
 

  Obec Nová Kelča, 094 04 , N O V Á   K E L Č A 
 

Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Kelči zo dňa 03.01.2014 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

       1.  Otvorenie 

       2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

       3.  Určenie navrhovateľa 

             4.  Zhodnotenie plnenia uznesení a plánov za doterajšiu časť volebného obdobia 

                  a  plány do r. 2014 

             5.  Žiadosti, informácie, rôzne 

       6.  Diskusia 

       7.  Schválenie uznesenia 

       8.  Záver. 

   

Bod 1.    Starostka obce všetkých privítala, zaželala všetko dobré do nového roka a otvorila 

               zasadnutie zastupiteľstva. 

 

Bod 2.  Za zapisovateľa bola určená a schválená  p. Bohaničová a  za  overovateľov zápisnice boli    

             navrhnutí a schválení  Juraj Humeník  a  Tomáš Baľo 

 

Bod 3.   Za navrhovateľa bol navrhnutý a schválený Ján Grec 

 

Bod 4.  Starostka obce spolu s poslancami OZ zbežne  zhodnotila, čo  všetko sa  nám  spoločnými 

             silami podarilo dosiahnuť  a vybudovať za tri roky tohto volebného obdobia : svojpomocné 

             vybudovanie   domu  smútku   a  sociálnych   zariadení  v   rekreáčnej  oblasti,  kompletná 

             rekonštrukcia   základnej   a   materskej školy, výstavba   nájomných   bytov,   osvetlenie v 

             rekreáčnej oblasti a samozrejme  zabezpečenie bežného   chodu obce a údržba čistoty v obci 

             a  v  rekreačnej oblasti. V  rekreáčnej  oblasti   v časti  „stará pláž“ je zatiaľ oplotenie, sú 

             zasadené zatravňovacie  kocky  a sú  zasypané   pieskovými kamienkami. Na trávniku sú 

             osadené drevené lavičky.Všetky tieto, ale ostatné aktivity a projekty, ktoré boli zrealizované             

             či už  svojpomocne,  alebo  získaním  prostriedkov  na základe  výziev  budú zverejnené a 

             postupne doplňované na novej web stránke obce www.novakelca.sk. Nevieme ako to bude s 

             financovaním zo strany štátu ( vyplácanie  podielových  daní), ale pravdepodobne  nebude 

             vôbec ľahké zabezpečiť chod obce. Napriek tomuto sa poslanci OZ zhodli s p. starostkou na 

             plánoch, ktoré by ešte v roku 2014 chceli zrealizovať: 

             V obci: - dokončiť  fasádu na budove obecného úradu + upraviť okolie ( výsadba zelene), 

                          - dokončiť vstup do kultúrnej miestnosti a vytvoriť pred budovou KM oddychový 

                             park + osvetlenie parku, 

                          -  upraviť celé okolie minerálneho prameňa ( osadenie altánkov, výsadba zelene, 

                              detské prvky, chodník), 

                          -  rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci – nové LED svetlá, 

                          -  na základe výzviev získať financie na úpravu vodného toku v obci a na 

                             vybudovanie ekodvora a na obnovu vozového parku ( traktor, kosačka a pod.) 

                          -  na základe pripravenej štúdie kompletne zrekonštruovať  a upraviť miestny 

                             vojenský cintorín z 1. svetovej  vojny, 

http://www.novakelca.sk/
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               V RO: - dokončiť osvetlenie v RO v častiach, ktoré nie sú ešte osvetlené, 

                          - na základe ponúk zakúpiť kamerový systém, nakoľko sa zvýšil počet vlámaní 

                             do súkromných chát  v RO Nová Kelča, 

                          - pripraviť štúdiu „ Drevenej dediny“, ktorá by mala vyrásť na lúke vedľa cintorína, 

                             pri nových sociálnych zariadeniach, 

                         -  v časti   „ stará pláž“ doplniť  prezliekárne,   sprchy, toalety a pevné slnečníky 

                            pre rekreántov. 

  

             p. Starostka pripomenula poslancom, že v roku 2014 bude 610 výročie prvej písomnej 

             zmienky o obci Kelča, bolo by vhodné pripraviť pri tejto príležitosti kultúrny program. 

