
                                                               Zápisnica  
z 5.plánovaného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

   Obce Novosad  
konaného dňa 25.septembra 2015    

___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní:   Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce 

                    Poslanci :                         

                     Bibiana Levická                               

                     Juraj  Cenky                                    

                     Bc.Peter Fitere – príde pozdejšie 

                     Jozef Lechman                                  

                     Stanislav Pajtáš                      

                     Ladislav Marošník 

                     Bc.Matúš Baranec 

                     Jaroslav Jacko 

Ospravedlnený : 

                     Sinčák Pavol 

Ďalší prítomní:  Ing. František Feďak, hlavný kontrolór obce  

                             Mária Lechmanová, referentka obce 

 

PROGRAM  : 

  1. Otvorenie 

         2.  Kontrola prijatých uznesení 

         3.  Správa o hospodárení obce za 1.polrok 2015  

         4.  Rozpočtové opatrenie , úprava rozpočtu  

         5.  Došlá pošta   
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         6.  Rôzne  

         7.  Diskusia 

         8.  Záver                                                         

        Starosta obce privítal prítomných poslancov na  5. plánovanom zasadnutí   
obecného zastupiteľstva , konštatoval,    že  počet prítomných poslancov   je  7 a OZ 
je uznášania schopné . 

Voľba overovateľov zápisnice , návrhovej komisie , určenie zapisovateľky .            

 Za overovateľov zápisnice boli určení : Jaroslav Jacko 

                                                                      Ladislav Marošník                                               

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 43/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

berie na vedomie  

informáciu o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice z 5. zasadnutia OZ   

za zapisovateľku bola určená Lechmanová Mária 

za overovateľov zápisnice boli určení: Jacko Jaroslav 

                                                                       Marošník Ladislav 

Uznesenie schválené počtom poslancov 7 , jednomyselne 

Hlasovanie:    

Za: 7 Juraj Cenky, , Bc. Matúš Baranec Jozef 
Lechman, Bibiána Levická, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník , Jaroslav Jacko    
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Do návrhovej  komisie boli určení :  Pajtáš Stanislav , Levická Bibiana, Jozef Lechman  

Hlasovanie:    
Za: 7 Juraj Cenky, , Bc. Matúš Baranec Jozef 

Lechman, Bibiána Levická, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník , Jaroslav Jacko    

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 44/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

schvaľuje  

návrhovú komisiu v zložení: Pajtáš Stanislav , Levická Bibiana, Jozef Lechman 

Uznesenie schválené počtom poslancov 7 , jednomyselne 

Hlasovanie:    

Za: 7 Juraj Cenky, , Bc. Matúš Baranec Jozef 
Lechman, Bibiána Levická, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník , Jaroslav Jacko    

    
Zápisnica z predchádzajúceho OZ bola vyložená a poslancami podpísaná . 

Starosta dal schváliť program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Poslanci nemajú do programu žiadne doplňujúce body.  
 
Hlasovanie : 
Za: 7 Juraj Cenky, , Bc. Matúš Baranec Jozef 

Lechman, Bibiána Levická, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník , Jaroslav Jacko    

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 45/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 
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schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva  v prílohe na základe predloženého návrhu.  

Uznesenie schválené počtom poslancov 7 , jednomyselne 

Hlasovanie:    

Za: 7 Juraj Cenky, , Bc. Matúš Baranec Jozef 
Lechman, Bibiána Levická, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník , Jaroslav Jacko    

 

2. Kontrola prijatých uznesení  

 –––––––––––––––––––––––––- 

Kontrolu plnenia uznesení  z  obecného zastupiteľstva vykonal 

zástupca starostu obce p. Stanislav Pajtáš.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 46/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

berie na vedomie 

informáciu  o plnení   uznesení  zo 4. zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

Uznesenie schválené počtom hlasov 7, jednomyselne. 

 Hlasovanie:    

Za: 7 Juraj Cenky,. Bc. Matúš Baranec, Jozef 
Lechman, Bibiána Levická, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník,  Jaroslav Jacko    

 
 

Na zastupiteľstvo došiel poslanec Bc. Peter Fitere. 
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3.  Správa o hospodárení obce za 1.polrok 2015  

Správu o hospodárení obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou. Referentka stručne zhodnotila príjem 
a výdaj za prvý polrok 2015.Poslanci nemali žiadne dotazy. 

