OBEC Nový Svet , Nový Svet 24, 903 01 Senec

Zápisnica
z verejného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 13.4.2019 (sobota) o 14,00 hod. v
Klube Dôchocov a Mládeže na Novom Svete.

Prítomní podľa prezenčnej listiny:
obyvatelia obce (viď. prezenčná listina)
Za obec:
Starostka obce : Zuzana Pavleová
Poslanci : Tomáš Adame , Bc. Andrej Šebeň , Stanislav Adame , Miloš Adame

Program rokovania :
1.) Otvorenie verejného zhromaždenia
2.) Obchvat Nový Svet
3.) Optický kábel – Stará kolónia
4.)Záver verejného zhromaždenia

Priebeh verejného zhromaždenia :
1. Otvorenie verejného zhromaždenia
Na úvod verejného zhromaždenia starostka obce srdečne privítala všetkých
prítomných občanov, ktorí podpísali prezenčnú listinu a poslancov OZ. Starostka
oboznámila prítomných s programom verejného zhromaždenia. Zástupcovia firmy
ILKA s.r.o. sa ospravedlnili za neúčasť.
2. Obchvat Nový Svet
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou spoločnosti ILKA s.r.o.
o schválenie návrhu ťažobnej organizácie o rozšírení dobývania na ložisku
štrkopieskov v k.ú. Nový Svet z februára 2019.
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Pán Marek Kubica sa ohradil voči stále stúpajúcemu počtu nákladných aut
prechádzajúcich obcou. Vyjadril sa, že mu praskajú steny domu. Starostka obce ukázala
žiadosť, ktorú poslala na Okresné Riaditeľstvo PZ v Senci, v ktorej žiada o meranie rýchlosti
a zvýšené kontroly zaplachtovania nákladných vozidiel, ktoré prechádzajú cez obec.
Starostka prečítala zo zápisnice zo dňa 12.03.2019 o schválení návrhu o záväzkoch
spoločnosti ILKA (viď. zápisnica zo dňa 12.03.2019).
3. Optický kábel – Stará kolónia
Starostka vysvetlila, že sa bude v obci robiť optický kábel s tým, že bude
problém so Starou kolóniou, nakoľko cesta nie je obecná ale má viac vlastníkov. Keďže sa
na verejnom zhromaždení nezúčastnili všetci vlastníci týchto pozemkov, podujala sa pani
Erika Herbotová a pani Andrea Štyndlová, že oslovia ostatných vlastníkov s návrhom
predaja cesty obci za 1 euro. Starostka obce ďalej oboznámila občanov , že od 1.1.2019 je
nový zákon, že každý vlastník cesty musí cestu udržiavať a spravovať.
Pán Peter Gabriška sa ohradil, že treba osloviť SHR, aby neorala tak blízko
k ceste. Táto požiadavka sa bude riešiť na obecnom zastupiteľstve.
Pán Jozef Ivaniš presadzoval ešte jednu zastávku na začiatku obce. Starostka ho
oboznámila, že je potrebné vypracovať nový projekt, spevniť plochu, doriešiť výjazd
a vjazd na cestu.
4. Záver verejného zhromaždenia
Starostka obce poďakovala prítomným občanom za účasť.

Zuzana Pavleová
starostka obce
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