             Možno by sa to hodilo v auguste, kedy sa v starom kostole uskutočňuje každoročné 

             stretnutie rodákov obce Kelča. Je potrebné porozmýšľať, aký program by bol vhodný. 

             p. starostka navrhla v tejto súvislosti pripraviť CD, na ktorom by boli spracované zábery 

             súčasnej obce Nová Kelča a fotografie z pôvodnej obce Kelča. Tieto CD by slúžili 

             ako spomienkový predmet , nielen pre občanov obce, ale aj pre návštevníkov podujatia 

             a pre rodákov. 

 

                                                                  

 Bod 5.  p. Bohaničová sa pýtala, ako to bude v r. 2014 s prenájmom poloostrova „Krym“. 

              p. starostka reagovala, že SVHP poslal návrh nájomnej zmluvy na poloostrov „Krym“. 

              V tomto návrhu  je však oproti roku 2013 ( cena ročného nájmu 1200,- €) zvýšená 

              cena ročného nájmu na 2.500,- €. Pre obec je to príliš vysoká suma, pretože to nie je jediný 

              náklad spojený s prevádzkovaním „Krymu“. Podľa stavu elektromera, bude obci 

              pravdepodobne fakturovaný dosť vysoký nedoplatok za spotrebu elektrickej energie. 

             Na začiatku sezóny vznikajú ďalšie náklady – vyčistenie ( chlórovanie) studní, poplatky 

             za  preskúmanie  vzoriek vody,  kosenie,  vývoz  TKO  a   pod.  Majitelia   karavánov 

             postavených na „Kryme“  sú ešte ochotní zaplatiť za 1. mesiac pobytu paušálny poplatok, 

             ale za druhý mesiac je už problém vybrať od nich poplatky. Mnohí sa vyhrážajú médiami, 

             chceli by využívať služby zdarma.     Po prehodnotení všetkých nákladov na prevádzku je 

             pre   obec nerentabilné zobrať do nájmu „Krym“,  obec by išla pri takomto prenájme           

             do straty. Poslanci OZ súhlasili s p. starostkou a neodporúčali jej podpísať nájomnú zmluvu 

             na prenájom „Krymu“. Aby však nedošlo k situácii ako v r. 2012, je potrebné oboznámiť   

             všetkých zainteresovaných, že obec nebude tento rok   „Krym“ prevádzkovať. 

       

            Starostka obce predniesla poslancom OZ upravený rozpočet obce za 4 Q. 2013. Poslanci 

            jednohlasne schválili takto upravený rozpočet. 

 

            p. starostka informovala, že plánuje zvolať výročnú obecnú schôdzu a vyzvala poslancov, 

            aby si pripravili pripomienky, resp. návrhy , ktoré by bolo vhodné zapracovať do programu 

            tejto schôdze. Náležitosti ohľadom rozpočtov a pod. pripraví p. starostka sama. Termín 

            schôdze sa dohodne na ďalšom zasadnutí OZ. 

        

Bod 6.  nebol príspevok 

 

Bod 7.    Členovia obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia č.1/2014 

               Z 5-tich prítomných poslancov hlasovalo za uznesenie v takomto znení 

               všetkých 5 poslancov. 

 

Bod 8.   Starostka obce sa v závere zasadnutia OZ poďakovala prítomným za účasť   

               a ukončila  zasadnutie. 
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   U z n e s e n i e    č. 1/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

            A. Berie na vedomie: 

1. Zhodnotenie doterajšej činnosti a výsledkov pôsobenia v tomto volebnom období 

a plány do r. 2014. 

            B. Schvaľuje: 
                   1.  Úpravu rozpočtu obce Nová Kelča na 4 Q. 2013. 

                    2.  Obec Nová Kelča nebude uplatňovať programový rozpočet. 

 

            C. Odporúča: 
1. Starostke obce pomaly pripravovať program a propagačné materiály v súvislosti 

so 610 výročím prvej písomnej zmienky o obci Kelča. 

2. Starostke obce pripraviť materiály na výročnú obecnú schôdzu. 

3. Starostke obce nepodpísať nájomnú zmluvu so SVHP na prenájom poloostrova 

Krym, nakoľko je ročný nájom pre obec nevýhodný. Je potrebné doriešiť vývoz 

TKO z Krymu, aby nedošlo k situácii ako v r. 2012. Bolo by vhodne oboznámiť 

                     všetkých zainteresovaných s tým, že obec nebude v tomto roku „Krym“ prevádzkovať. 