Rozbor hospodárenia za 1.polrok 2015 tvorí prílohu č. 1 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 47/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

berie na vedomie 

správu o hospodárení obce za 1.polrok 2015  

Uznesenie schválené počtom hlasov 8 , jednomyselne 

 Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky,. Bc. Matúš Baranec, Jozef 
Lechman, Bibiána Levická, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník,  Jaroslav Jacko  Bc.Peter 
Fitere  

 
 

         4.  Rozpočtové opatrenie , úprava rozpočtu  

Rozpočtové opatrenie č. 3 obdržali poslanci OZ na zasadnutí. Referentka spolu s pánom starostom 
podali informáciu o tejto úprave. Jedná sa o úpravu v časti príjmovej a výdavkovej. Príjem sa 
upravoval v položkách príjem za TKO , za porušenie finančnej disciplíny, príjem za sálu, príjem za 
kuka, rodinné prídavky, matrika, projekt MRK, dotácia ESF. Výdavky sa navyšovali elektrika, 
ponižovali sa výdavky na všeobecnom materiáli, navyšovali sa výdavky na servis Inka, DHZ, vývoz 
TKO, sanácia skládky so spoluúčastou 5%, platy o odvody pracovníkov na § 54, verejné osvetlenie, 
oprava budova MŠ, rodinné prídavky  ,rekonštrukcia rigolov, ponížovali sa výdavky na úpravu 
verejných priestorov a posilovni .   

Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3 tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 48/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3 

- Navýšenie príjmu rozpočtu  o 103.981,32 Eur 
- Navýšenie výdavkov rozpočtu o 97.642,30 Eur  

Uznesenie schválené počtom hlasov 7 ,  

 Hlasovanie:    

Za: 7 Juraj Cenky, Jozef Lechman, Bibiána Levická, 
Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník,  Jaroslav 
Jacko ,  Bc.Peter Fitere  

Proti : 1 Bc. Matúš Baranec 

 
 

 

 5.  Došlá pošta   

1. Žiadosť pani Moniky Tomkovej o preplatenie výdavkov za montáž vodovodnej prípojky 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 49/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

neschvaľuje 

Žiadosť pani Moniky Tomkovej o preplatenie výdavkov za montáž vodovodnej prípojky 

Uznesenie schválené počtom hlasov 8 , jednomyselne 
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 Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky, Jozef Lechman, Bibiána Levická, 
Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník,  Jaroslav 
Jacko ,  Bc.Peter Fitere Bc. Matúš Baranec 

 
 

 

2. Žiadosť Arcidiecéznej Charity Košice o pokračovanie poskytovania opatrovateľskej služby po 
31.10.2015 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 50/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

neschvaľuje 

žiadosť Arcidiecéznej Charity Košice o pokračovanie poskytovania opatrovateľskej služby po 
31.10.2015 

Uznesenie schválené počtom hlasov 8 , jednomyselne 

 Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky, Jozef Lechman, Bibiána Levická, 
Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník,  Jaroslav 
Jacko ,  Bc.Peter Fitere Bc. Matúš Baranec 

 

3. SZUŠ o opravu strechy  

SZUŠ žiadosať o odstránenie havarijného stavu, časti strechy na budove na budove MNV  č. s. 28 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 51/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

schvaľuje 
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žiadosť na  odstránenie havarijného stavu, časti strechy na budove na budove MNV č. s. 28 

Uznesenie schválené počtom hlasov 8 , jednomyselne 

 

 Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky, Jozef Lechman, Bibiána Levická, 
Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník,  Jaroslav 
Jacko ,  Bc.Peter Fitere Bc. Matúš Baranec 

 

4. Žiadosť  Patrika Karičku na schválenie otváracích a zatváracích hodín prevádzkarne ESPRESSO 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 52/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

schvaľuje 

otváracie a zatváracie hodiny prevádzkarne ESPRESSO pre p. Patrika Karičku 

P-S  13.00  -  22.00 hod. 

N-    10.00 – 22.00  hod. 

Uznesenie schválené počtom hlasov 8 , jednomyselne 

 Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky, Jozef Lechman, Bibiána Levická, 
Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník,  Jaroslav 
Jacko ,  Bc.Peter Fitere Bc. Matúš Baranec 
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5. Žiadosť TELCO s.r.o. Trebišov o vyjadrenie k umiestneniu optickej prípojky pre územné konanie  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 53/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

berie na vedomie 

umiestnenie optickej prípojky pre územné konanie Telco s.r.o. 

