Zápisnica
z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konaného dňa
29. júna 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:

9
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.10/2016;
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 Ing. Miloša Mäsiara a Jozefa Mäsiara, poslancov OZ. Do
návrhovej komisie navrhol Ing. Annu Pastierovú a RNDr. Máriu Bielu, poslankyne 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. 10/2016;
3. Kontrola plnenia uznesení
Ing. Alexander Kováč, kontrolór obce vykonal kontrolu plnenia uznesení. Poslanci ju
vzali na vedomie.
4. Interpelácia poslancov OZ
V rámci interpelácie vystúpili:
 Ing. M. Mäsiar, poslanec OZ – navrhol, aby sa zmapovali všetky verejné
priestranstvá v obci a v prípade, že sú využívané na parkovanie aut, alebo na
skládku stavebného materiálu, boli vyberané poplatky;
 Jozef Mäsiar, poslanec OZ – sa pýtal, ako bude otvorená skládka odpadu?
 Starosta obce – skládka bude otvorená v pracovných dňoch, počas pracovnej
doby, presné otváracie hodiny budú určené a zverejnené. Bude slúžiť na
veľkoobjemový odpad a bude bezplatná;
 Ing. A. Pastierová, poslankyňa OZ – navrhla, že protipovodňové opatrenia je
potrebné riešiť postupne všetky ulice resp. podľa dôležitosti a finančných
prostriedkov;
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 Starosta obce uviedol, že tkz. Holá ulica sa bude riešiť prioritne,nakoľko sa ju
nepodarilo odviesť cez Mlynskú ulicu, už sa rozprával s p. Jozefom Palkovičom,
ktorý za ulicou obhospodaruje pozemky, že voda by sa mohla zviesť do poľa;
 Ing. A. Pastierová, poslankyňa OZ – sa zaujímala v akom štádiu je 8 bytovka, či
už je zapojený plyn?
 P. M. Mikulová, účtovníčka – zatiaľ si neuzavrel zmluvu s dodávateľom plynu
jeden nájomník, čaká sa na neho, potom príde technik a urobí revíziu;
5. Správa zo zasadnutia ekonomickej komisie
Ing. Anna Pastierová, predsedkyňa ekonomickej komisie predniesla poslancom správu zo
zasadnutia ekonomickej komisie. Poslanci ju vzali na vedomie.
6. Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke k 31.12.2015
Mgr. Pavol Novák, starosta obce , vyzval poslancom, ak majú nejaké pripomienky, aby sa
vyjadrili. Poslanci vzali správu na vedomie.
7. Odborné stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu a hospodáreniu obce za rok 2015
Ing. Alexander Kováč, kontrolór obce predložil poslancom odborné stanovisko
k záverečnému účtu. Poslanci ho vzali na vedomie.
8. Schválenie záverečného účtu obce Nová Dedina za rok 2015 a použitia prebytku
hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu
p. M. Mikulová, účtovníčka predložila a podrobne rozobrala záverečný účet za rok
2015 a návrh použitia prebytku hospodárenia za rok 2015 na tvorburezervného
fondu. Poslanci OZ po prerokovaní záverečného účtu za rok 2015 tento vzali na
vedomie a Záverečný účet obce Nová Dedina za rok 2015 jednomyseľne schválili bez
výhrad. Ďalej jednomyseľne schválili použitie prebytku hospodárenia za rok 2015 na
tvorbu rezervného fondu v sume 113 311,18 €
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. 10/2016;
9. Správy kontrolóra obce z vykonaných kontrol
Ing. Alexander Kováč, kontrolór obce predložil poslancom správu o výsledku finančnej
kontroly pokladničných operácií v pokladni obce za II. polrok 2015. Poslanci vzali správu na
vedomie.
10. Návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
Ing. Alexander Kováč, kontrol obce predložil poslancom návrh plánu kontrol na II.
polrok 2016. Poslanci návrh jednomyseľne 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.10/2016;
11. Návrh nájomnej zmluvy na parcelu č. 62/6, k.ú. Opatová
Mgr. Pavol Novák, starosta obce, vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili. Poslanci
po prerokovaní návrhu tento vzali na vedomie a doporučili starostovi obce prredložiť na
schválenie OZ návrh kúpnej zmluvy na parcelu č. 62/6, k.ú. Opatová so spoločnosťou BM
Vello
.
12. Návrh na riešenie finančného pochybenia obce v toku 2007-2008
Mgr. Pavol Novák, starosta obce oboznámil poslancov o prebiehajúcej kontrole
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ohľadom nájomných bytov Nová
Dedina 612 a 613. Uviedol, že v rokoch 2007-2008 bolo zistené finančné pochybenie obce
voči nájomníkom. Na základe zistených skutočností predložil obecnému zastupiteľstvu návrh
na vrátenie finančných prostriedkov nájomníkom uvedených v článku IV. bod 1 a 2 zmluvy
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o budúcej zmluve v celkovej výške 1 537,54x11= 16 912,94 € v termíne najneskôr do
31.12.2016. 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.10/2016;
13. Návrh na odkúpenie časti pozemku od p. Antona Boldiša, Nová Dedina Opatová 190
Mgr. Pavol Novák, starosta obce vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili. Poslanci po
prerokovaní návrhu o odkúpenie časti pozemku od p. Boldišana miestnu komunikáciu
„Ulička“ tento vzali na vedomie a doporučili starostovi obce v návrhu na odkúpenie
pozemku od p. Antona Boldiša zmeniť výmeru podľa GP a prejednať ju s p. Boldišom.
14. Návrh na doplnenie členov do kultúrnej komisie
RNDr. M. Biela, predsedkyňa komisie kultúry, životného prostredia, školstva a športu
predložila poslancom návrh na doplnenie člena do uvedenej komisie, nakoľko komisia má
široké pole pôsobnosti je potrebné, aby sa doplnil aspoň jeden člen. Navrhla za ďalšieho
člena komisie p. Tomáša Moravíka. Poslanci po prerokovaní návrhu za člena komisie
kultúry,, životného prostredia, školstva a športu 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.10/2016;
15. Návrh na kronikára obce Nová Dedina
Starosta obce uviedol, že od roku 2009 kedy bol ukončený posledný zápis za rok 2008
písanie kronikárka p. Helena Rusnačeková ukončila, od tejto doby nie je písaná kronika obce,
preto navrhol za kronikárku obce RNDr. Máriu Bielu. Bude potrebné chýbajúce roky dopísať
aspoň heslovito dôležité udalosti a námety čerpať z obecných novín, prípadne z obecného
úradu. Poslanci obecného zastupiteľstva tento návrh vzali na vedomie a jednomyseľne
schválili za kronikárku obce RNDr. Máriu Bielu.
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. Návrh na sobášiaceho
Mgr. Pavol Novák, starosta obce, uviedol, že je potrebné schváliť ďalšieho sobášiaceho
v prípade, že by on ako starosta pre zaneprázdnenosť nemohol túto činnosť vykonávať.
Navrhol svojho zástupcu Ing. Miloša Mäsiara. Poslanci po prerokovaní návrhu tentovzali
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;
17 . Návrh na prenájom p. Jurošková
Mgr. Pavol Novák, starosta obce , predložil návrh na prenájom priestorov na
podnikanie v administratívnej budove na poschodí obecného úradu pre Andreu Juroškovú,
Nová Dedina Tekovská Nová Ves 436 v zmysle nájomnej zmluvy. 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;
18. Návrh zásad odmeňovania sobášiaceho, matrikára, členov ZPOZ
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Mgr. Pavol Novák, starosta obce predložil poslancom Návrh zásad odmeňovania
sobášiaceho, matrikára, členov ZPOZ . Uviedol, že doteraz obec nemala schválené
odmeňovanie za prácu nadčas pri sobášoch, pohreboch a rôznych kultúrnych podujatiach.
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;
19. D i s k u s i a
V rámci diskusie vystúpili:
-