 

                    

 

 

 

 

Zapísala:  Anna Bohaničová 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Juraj Humeník 

 

Tomáš Baľo 

 

                                                                                                    Bc. Mária Telepunová 

                                                                                                      starostka obce 

 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 



  Obec Nová Kelča, 094 04 , N O V Á   K E L Č A 
 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Kelči zo dňa 10.01.2014 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

       1.  Otvorenie 

       2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

       3.  Určenie navrhovateľa 

             4.  Spolupráca s OZ Stephanus 

             5.  Žiadosti, informácie, rôzne 

       6.  Diskusia 

       7.  Schválenie uznesenia 

       8.  Záver. 

   

Bod 1.    Starostka obce všetkých privítala,  a otvorila   zasadnutie zastupiteľstva. 

 

Bod 2.  Za zapisovateľa bola určená a schválená  p. Bohaničová a  za  overovateľov zápisnice boli    

             navrhnutí a schválení  Mária Potičná  a  Tomáš Baľo 

 

Bod 3.   Za navrhovateľa bol navrhnutý a schválený  Milan Mydla 

 

Bod 4.  Mudr. Bičej- predseda OZ Stephanus informoval o problémoch v komunikácii so správcom    

             farnosti. Vznikla tu „ zaujímavá situácia“. Správcom starého kostola je farský úrad 

             Turany n/O ( vdp. Kassai), ktorý má zároveň kľúče od kostola. OZ Stephanus chce v                  

             kostole usporadúvať akcie, nemá však od kostola kľúče. Klúče od kostola nemá ani obec, 

             ktorá má kostol v prenájme. Mudr. Bičej bol za arcibiskupom, ktorý mu povedal, že 

             cirkev nepotrebuje kostol na liturgické účely. Riešením by bolo, aby obec, ktorá má kostol 

             v prenájme, mala od kostola aj kľúče a v spolupráci s OZ by usporadúvala akcie. Je 

             potrebné sa dohodnúť, kto bude mať ďalej kostol v prenájme. 

 

             p. Starostka reagovala na p. Bičeja a vysvetlila prítomným členom rady OZ, prečo má 

             obec starý kostol v prenájme. V roku 2012 vyšla výzva na opravy kultúrnych pamiatok, 

             do výzvy sa mohli zapojiť však len obce. Z toho dôvodu bola vtedy ešte vdp. Magerom 

             podpísaná zmluva o prenájme. Na základe tejto výzvy obec získala finančné prostriedky 

             na opravu strechy, ktoré však nepostačovali na pokrytie nákladov spojených s opravou 

             strechy podľa požiadaviek pamiatkárov. Poskytnuté financie tak obec vrátila. Nájomná 

             zmluva  však platí doteraz. Možno by bolo vhodné, aby obec vypovedala nájomnú zmluvu, 

             a OZ Stephanus by urobila novú nájomnú zmluvu s cirkvou, keďže OZ Stephanus vzniklo 

             hlavne kvôli obnove tohto starého kostolíka. 

 

             p. starostka tiež upozornila p. Bičeja, že podľa stanov OZ, by mal byť nahradený bývalý 

             člen vdp. Mager novým správcom farnosti vdp.. Kasaiom. Je potrebné zvolať valné 

             zhromaždenie, prizvať či už osobne, alebo písomne správcu farnosti a dať si do poriadku 

             všetky náležitosti ohľadom správneho fungovania OZ.  Možno by bolo vhodné,       

             aby v rade OZ Stephanus bol aj zástupca obce. 

               

             V tejto súvislosti sa poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zhodli, že za obec 

              by  do rady občianskeho združenia nominovali Tomaša Baľa. 
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Bod 5.   nebol príspevok 

 

 

Bod 6.   p. Palušová S. chcela vedieť informácie o hospodárení OZ. 

 

              Mudr. Bičej – všetky informácie budú podané na valnom zhromaždení  OZ. 

 

              p. Potičná – je potrebné zvolať  valné zhromaždenie a dať veci do poriadku. 