 

Uznesenie schválené počtom hlasov 8 , jednomyselne 

 Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky, Jozef Lechman, Bibiána Levická, 
Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník,  Jaroslav 
Jacko ,  Bc.Peter Fitere Bc. Matúš Baranec 

 

6. Rôzne 

V rôznom starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o odpredaju vodovodných 
prípojok na ulici Zimnej a Pažitnej z dôvodu osobitného zreteľa  

nehnuteľný majetok –  rozvodnú vodovodnú sieť SO 02 Vodovodné prípojky HDPE d 32 a d 63 v počte 
61 ks z toho 7 ks združené celkovej dl. 960,00 bm 

Celková dĺžka HDPE d 63 705 bm 

Celková dĺžka HDPE d 32 255 bm 

Z toho: ul Zimná HDPE  d 32 – 39 ks solo dl. 156,0 bm 

d63 – 6 ks združené dl. 625,5 bm 

d 32 – 9 ks solo dl. 54,0 bm 

               ul. Pažitná HDPE d 32 -6 ks solo dl. 45,0 bm 

    d 63 – 1 ks združená dl. 79,5 bm 

žiadateľ  : VVS a.s.   za  1,00 €  
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 VVS a.s. požiadala obec o predaj vyššie uvedené majetku. Obec Novosad nie je 
odborne spôsobilá uvedený majetok spravovať, nemá finančné ani personálne 
kapacity na prevádzkovanie vyššie uvedeného majetku. 

 Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke obce : www.novosad.eu 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 54/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

schvaľuje 

odpredaj vodovodných prípojok na ulici Zimnej a Pažitnej z dôvodu osobitného zreteľa 

nehnuteľný majetok –  rozvodnú vodovodnú sieť SO 02 Vodovodné prípojky HDPE d 32 a d 63 v počte 
61 ks z toho 7 ks združené celkovej dl. 960,00 bm 

Celková dĺžka HDPE d 63 705 bm 

Celková dĺžka HDPE d 32 255 bm 

Z toho: ul Zimná HDPE  d 32 – 39 ks solo dl. 156,0 bm 

d63 – 6 ks združené dl. 625,5 bm 

d 32 – 9 ks solo dl. 54,0 bm 

               ul. Pažitná HDPE d 32 -6 ks solo dl. 45,0 bm 

    d 63 – 1 ks združená dl. 79,5 bm 

žiadateľ  : VVS a.s.   za  1,00 €  

 VVS a.s. požiadala obec o predaj vyššie uvedené majetku. Obec Novosad nie je 
odborne spôsobilá uvedený majetok spravovať, nemá finančné ani personálne 
kapacity na prevádzkovanie vyššie uvedeného majetku. 

 Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke obce : www.novosad.eu 

Uznesenie schválené počtom hlasov 7  
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Hlasovanie:    

Za: 6 Juraj Cenky, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš,   
Jaroslav Jacko ,  Bc.Peter Fitere, Bibiana 
Levická 

Proti :  1 Ladislav Marošník 

Zdržal sa : 1 Bc. Matúš Baranec 

 

 

- Ďalej starosta informoval obecné zastupiteľstva ohľadom zmeny zákona o odpadoch 
spolufinancovanie v spoločnom projekte na predchádzanie vzniku biologický 
rozložiteľného odpadu vo výške 5% na rok 2016  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

 

 

Uznesenie č. 55/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

schvaľuje 

plánované spolufinancovanie vo výške 5% v maximálnej hodnote 2.576,80 Eur pri plánovanom 
projekte na domáce kompostovanie 

Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky, Jozef Lechman, Bibiána Levická, 
Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník,  Jaroslav 
Jacko ,  Bc.Peter Fitere Bc. Matúš Baranec 

 

 

p. Marošník požiadal hlavného kontrolóra o stanovisko k odpredaju majetku obce , keď sme 
to prijali do majetku obce 

starosta dal hlasovať za tento návrh 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 56/2015   

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

schvaľuje 

návrh poslanca o stanovisko p. kontrolóra k odpredaju majetku obce , keď sme to prijali do 
majetku obce 

Hlasovanie:    

Za: 7 Juraj Cenky, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník,  Jaroslav Jacko ,  Bc.Peter 
Fitere Bc. Matúš Baranec 

Zdržala sa : 1  Bibiána Levická 

 

 

 

7. Diskusia 

V diskusii starosta informoval obecné zastupiteľstvo o  školskej jedálni , ktorá je naspäť 
zaradená pod Základnú školu s materskou školou Novosad ul. Letná 90 od 1.8.2015, obec ju 
odčlení od 1.1.2016 z dôvodu účtovníctva. 

8. Záver 

 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť  a tým dnešné obecné zastupiteľstvo ukončil. 

 

                                                                     Mgr. Jozef Jastrab 

                                                                                    Starosta obce 
Overovatelia:    Ladislav Marošník 

                           Jaroslav Jacko 

                                

                             Zapisovateľka : Mária Lechmanová 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com/


 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com/

