
ZÁPISNICA 
 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novosade, ktoré sa uskutočnilo  
dňa 15.6.2017 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade 

 
 

 
 
Prítomní: 
 

Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce 
 
Poslanci: 
     Mgr. Matúš Baranec  
     Juraj Cenky 
     Bibiána Levická 

                            Bc. Peter Fitere 
      Jozef Lechman 
      Stanislav Pajtáš 
      Ladislav Marošník 
      Ľubomír Dely 
                           Jaroslav Jacko 
 

   
   
1. Otvorenie 
 
 V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zradení a v znení neskorších 
predpisov starosta obce Mgr. Jozef Jastrab otvoril a viedol 15. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Novosade. 
 
Starosta obce konštatoval, že na 15. zasadnutí OZ je prítomných  9 poslancov 
a  obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
 
PROGRAM: 
Starosta konštatoval, že návrh programu 15. zasadnutia OZ majú poslanci uvedený na 
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 1 zápisnice ), ktorý obdŕžali spolu s pozvánkou na 
zasadnutie OZ. 
 
 
 
Hlasovanie o  programe rokovania 
(hlasovanie č. 1) 
 
za: 9 poslanci 

 

Za 
 

9 
 

Mgr. Matúš Baranec,  Bc. Peter Fitere, Jozef 
Lechman, Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník, 
Ľubomír Dely, Bibiana Levická, Juraj Cenky, 
Jaroslav Jacko 
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Starosta konštatoval, že  program 15. zasadnutia OZ bol schválený. 
 
Bola vyložená zápisnica z  OZ, ktorá bola overovateľmi zápisnice podpísaná. 
 
 
 Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 15. zasadnutia OZ starosta obce určil 
týchto poslancov: 
 
1. Stanislav Pajtáš 
2. Ladislav Marošník 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 2) 
 
za: 9 poslanci 
 

 

Za 
 

9 
 

Mgr. Matúš Baranec, Bc. Peter Fitere, Jozef 
Lechman, Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník, 
Ľubomír Dely, Bibiana Levická, Juraj Cenky, 
Jaroslav Jacko 
 

 
Voľba návrhovej komisie 
 
Starosta obce Mgr. Jozef Jastrab, predniesol návrh na zloženia návrhovej komisie: 
 
 - Ľubomír Dely 
 - Jaroslav Jacko 
 - Jozef Lechman 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 3) 
za: 9  poslanci 
 

 

Za 
 

9 
 

Mgr. Matúš Baranec,  Bc. Peter Fitere, Jozef 
Lechman, Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník, 
Ľubomír Dely, Bibiana Levická, Juraj Cenky, 
Jaroslav Jacko 
 

2. Kontrola prijatých uznesení  
 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 
Poslanec Stanislav Pajtáš prečítal prijaté uznesenia z  14.  zasadnutia OZ. 
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3. Stav v platení daní a poplatkov od začiatku roka 2017 
 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 
Referentka predložila stav v platení daní a poplatkov od začiatku roka 2017 . K uvedenej 
správe starosta obce uviedol , že najväčším dlžníkom je  Agrama , kým firma nebude 
vymazaní z registra tak dlh nám narastá. 
 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 144 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
stav v platení daní a poplatkov od začiatku roka 2017  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 4) 
 
za: 9 poslanci 
 

 

Za 
 

9 
 

Mgr.Matúš Baranec , Juraj Cenky,  Bc. Peter 
Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana 
Levická, Jaroslav Jacko 
 

 
Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016  
 
Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2016 
predniesol starosta obce . Prítomní poslanci nemali pripomienky k prednesenej správe. Správa 
nezávislého audítora tvorí prílohu tejto č. 4 tejto zápisnice.  
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Novosad za rok 2016 
 
   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Novosad za rok 2016 predniesol 
hlavný kontrolór obce Novosad, v ktorom konštatoval. že záverečný účet obce Novosad je 
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona číslo 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a obsahuje všetky predpísané 
náležitosti podľa § 16 odst.5 citovaného zákona. Obecnému zastupiteľstvu doporučuje 
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Novosad za rok 2016 s výrokom : 
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu za rok 2016 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
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6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 
 Znenie záverečného účtu obce Novosad predniesla referentka obce , tento bol zverejnený na 
úradnej tabuli po dobu 15 dní. Materiál bol predložený poslancom obecného zastupiteľstva 
s ostatnými materiálmi a pozvánkou na zasadnutie .Poslanci nemali pripomienky 
k predloženému Záverečnému účtu obce Novosad za rok 2016. Návrh záverečného účtu tvorí 
prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 145 
 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
 a, berie na vedomie 

I. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce Novosad za rok 2016 
II. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Novosad za rok 2016 

b, schvaľuje  
I. Záverečný účet obce Novosad za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce Novosad za 

rok 2016 bez výhrad 

II.               Vysporiadanie : 
             - schodku kapitálového rozpočtu vo výške 65.139,43 € z prebytku bežného 
rozpočtu      
               a salda finančných operácii 
III. Schodok rozpočtu za rok 2016 zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a)a b)je vo výške 8141,35 €  
IV. V zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účel 

tvorby peňažných fondov  pri usporiadaní sa z prebytku rozpočtu vylučujú nevyčerpané 
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov, ktorých použitie prechádza do 
roku 2017 vo výške 3.430,33 € a to konkrétne: 

Dopravné              2490,84 € 
Rodinné prídavky     44,53 € 
ZŠ – MPC               894,96 € 

V. Saldo finančných operácii je vo výške 77666,74 € 
VI. Prebytok rozpočtu obce včítane salda finančných operácií vo výške 69525,39 € ponížený 

o nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3430,33 € navrhujeme použiť na : 

tvorbu rezervného fondu vo výške 66095,96 € 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č. 5) 
 
za: 9 poslanci 
 

 

Za 
 

9 
 

Mgr.Matúš Baranec , Juraj Cenky,  Bc. Peter 
Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana 
Levická, Jaroslav Jacko 
 

 
Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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7. Úprava rozpočtu obce Novosad na rok 2016  - rozpočtové opatrenie č.3 
 
 
Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2017 bolo prednesené na OZ. V rozpočte bolo treba upraviť 
položky, ktoré neboli rozpočtované v príjmovej a a v časti výdajovej. Úprava príjmov 
a výdavkov je v priloženej špecifikácii jednotlivých položiek, ktorá je súčasťou tejto 
zápisnice. Poslanci nemali žiadne pripomienky . 
Rozpočtové opatrenie č.3 zmeny rozpočtu na rok 2017 tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 146 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje  
úpravu rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 3 
príjmy navýšené o 56.384,49 € 
a výdavky navýšené o 46.274,49 € 
s tým , že 10.110,00 € navýši ZŠsMŠ výdavky 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.6) 
 
za: 9 poslanci 
 

 

Za 
 

9 
 

Mgr. Matúš Baranec , Juraj Cenky, Bc. Peter 
Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana 
Levická, Jaroslav Jacko 
 

 
Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 
8. Návrh plánu zasadnutí OZ  na 2.polrok 2017 
 
 
  Starosta obce predložil plán zasadnutí OZ  na 2.polrok 2017 
   
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 147 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje   
plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2017 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.7) 
 
za: 9 poslanci 
 

 

Za 
 

9 
 

Mgr. Matúš Baranec , Juraj Cenky, Bc. Peter 
Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana 
Levická, Jaroslav Jacko 
 

 
Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
9. VZN  obce Novosad č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda 
 
Návrh NZN bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní , poslanci ho obdŕžali spolu 
s pozvánkou. Pán starosta – následne dal schváliť toto VZN 
Poslanci nemajú žiadne dotazy ani pripomienky . Návrh VZN č. 2/2017 o organizácii 
miestneho referenda tvorí prílohe č. 8 tejto zápisnice 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 148 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje   
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda 
 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.8) 
 
za: 9 poslanci 
 

 

Za 
 

9 
 

Mgr. Matúš Baranec , Juraj Cenky, Bc. Peter 
Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana 
Levická, Jaroslav Jacko 
 

 
Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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10. VZN obce Novosad č. 3/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 
a číslovaní stavieb v obce Novosad 
 
Návrh NZN bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní , poslanci ho obdŕžali spolu 
s pozvánkou. Pán starosta – následne dal schváliť toto VZN 
Poslanci nemajú žiadne dotazy ani pripomienky . Návrh VZN č. 3/2017 o označovaní ulíc 
a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obce Novosad 
 tvorí prílohe č. 9 tejto zápisnice 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 149 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje   
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o označovaní ulíc a iných verejných 
priestranstiev a číslovaní stavieb v obce Novosad 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.9) 
 
za: 9 poslanci 
 

 

Za 
 

9 
 

Mgr. Matúš Baranec , Juraj Cenky, Bc. Peter 
Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana 
Levická, Jaroslav Jacko 
 