                                  

             p. Bohaničová - možno by bolo vhodné, aby obec vypovedala nájomnú zmluvu s cirkvou, 

             a OZ Stephanus by urobilo novú nájomnú zmluvu , keďže OZ Stephanus vzniklo 

             hlavne kvôli obnove tohto starého kostolíka. 

  

              p. starostka poprosila p. Bičeja, aby valné zhromaždenie zvolal, čo najskôr  a aby 

              oznámil výsledok, aby mohli poslanci obecného zastupiteľstva prijať stanovisko 

              k zmluve o prenájme kostola. 

 

Bod 7.   Členovia obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia č.2/2014 

               Z 5-tich prítomných poslancov hlasovalo za uznesenie všetkých 5 poslancov. 

 

Bod 8.   Starostka obce sa v závere zasadnutia OZ poďakovala prítomným za účasť   

               a ukončila  zasadnutie. 
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   U z n e s e n i e    č. 2/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

            A. Berie na vedomie: 

                 1.  Informáciu od Mudr. Bičeja o situácii so starým kostolom. 

 

            B.  Schvaľuje: 

1. Menovanie za člena do rady občianskeho združenia Stephanus za obec Nová Kelča p. 

Tomáša Baľa. 

 

            B. Odporúča: 
1. Mudr. Bičejovi- štatutárovi OZ Stephanus zvolať valné zhromaždenie a dať si 

                        do poriadku všetky náležitosti týkajúce sa činnosti OZ Stephanus. 

 

 

 

 

 

                    

 

Zapísala:  Anna Bohaničová 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Mária Potičná 

 

Tomáš Baľo 

 

                                                                                                    Bc. Mária Telepunová 

                                                                                                      starostka obce 

 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  Obec Nová Kelča, 094 04 , N O V Á   K E L Č A 
 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Kelči zo dňa 19.02.2014 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

       1.  Otvorenie 

       2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

       3.  Určenie navrhovateľa 

             4.  Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

             5.  Výstavba nájomných bytov - informácia 

       6.  Výzva na predloženie žiadosti na ministerstvo financií 

       7.  Verejné osvetlenie - informácia 

       8.   Nová web stránka obce 

       9.   Verejné zhromaždenie občanov obce 

     10.   Oslavy výročia 1. písomnej zmienky o obci Kelča 

     11.   Nájomná zmluva- kostol sv. Štefana 

     12.   COOP Jednota - nájom 

     13.   VZN č.1/2014 o úhradách za služby poskytnuté obcou Nová Kelča 

     14.   Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nová Kelča 

     15.   Štatút obce Nová Kelča 

     16.   Vojenský cintorín 

     17.   Žiadosti, informácie, rôzne. 

     18.   Diskusia 

           19.   Schválenie uznesenia 

           20.   Záver 

 

 

Bod 1.  Starostka obce všetkých privítala,  a otvorila   zasadnutie zastupiteľstva. 

 

Bod 2.  Za zapisovateľa bola určená a schválená  p. Bohaničová a  za  overovateľov zápisnice boli    

             navrhnutí a schválení  Ján Grec  a  Juraj Humeník 

 

Bod 3.   Za navrhovateľa bol navrhnutý a schválený  Tomáš Baľo 

 

Bod 4.   Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10.01.2014 bolo celé venované 

              téme „ starého“ kostola sv. Štefana a občianskemu združeniu Stephanus, ktoré vzniklo 

              v súvislosti s obnovou a údržbou tejto kultúrnej pamiatky. P. starostka informovala, že 

              na základe uznesenia č. 2/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Mudr. Bičej zvolal 

              valné zhromaždenie OZ Stephanus, na ktorom sa riešila otázka menovania členov rady a 

              finančné záležitosti OZ Stephanus. Správca kostola vdp. Kassai sa tohto zhromaždenia 

              nezúčastnil. 

