevok;
- Jednota dôchodcov Slovenska – žiadosť o finančný príspevok;
- Spevácka skupina Radosť pri JDS – žiadosť o finančný príspevok;
- Športovo strelecký klub – žiadosť o finančný príspevok;
- Súbor Mažoretiek pri CZŠ sv. Pavla – žiadosť o finančný príspevok;
- Folklórny súbor Pramienok pri CZŠ sv. Pavla – žiadosť o finančný príspevok;
- Anton Boldiš, Nová Dedina 190 – žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci;
- Andrea Jurošková a Dušan Rusnaček – žiadosť o zámenu priestorov;
Poslanci po prerokovaní žiadostí organizácií o finančný príspevok rozhodli, že každej
organizácii, ktorá reprezentuje obec poskytne príspevok vo výške 300,-€ s podmienkou
podrobného vyúčtovania obci na základe termínu uvedeného v zmluve. Žiadosti Andrey
Juroškovej a Dušana Rusnačeka OZ neodporúča vykonať zámenu priestorov z dôvodu iného
zámeru obce s predmetnou budovou. Žiadosť Antona Boldiša o poskytnutie sociálnej pomoci
obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce vykonať pohovor so žiadateľom o sociálny
príspevok a ponúknuť mu zo strany obce kúpu časti pozemku v k.ú. Opatová, ktorý obec
použije na miestnu komunikáciu „ulička“.
Hlasovanie: : Za: Ing. M. Mäsiar, RNDr. M. Biela, B. Juroško, J. Mäsiar, Ján Mäsiar, Ing.
A. Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.9/2016;
14. Návrh Zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili. Poslanci po
prerokovaní návrhu zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností podľa § 9 zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí a nadobudnutie majetku uvedeného v článku I. bod 2 kúpnou zmluvou
a to: novostavba 8 bytových jednotiek Nová Dedina, kód druhu stavby: bytový dom,
nachádzajúci sa pod súpisným číslom 92 na CKN parcela č. 31/16, k.ú. Tekovská Nová Ves
LV č. 1941 tento vzali na vedomie a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie: : Za: : Ing. M. Mäsiar, RNDr. M. Biela, B. Juroško, J. Mäsiar, Ján Mäsiar,
Ing. A. Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.9/2016;
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15. Návrh na schválenie výšky členského príspevku do OZ Tekov-Hont
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili. Poslanci po
prerokovaní návrhu výšky členského príspevku tento vzali na vedomie a jednomyseľne ho
schválili.
Hlasovanie: : Za: : Ing. M. Mäsiar, RNDr. M. Biela, B. Juroško, J. Mäsiar, Ján Mäsiar,
Ing. A. Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.9/2016;
16. Vyhovenie protestu prokurátora
Starosta obce oboznámil poslancom s protestom prokurátora. Obecné zastupiteľstvo
v Novej Dedine vyhovuje protestu prokurátora OP Levice pod sp. zn. Pd.192/15/4402-2
zo dňa 30.11.2015 a ruší VZN č. 1/03 zásad o spôsobe určenia náhrady, výške úhrady
a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu a Dodatok č. 1 k VZN č. 1/03
o náhradách pri poskytovaní opatrovateľskej služby v obci Nová Dedina.
Obecné zastupiteľstvo tento bod programu vzalo na vedomie a jednomyseľne ho schválilo.
Hlasovanie: : Za: : Ing. M. Mäsiar, RNDr. M. Biela, B. Juroško, J. Mäsiar, Ján Mäsiar,
Ing. A. Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.8/2016;
17. D i s k u s i a
V rámci diskusie vystúpili:
• p. Ľ. Jurošková – mala otázku na poslanca P. Titurusa, bývalého starostu obce ohľadom
finančného príspevku, ktorý zaplatili nájomníci vo výške 1 537,54€ a ešte tam nebývali?
• p. P. Titurus – bolo to už dávno, presne si to nepamätá, ale určite to bolo v zmysle
platných predpisov ŠFRB za účelom zabezpečenia splnenia záväzku a za účelom refundácie
pomernej časti úverových splátok;
• starosta obce – uviedol, že takto je to uvedené aj v zmluve, ktorá bola s nájomníkmi
spísaná a podpísaná. Celý problém vznikol, keď začali nájomníci odchádzať z bytov
a požadujú vrátenie príspevku. Dali sme vypracovať odborné stanovisko našej právničke,
ktoré sme žiadateľom o vrátenie príspevku zaslali .Následne rodina Tomková podala v tejto
veci na Okresnú prokuratúru podnet na prešetrenie;
• p. Méres – si myslí, že obec by mala z etického hľadiska príspevok vrátiť žiadateľom.
Informoval sa na ministerstve, kde mupovedali, že sa malo postupovať v zmysle výnosu
ministerstva;
• P. Titurus – si myslí, že sa postupovalo v zmysle vtedy platných predpisov;
• p. Nedorolík – sa zaujímal, či obec poskytne obecné auto v prípade, že by deti z MŠ išli
napr. na výstavu?
• starosta obce – nevidí v tom problém, ale technický stav vozidla je zlý a preto ho
neodporúča používať na prepravu detí;
• p. Ľ. Jurošková vidí problém v tom, že MŠ nekomunikuje s CZŠ;
• p. Krivočenko – WC v materskej škole sú v dezolátnom stave;
• starosta obce – cez letné prázdniny bude vykonaná rekonštrukcia MŠ, prosím o strpenie;
• p. Juroško navrhol, aby rodičovské združenie bolo na pôde obecného úradu;
• p. Nedorolík – materská škola je celkovo nevyhovujúca;
• p. Ľ. Jurošková – upozornila, že tento rok sa neplatil príspevok do ZRPŠ;
• starosta obce – pýtal sa na to p. riaditeľky, povedala že rodičovské združenie nemá
zriadený účet a minulý rok s platením príspevku mali niektorí rodičia problém. Od nového
škol. roka budú všetci povinne platiťpríspevok;;
• p. Méres – upozornil na nevyhovujúci chodník od nehnuteľnosti p. Hlôšku smerom
k obecnému úradu a nebezpečného psa p. Bajana, keď idú deti do školy, alebo zo školy
vybehne na plot, šteká a deti sa ho boja;
• starosta obce – p. Bajana upozorním, chodníky sa budú robiť postupne tak, ako budú
finančné prostriedky;
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18 . Návrh na uznesenie
p. Peter Titurus, člen návrhovej komisie, predniesol návrh na uznesenie, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili. Uznesenie je prílohou zápisnice.
Hlasovanie: Za: : Ing. M. Mäsiar, RNDr. M. Biela, B. Juroško, J. Mäsiar, Ján Mäsiar, Ing.
A. Pastierová, P. Titurus, Ing. J. Valentík; Proti: 0; Zdržal sa: 0;
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.9/2016;

19. 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
Jozef Mäsiar, poslanec OZ
Zapisovateľka: Mária Bôbová
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