-

P. Helena Šebová – hovorila, že vedľa potoka Podlužianka, ktorý preteká vedľa jej
domu za humnami sú vysadené topole, ktoré im v čase kvitnutia už roky znepríjemňujú
život, majú plný dvor a záhradu peľu. Podľa nej topole vysadil sused Bôb. Žiadala,
aby to obec riešila. Poslanci po prerokovaní žiadosti túto vzali na vedomie
a doporučili komisii kultúry, životného prostredia, školstva a športu prreveriť stav
brehového porastu toku Podlužianka smerom od mosta (pri dome p. Heleny Šebovej
438) k extravilánu toku a prijať riešenie;
P.. Jozef Števko – sa zaujímal o revitalizáciu parku oproti školy, ďalej hovoril, že
hroby na cintoríne, ktoré sa zrušili jepotrebné vyrovnať, aby sa návštevníci
nepodkýnali pri nerovnom teréne.

20. Návrh na uznesenie
RNDr. Mária Biela, predseda návrhovej komisie, predložila návrh na uznesenie. Poslanci
OZ po prerokovaní návrhu na uznesenie 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;
Mgr. Pavol Novák
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Ing. Miloš Mäsiar, poslanec OZ
Jozef Mäsiar, poslanec OZ
Zapisovateľka: Mária Bôbová
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