 

Bod 5.   Starostka obce informovala o postupu v prípade kolaudácie nájomných bytov. Bola 

              zaslaná žiadosť o odloženie kolaudácie do 30.06.2014 na ministerstvo výstavby. Sedem 

              bytových jednotiek sa rozdelili na 5 bytov nad budovou č. 70 a na 2 byty nad budovou 

              so súpisným číslom 117. Stavebné konanie, ktoré už rieši spoločný stavebný úrad vo 

              Vranove n/T sa koná len v prípade 5-tich bytov.  Je najdôležitejšie, aby sa dali do užívania 

              byty čo najskôr, nakoľko sú nájomníci už veľmi nespokojní. 
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Bod 6.  p. starostka informovala, že ministerstvo financií vydalo výzvu na podávanie žiadosti 

             o poskytnutie príspevku z lotérie. Obec Nová Kelča zaslala žiadosť o poskytnutie fin. 

             príspevku na základe tejto výzvy. 

 

Bod  7.  V súvislosti s rekonštrukciou a modernizáciou  verejného osvetlenia v obci bolo zrušené 

              druhé verejné obstarávanie, pri ktorom neboli zo strany prihlásených dodržané podmienky. 

              Je vypísané ďalšie verejné obstarávanie, ktoré ako p. starostka dúfa, bude už posledné. 

                 

Bod 8.  p. starostka dala opäť do pozornosti členom obecného zastupiteľstva novú web stránku obce 

              www.novakelca.sk, na ktorej sú doplnené ďalšie nové informácie a fotografie. Odporúčala 

              prezrieť si web stránku a podať pripomienky resp. doplniť nápady a návrhy na jej 

              vylepšenie. Ak by  niekto mal doma ešte nejaké fotografie či už zo „starej“ Kelče, alebo z 

              Novej Kelče, nech   doručí na obecný úrad, aby sa mohli doplniť na stránku. 

 

Bod 9.   Starostka informovala, že koncom marca, resp. začiatkom apríla plánuje zvolať celoobecné 

            verejné zhromaždenie občanov obce. Väčšinu podkladov na zhromaždenie má pripravených, 

             no vyzvala poslancov ešte na prípadne doplnenie návrhov a podkladov, ktoré by sa zahrnuli 

             do programu zhromaždenia. Ešte pred zhromaždením p. starostka zvolá zasadnutie OZ, aby 

             sa všetky podklady, návrhy a pripomienky skompletizovali. 

 

Bod 10.  p. starostka sa opäť vrátila k plánovanej oslave 610 výročia prvej písomnej zmienky o obci 

               Kelča. Už teraz by bolo vhodné osloviť miestne organizácie : Červený kríž, Dobrovoľný 

               hasičský zbor, Urbársko-pasienkovú spoločnosť a  Stephanus v súvislosti s organizáciou 

               a prípravou programu na tieto oslavy. Tieto organizácie plánuje p. starostka osloviť 

               na verejnom zhromaždení občanov a taktiež plánuje osloviť VÚC so žiadosťou o finančnú 

               podporu na realizáciu osláv. p. Humeník, ktorý je zároveň predsedom urbariátu sa vyjadril, 

               že zo strany urbariátu môže obec počítať s pomocou. Členmi urbariátu sú mnohí rodáci, 

               ktorí už nežijú v obci. Je možnosť pozvať ich, pretože sú na nich kontakty. 

 

Bod 11.  V tomto bode sa p. starostka opäť reagovala na problematiku „starého“ kostola sv. Štefana. 

               Nájomná zmluva, ktorá bola podpísaná na prenájom kostola, bola uzatvorená len za 

                účelom dotácie na opravu kostola. Keďže oprava sa nezrealizovala, táto zmluva je 

                bezpredmetná. Navrhla preto túto zmluvu vypovedať. Poslanci OZ jednohlasne súhlasili 

                s výpoveďou tejto zmluvy. P. Bohaničová uviedla, že za účelom údržby a obnovy kostola 

                vzniklo OZ Stephanus a preto by bolo dobré, aby sa o túto problematiku zaujímalo hlavne 

                ono. Obec mu na požiadanie a podľa možnosti môže pomôcť. 

 

Bod 12.  Starostka obce informovala o tom, že sa jej podarilo skontaktovať s p. Harakaľom - 

               zástupcom COOP Jednota. P. Harakaľ sa vyjadril, že Jednota súhlasí s už predjednanou 

               zámennou zmluvou, chýba im však geometrický plán. Bude apelovať na geodeta, aby 

               tento plán vypracoval čo najskôr. P. Mydla upozornil na neporiadok pred budovou COOP 

               Jednoty, je potrebné osloviť ich, aby zabezpečili udržiavanie poriadku a čistoty. Poslanci 

               poverili pani starostku, aby na tuto skutočnosť upozornila majiteľov Jednoty. 

