ZÁPISNICA
z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Nová Lesná
konaného dňa 15. 06. 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny uloženej v agende „Obecné zastupiteľstvo“
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu
3. Kontrola uznesení
4. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
5. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 3
6. Návrh na schválenie elektronickej úradnej tabule
7. Informácia k schváleniu projektu Inštalácia workoutových prvkov v obci
8. Informácia k návrhu VZN – chov hospodárskych a iných zvierat
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
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Ing. Peter Hritz
starosta obce

OcZ sa začalo o 30 minút neskôr, vzhľadom na to, že nebolo uznášania schopné.
K bodu 2) Pán Ing. Peter Hritz, starosta obce navrhol členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
návrhovú komisiu v zložení:

Mgr.Pavol Kozempel, Jaroslav Kerkeš
a

overovateľov zápisnice:

Eva Vdovjaková, Mgr.Anna Šmalová

Návrh bol jednomyseľne schválený.
K uvedenému bolo prijaté uznesenie.
K bodu 3) Kontrola uznesení
Uznesenie č. 389/C: OZ odporúča starostovi obce spolu s JUDr.Dachovou vypracovať návrh kúpno-predajnej zmluvy časti
pozemku pod garážou na základe vypracovaného geometrického plánu
- MUDr.Vladimír Krasula s manž, Nová Lesná 54,
059 o odkúpenie časti pozemku pod garážou
v plnení, čakáme na slov pozemk.fond
Uznesenie č. 403/B: OZ odporúča Mgr.Márii Krullovej, Nová Lesná 79, 059 86 prerobiť geometrický plán na základe požiadavky
obecného zastupiteľstva zachovať 2,5 m šírky od obecnej pozdĺž celého pozemku do najbližšieho OcZ.
v plnení
Uznesenie č. 406/C: OZ odporúča starostovi obce spolu s JUDr.Dachovou vypracovať návrh kúpnopredajnej zmluvy Jána
Podolského, Landererova 7743/8, 811 09 Bratislava k prevodu miestnej komunikácie a verejného osvetlenia
v plnení, dodané podklady, prípr. Dr.Dachová
Uznesenie č. 445/B: OZ odporúča starostovi obce spolu s Dr.Dachovou prepracovať návrh zmluvy EIO na základe doplnenia
ďalších parciel
v plnení, čakáme na dodanie podkladov
Uznesenie č. 466/B: OZ odporúča starostovi obce vypracovať nový súdnoznalecký posudok obcou na parcely 1590/1, 1225/1,
1257/1, 1258/2
v plnení
Uznesenie č. 469/C: OZ odporúča starostovi obce pripraviť s Dr.Dachovou návrh kúpnej zmluvy pre Jozefa Hrubovčáka
o odkúpenie pozemku pod garážou na parc.č. 774 na zaklade sudnoznal posuku
v plnení
Uznesenie č. 470/B: OZ odporúča starostovi obce pripraviť s Dr.Dachovou návrh kúpnej zmluvy o vecné bremeno na základe
žiadosti MFaP s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice
v plnení
Uznesenie č. 474/C: OZ odporúča starostovi obce riešiť problém pána Macušku prostredníctvom mediátora a zmeniť VZN na
základe odporúčaní mediátora
splnené
Uznesenie č. 475/B: OZ odporúča starostovi obce zvolať pracovné stretnutie so zástupcom firmy Galileo splnené
Uznesenie č. 476/B: OZ odporúča starostovi obce zapracovať vyjadrenie TANAPu do VZN

v plnení

Uznesenie č. 484/B: OZ odporúča starostovi obce zistiť podmienky na dočasné úložisko bioodpadu

splnené

Uznesenie č. 486/B: OZ odporúča starostovi obce pripraviť rozpočtové opatrenie na schválené sumu do najbližšieho OcZ
splnené
Z bodu 5 zápisnice – zapracovať navrhované a uznesením schválené poplatky za rozvoj do VZN

K uvedenému bolo prijaté uznesenie.

Splnené – 5, v procese riešenia – 8, nesplnené - 0

splnené

K bodu 4)

Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
Starosta obce informoval o návrhu záverečného účtu, kontrolór obce Ing.Pisár stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Nová Lesná za rok 2021
Návrh záverečného účtu bol zverejnený na webe obce 31.05.2022.
K uvedenému bolo prijaté uznesenie.