 
Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
11.  Došlá pošta 
1, Žiadosť p. Ivety Karičkovej o návratnú sociálnu výpomoc 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 150 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje   
návratnú sociálnu výpomov vo výške 650 na zriadenie elektrického kúrenie pre p. Ivetu 
Karičkovu s mesačnými splátkami 45 € 
 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.10) 
 
 
za: 9 poslanci 
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Za 
 

9 
 

Mgr. Matúš Baranec , Juraj Cenky, Bc. Peter 
Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana 
Levická, Jaroslav Jacko 
 

 
Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
2, Žiadosť p. Antona Rostáša o návratnú sociálnu výpomoc 
  
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 151 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje   
návratnú sociálnu výpomov vo výške 650 na zriadenie elektrického kúrenie pre p. Antona 
Rostáša s mesačnými splátkami 45 € 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.11) 
 
 
za: 9 poslanci 

 

Za 
 

9 
 

Mgr. Matúš Baranec , Juraj Cenky, Bc. Peter 
Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana 
Levická, Jaroslav Jacko 
 

 
Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
 
 
12. R ô z n e  
 
V rôznom starosta obce informoval OZ, že podal projekt na miestne poriadkové služby 
kde je potrebné spolufinancovanie  
 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 152 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje   
Kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1 
Názov projektu:  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
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1. Predloženie žiadosti o NFP k projektu s názvom „ Miestne poriadkové služby“ na 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný 
program Ľudské zdroje. Ciele projektu sú v súlade s platným rozvojom obce.  
2. Výšku maximálneho povinného spolufinancovania projektu zo strany obce t. j. min 5% 
z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
3.  Financovanie neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými 
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu   

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.12) 
 
 
za: 8 poslanci , zdržal sa 1 

 

Za 
 

8 
 

Mgr. Matúš Baranec , Juraj Cenky, Jozef 
Lechman, Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník, 
Ľubomír Dely, Bibiana Levická, Jaroslav 
Jacko 
 

 
 
 

Zdržal sa  
 

1 Bc. Peter Fitere 

 
Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
 
 
starosta obce informoval OZ, že podal projekt na vytvorenie a zlepšenie odborných 
učební s knižnice v ZŠsMŠ , Letná 90 Novosad je potrebné spolufinancovanie  
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 153 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
predloženie žiadosti o NFP k projektu s názvom „Vytvorenie a zlepšenie vybavenia 
odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou, Letná 90 Novosad“ 
a spoluúčasť povinného spolufinancovania projektu zo strany obce t. j. min 5% z celkových 
oprávnených výdavkov projektu s sume 9.977,43 €. 
  
Hlasovanie 
(hlasovanie č.13) 
 
 
za: 9 poslanci  

 

Za 
 

9 
 

Mgr. Matúš Baranec , Juraj Cenky, Bc. Peter 
Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana 
Levická, Jaroslav Jacko 
 

 
Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
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13. Diskusia 
 
V diskusii p. Lechman mál požiadavku, aby brána MŠ bola otvorená ráno od 7.00 – do 8.00 
a poobede od 15.00 do 16.00 hod z bezpečnostných dôvodov 

- k tejto požiadavke sa pripojil aj p. Marošník 
- starosta obce informoval, že aj zo strany ZŠsMŠ bola požiadavka, ale teraz je tam väčší 

poriadok. 
- Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Hlasovanie  
(hlasovanie č.14) 
 
 

- za: 9 poslanci  
 

Za 
 

9 
 

Mgr. Matúš Baranec , Juraj Cenky, Bc. Peter 
Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana 
Levická, Jaroslav Jacko 
 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
 
V diskusii ďalej starosta informoval, že budeme pokračovať s prácami , opravu budovy 
stará fara, kamery, oprava podláh v MŠ, podali sme žiadosť na opravu terasy v MŠ, na 
posilovňu a projekt na zateplenie budovy Ocu. 
Folklórne slávnosti budú 24.6.2017 , rozdelili sme si úlohy.  

- p. Marošník , vstup do obce od Kysty , Zempl. Jastrabie 
- Ing. Feďak či sa nebude riešiť internet v obci E-Max - optika 

Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce Mgr. Jozef Jastrab poďakoval 
všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a ukončil 15. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v Novosade. 
 
 
                                                                                             __________________ 
                                                                                                 Mgr. Jozef Jastrab 
                                                                                                      starosta obce     
 
Overovatelia: 
                           Ladislav Marošník            __________________ 
 
                           Stanislav Pajtáš                 __________________ 
 
Zapisovateľka : 
 
                            Mária Lechmanová       
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