 

Bod 13.  p. starostka predniesla členom OZ  VZN č.1/2014 o úhradách za služby poskytnuté obcou 

               Nová Kelča ( viď v prílohe). Po zverejnení, v zákonom stanovenej lehote nikto k tomuto 

               návrhu nepodal námietky, ani pripomienky. Poslanci OZ túto VZN jednohlasne schválili. 

               V tejto súvislosti zároveň p. starostka informovala o sadzobníku o správnych poplatkoch, 

                ( viď v prílohe), ktorý je daný zákonom. Členovia OZ zobrali na vedomie informáciu o 

               tomto sadzobníku. 

http://www.novakelca.sk/
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Bod 14.  Starostka dala na zváženie schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

               Nová Kelča  ( viď v prílohe).  Poslanci  si  prešli  jednotlivé  články  týchto  zásad a 

               jednohlasne ich schválili. 

 

Bod 15.   p. starostka predniesla Štatút obce Nová Kelča ( viď v prílohe), ktorý by nahradil Štatút 

                obce z roku 1995. Poslanci si prešli jednotlivé hlavy a paragrafy štatútu a tento následne 

                jednohlasne odsúhlasili. 

 

Bod 16.   p. starostka dala vypracovať projekt na celkovú rekonštrukciu vojenského cintorína, 

                na ktorom sú pochovaní vojaci z obdobia 1. svetovej vojny. Túto štúdiu si poslanci so 

                záujmom prezreli. p. starostka informovala, že sa pokúsi získať z grantov nejaké financie 

                na realizáciu tohto zámeru. Zároveň informovala, že pri návšteve kandidáta na prezidenta 

                p. Hrušovského v našej obci, mu spomínala, že obec má minerálny prameň, ktorý je 

                potrebné obnoviť a upraviť jeho okolie. P.  Hrušovský prisľúbil, že sa možno nájdu nejaké 

                financie,  treba  však  o  nich  požiadať.  P. Starostka  preto v najbližšom času zašle 

                p. Hrušovskému takúto žiadosť spolu s projektom na tento zámer. 

 

Bod 17.   V tomto bode p. starostka prečítala list audítorky obce adresovaný poslancom OZ. 

                Poslanci  OZ zobral na vedomie. 

 

                Ďalej p. starostka informovala, že vyšetrovací spis v prípade „ Čopan“ bol presunutý 

                na KR PZ  v Prešove. 

 

                p. Pribiš neustáva v podávaní žiadosti o informácie v rámci „ infozákona“, práve naopak, 

                žiadostí pribúda. Vybavovanie týchto žiadostí zaberá pracovníčke OcU aj p. starostke 

                veľmi veľa z pracovného času, keďže p. Pribiš požaduje informácie veľkého rozsahu.        

                P. starostka v tejto súvislosti predniesla poslancom na schválenie zmenu pracovnej doby 

                na obecnom úrade. V návrhu je štvrtok určený ako nestránkový deň, aby sa počas tohto 

                dňa mohli vybavovať záležitosti  a administratíva bez rušenia klientov. Nakoniec poslanci 

                 schválili úradné hodiny s platnosťou od 01.03.2014 takto: 

Pondelok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30 

Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30 

Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00 

Štvrtok nestránkový deň  

Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 13.30 

                 Poslanci odporučili starostke napísať list  nadriadeným zložkám, nakoľko p. Pribiš  

                  uvádza nepravdivé a zavádzajúce  informácie a zasiela ich na   vyššie orgány, čim   

                  znevažuje prácu samosprávy obce Nová Kelča         

                 -  žiadosť p. Paluša, N. Kelča 75  o súhlas na vybudovanie stánku rýchleho občerstvenia 

                    v RO Nová   Kelča-stará pláž, parcela KN-C č. 616/3. 

                    Poslanci jeho žiadosť jednohlasne schválili. 