K bodu 5)

Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 3
K jednotlivým položkám sa vyjadril kontrolór Ing.Pisár. Väčšina položiek bola schválená na predchádzajúcich OcZ.
K uvedenému bolo prijaté uznesenie.

K bodu 6)

Návrh na schválenie elektronickej úradnej tabule
Poslanec Gabriel Knižka dodal mailom ďalšiu ponuku na elektronickú úradnú tabuľu. Poslanec Ing.Bujna sa vyjadril, že
elektronická tabuľa je prežitok a ďalej by sa mala používať vývesná ako doteraz. Poslanec Kerkeš zareagoval, že by sme
o elektronickej tabuli mali uvažovať, lebo veľa ľudí sa na tabuliach informuje o veciach obce a bolo by to prínosom aj pre
zjednodušené zverejňovanie zo strany OcÚ. Poslanci sa dohodli, že sa zvolá pracovné stretnutie aj so zástupcom spoločnosti
Weby Group a porovnajú sa kompletne ponuky a služby jednotlivých spoločností.
K uvedenému bolo prijaté uznesenie.

K bodu 7)

Informácia k schváleniu projektu Inštalácia workoutových prvkov v obci
Starosta obce informoval o schválenej dotácii PSK 5000€ s povinnou spoluúčasťou obce min 20%. Lokalita už bola prejednaná
v OcZ pred dvomi rokmi, keď sme sa o podobný projekt už uchádzali. Prvky, ktoré budú inštalované boli odporučené kondičným
trénerom Jakubom Kollárom. Momentálne prebieha prieskum trhu.
K uvedenému bolo prijaté uznesenie.

K bodu 8)

Informácia k návrhu VZN – chov hospodárskych a iných zvierat
Starosta obce informoval o potrebe stretnutia, resp. pripomienkovania návrhu VZN o chove zvierat. Poslanec Kerkeš doplnil, že
je potrebné sa venovať aj kľudovému režimu počas sviatkov a nedelí. Termín pripomienkovania bol stanovený najneskôr do
30.7.2022.
K uvedenému bolo prijaté uznesenie.

K bodu 28)

Rôzne

1. Starosta obce informoval, že na základe stretnutia generálneho riaditeľa Ing.Ďurošku s poslancami, bol poslaný návrh
Zmluvy o zriadení vecného bremena.
K uvedenému bolo prijaté uznesenie.
2. Vzhľadom na blížiace sa voľby, je potrebné schváliť počet poslancov, obvodov v obci a úväzok starostu pre ďalšie
funkčné obdobie.
K uvedenému bolo prijaté uznesenie.
3. Starosta obce informoval o možnosti inštalácie stojísk na kontajnery v obci na základe výzvy na projekt TANAPu. Zajtra
16.6. obce nahlási počet stojísk, ktoré boli prejednané s komisiou ŽP. Obec musela zozbierať súhlasy majiteľov
jednotlivých pozemkov. Jediná podmienka projektu je – udržateľnosť min 5 rokov.
4. Na základe kontroly uznesení – 403/B – je potrebné osloviť pána Mlynarčíka a pozvať ho na najbližšie OcZ.
5. Poslankyňa Vdovjaková sa pýta, kedy bude preložená informačná tabuľa na IBV. Starosta obce informoval, že pri
realizácii projektu autobusové zastávky.
6. Poslankyňa Vdovjaková žiada dať výzvy obyvateľom IBV na pokosenie trávy na svojich pozemkoch.
7. Poslanci Kozempel a Kerkeš informovali a žiadali preveriť prácu firiem na optickom kábli v obci.
8. Poslankyňa Šmalová informovala o stavebnom odpade v potoku smerom k TEŽ. Poslanec Bujna žiada podať trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa.

Po tomto bode sa OcZ ukončilo.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Lesnej, konaného
dňa 15. júna 2022. Obecné zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo.
Pán Ing. Peter Hritz, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia: Eva Vdovjaková, Mgr.Anna Šmalová
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starosta obce