 

                -  p. Petruš- žiadosť o dokúpenie pozemku vo výmere 132 m2. Poslanci jednohlasne 

                    schválili predaj žiadaného pozemku za celkovú cenu  2.500,- €. 

 

                               -  žiadosť p. Virbu o dokúpenie pozemku o výmere 110 m2. Poslanci schválili 

                    predaj pozemku za celkovú cenu 2.600,- €. 
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     p. Humeník informoval o valnom zhromaždení Urbarsko-pasienkovej spoločnosti Nová Kelča, 

     ktoré sa uskutoční dňa 22.02.2014 v kultúrnej miestnosti. 

 

Bod 18.  p. Bohaničová poukázala na neporiadok v „ debre“ popri ktorej vedie cesta na cintorín. 

               Nie je to dobrá vizitka a je potrebné nájsť spôsob, ako odnaučiť občanov, aby tam sypali 

               odpad.  P. starostka  reagovala, že  v septembri  2013  bola  celá  táto  časť dôkladne 

               vyčistená a napriek  upozorneniam, občania  tam aj naďalej sypú odpad. „ Debra“ sa 

               vyčistí a občania budú upozornení v miestom rozhlase o zavedení sankcii za opätovné 

               znečistenie. 

 

Bod 19.   Členovia obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia č.3/2014 

         Z 5-tich prítomných poslancov hlasovalo za uznesenie v takomto znení všetkých 5 poslancov. 

 

Bod 20.   Starostka obce sa v závere zasadnutia OZ poďakovala prítomným za účasť   

               a ukončila  zasadnutie. 
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   U z n e s e n i e    č. 3/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

            A. Berie na vedomie: 

                 1. Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a 

                      konštatuje, že uznesenie je splnené.   

                 2.  Informáciu o postupe výstavby nájomných bytov. 

                 3.  Informáciu o  predložení žiadosti na ministerstvo financií 

                 4.  Informáciu o verejnom obstarávaní na rekonštrukciou a modernizáciou  verejného 

                      osvetlenia. 

                 5.  Informáciu o postupe pri zámennej zmluve s COOP Jednota 

                 6.  Informáciu o o sadzobníku o správnych poplatkoch,  ( viď v prílohe), ktorý je daný 

                      zákonom. 

                 7.  Informáciu o projekte na rekonštrukciu vojenského cintorína 

                 8.  List auditorky adresovaný poslancom OZ 

 

            B.  Schvaľuje: 

                 1.  Odstúpenie od nájomnej zmluvy na kostol sv. Štefana. 

                 2.  VZN č.1/2014 o úhradách za služby poskytnuté obcou Nová Kelča ( viď v prílohe) 

                 3.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nová Kelča. 

                 4.  Štatút obce Nová Kelča ( viď v prílohe) 

                 5.  Úradné hodiny na OcÚ Nová Kelča s platnosťou od 01.03.2014 takto: 

Pondelok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30 

Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30 

Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00 

Štvrtok nestránkový deň  

Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 13.30 

                6.  Žiadosť p. Paluša, N. Kelča 75  o súhlas na vybudovanie stánku rýchleho občerstvenia 

                     v RO Nová   Kelča-stará pláž, parcela KN-C č. 616/3. 

                7.  Predaj pozemku p. Petrušovi vo výmere 132 m2 za celkovú cenu  2.500,- €. 

                8.  Predaj pozemku p. Virbovi  o výmere 110 m2  za celkovú cenu 2.600,- €. 

 

            C. Odporúča: 
1. Starostke obce kontaktovať vedenie COOP Jednoty, aby si urobili poriadok 

             pred celou budovou Jednot 

2.  Starostke obce vyčistiť „debru“ a upozorniť občanov, ak budú aj naďalej sypať 

            odpad do „ debry“, budú finančne sankcionovaní. 

 

             D. Ukladá 

1.  Starostke napísať list  nadriadeným zložkám, nakoľko p. Pribiš uvádza nepravdivé a zavádzajúce  

informácie a zasiela ich na   vyššie orgány, čim  znevažuje prácu samosprávy obce Nová Kelča         

   Zapísala:  Anna Bohaničová 

Overovatelia: 

 

Ján Grec 

Juraj Humeník                    

                                                                                                Bc. Mária Telepunová 

                                                                                                      starostka obce 



 


