
ZÁPISNICA 
 

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novosade, ktoré sa uskutočnilo  
dňa 27.4.2017 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 
 

   
   
 
Ďalší prítomní: 
    Mária Lechmanová, referentka obce 
Občania : Matej Hricko,Tomáš Sirovec, Jozef Balog, Adriana Karičková, Viera Rostášová 
a Július Nistor 
 
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 14. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Novosade. 
 
Starosta obce konštatoval, že na 14. zasadnutí OZ je prítomných  9 poslancov 
a  obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
 
PROGRAM: 
Starosta konštatoval, že návrh programu 14. zasadnutia OZ majú poslanci uvedený na 
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 1 zápisnice ), ktorý obdŕžali spolu s pozvánkou na 
zasadnutie OZ. 
 

Programu rokovania OZ bol pozmenený nakoľko na OZ došiel p.Hricko kde ma 
v došlej pošte žiadosť o kúpu časti rod. domu , Tomáš Sirovec kde mal žiadosť o sponzorský 
finančný príspevok a obyvatelia bytovky na ulici Pažitnej na zafinancovanie plynovej 
prípojky, starosta dal hlasovať o zmene programu rokovania  14. zasadnutia OZ. 
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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 
 

 
Starosta konštatoval, že  program 14. zasadnutia OZ bol schválený. 
 
Bola vyložená zápisnica z  OZ, ktorá bola overovateľmi zápisnice podpísaná. 
 
 
 Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 14. zasadnutia OZ starosta obce určil 
týchto poslancov: 
 
1. Jaroslav Jacko 
2. Jozef Lechman 
 
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: 
 
 - Ladislav Marošník 
 - Bc. Peter Fitere 
 - Mgr. Matúš Baranec 
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 
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2. Došla pošta 
 
      Žiadosť p. Hricka  o odkúpenie nehnuteľnosti 
Starosta obce predložil žiadosť p. Mateja Hricka o odkúpenie nehnuteľnosti s pozemkom na 
parcele č. 365/1 pričom vlastníkom je Obec Novosad. 
 Starosta informoval OZ o nehnuteľnosti predložil fotodokumentáciu  a mapky z katastrálnej 
mapy jedná sa o výmeru 117 m² . Na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer o odpredaj 
pozemku parcela č. 365/1 , starosta predložil návrh za 1m² 3,30€ 
Za tento  návrh  dal hlasovať starosta obce 
  
Písomný materiál tvorí prílohu č. 1 zápisnice. 
 
 
 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 132 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
predaj majetoku obce : 
nehnuteľný majetok –  pozemok p.č. C 365/1 – zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Novosad, LV 
č. 613 o výmere 117 m2    - kupujúci - žiadateľ: Matej Hricko, za 3,30 € za m2  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v celkovej výške 386,10€:  
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 4) 
 
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 
 

 
Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 

- Žiadosť p.Tomáša Sirovca o sponzorský finančný príspevok 
Pán Sirovec informoval OZ, že od roku 2009 súťaži v autokrose na Slovensku ako aj 
v Európe získal 2 miesto na Slovensku a 5. miesto v Európe z 25 zúčastnených. 
 Má  náklady na štartovné, na údržbu motokáry na PHM a ostatné náklady  s tým 
súvisiace. 
Starosta predložil návrh na finančný príspevok vo výške ročného štartovného 

 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
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NÁVRH NA UZNESENIE č. 133 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
finančný príspevok vo výške ročného štartovného pre p. Tomáša Sirovca  
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 5) 
 
za: 6 poslanci, 1 proti a 2 za zdržali 
 

 

Za 
 

6 
 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav 
Pajtáš, Ľubomír Dely, Juraj Cenky, Jaroslav 
Jacko 
 

Proti 
 

1 Bibiana Levická 

 
 

Zdržali sa  
 

2 Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec 

 
- Žiadosť o zriadenie a zafinancovanie plynovej prípojky pre obyvateľov bytovky na 

Pažitnej ulici č.d. 160 
 
Starosta informoval OZ, je potrebne , aby si dali vypracovať projekt a podľa toho cenovú 
ponuku na plyn , jednalo by sa o bezúročnú pôžičku  na základe tohto obecné zastupiteľstvo 
rozhodne  
Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 134 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
berie na vedomie 
žiadosť o zriadenie a zafinancovanie plynovej prípojky pre obyvateľov bytovky na Pažitnej 
ulici č.d. 160 výška príspevku bude predmetom ďalšieho prejednávania na OZ  po predložení 
cenovej ponuky zo strany žiadateľov 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 6) 
 
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 
 

 
 
Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
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3. Kontrola prijatých uznesení  
 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 
 
Poslanec Stanislav Pajtáš predniesol  prijaté uznesenia z  13.  zasadnutia OZ  . 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 135 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
informatívnu správu o plnení uznesení z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 7) 
 
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 
 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
4.  Správa o hospodárení obce za rok 2016  
       
Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 
Referentka predložila správu o hospodárení obce za rok 2016 spolu s plnením rozpočtu, 
materiál poslanci OZ dostali spolu s pozvánkou domov. 
K uvedenej správe mal otázku p. Marošník , čo sa robilo ešte v MŠ, že sú také vysoké náklady 

- starosta odpovedal na otázku, že okrem zatepľovania budovy, chodníka sa menili 
okná. 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 136 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
správu o hospodárení obce za rok 2016  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 8) 
 
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 
 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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5. Úprava rozpočtu obce Novosad rok 2017 – rozpočtové opatrenie č.1,2 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1,2 bolo zverejnené na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Poslanci 
obdŕžali rozpočtové opatrenie spolu s pozvánkou. Úprava bola vykonaná na základe 
skutočného čerpania finančných prostriedkov. Úprava príjmov a výdavkov je v priloženej 
špecifikácii jednotlivých položiek, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 
 
Poslanci nemali žiadne dotazy.  
Úprava rozpočtu obce Novosad na rok 2017 , rozpočtové opatrenie č. 1, tvorí prílohu 
zápisnice č. 6. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 137 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade  
berie na vedomie 
rozpočtové opatrenie č. 1 a to zvýšenie príjmov  rozpočtu na rok 2017   o 65.611,01€ 
a zvýšenie výdavkov rozpočtu na rok 2017  o 6.659,17€ 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 9) 
 
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 
 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Úprava rozpočtu obce Novosad na rok 2017 , rozpočtové opatrenie č. 2, tvorí prílohu 
zápisnice č. 7. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 138 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade  
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 2 a to zvýšenie príjmov  rozpočtu na rok 2017   o 13.644,26 € 
a zvýšenie výdavkov rozpočtu na rok 2017  o 13.644,26€ 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 10) 
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 
 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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6. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Novosad na roky  
    2017-2025  
Starosta obce oboznámil OZ s programom  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja Obce Novosad na roky  2017 - 2025 
zo strany poslancov neboli pripomienky. 
 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 139 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade  
schvaľuje 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Novosad na roky  
2017-2025  
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 11) 
 
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 
 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
7.  Došlá pošta 
     - Upozornenie prokuratóra č. Pdn 67/17/8811-2 zo dňa 31.3.2017 prijať  VZN 
o organizácii miestneho referenda,  
Obecné zastupiteľstvo prejednalo upozornenie prokurátora podľa §28 zákona č. 153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov a prijalo opatrenie , že pripraví na najbližšie OZ 
návrh VZN o organizácii miestneho  referenda. 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 140 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade  
berie na vedomie 
Upozornenie prokuratóra č. Pdn 67/17/8811-2 zo dňa 31.3.2017 prijať  VZN 
o organizácii miestneho referenda,  
odporuča starostovi obce  
spracovať návrh VZN o organizácii miestneho referenda 
  
Hlasovanie 
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(hlasovanie č. 12) 
 
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 
 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
V došlej pošte starosta obce informoval OZ ohľadom petície na vypúšťanie fekálií Domov 
dôchodcov Tereza, kde  miestnym šetrením sa nepotvrdilo vypúšťanie fekálií. 
 
8.  R ô z n e 
 
V rôznom starosta informoval OZ o výsledku verejného obstarania na  rekonštrukciu 
chodníka od potravín Fresh   po  Obecný úrad 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 141 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade  
schvaľuje 
rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici od potravín Fresh po Obecný úrad 
v čiastke 22.919,82 €  
 
 Hlasovanie 
(hlasovanie č. 13) 
 
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 
 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Ďalej starosta informoval OZ o výsledku verejného obstarania na rekonštrukciu priestorov 
Obecného úradu 2.časť 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 142 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade  
schvaľuje 
rekonštrukciu priestorov Obecného úradu druhú časť vo výške 11.876,12 € 
 
Hlasovanie 
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(hlasovanie č. 14) 
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 
 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Ďalej starosta informoval OZ so žiadosťou Gréckokatolíckej cirkvi o príspevok na jedného 
občana vo výške 5€ na zájazd do Slovenského raja, ktorý bude 17.júna 2017  
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 143 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade  
schvaľuje 
príspevok vo výške 5€ na jedného občana obce Novosad na zájazd do Slovenského raja  
dňa 17.6.2017 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 15) 
za: 8 poslanci , 1 poslanec proti 
 
 

 

Za 
 

8 
 

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

Proti: 1 Mgr. Matúš Baranec 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
  
Ďalej starosta informoval, že v Materskej škole je poškodená fasáda, vytrhnutý hromozvod, 
poškodený rebrík ,pri montáži kamier v obci bude osadená kamera aj na budove MŠ , taktiež 
preložíme bránu, ktorá sa bude zamykať. 
 

- Obec požiadala VUC o príspevok na folklórne slávnosti, kde bolo schválene 
1.000,00€ 

- Ďalej sme podali žiadosť na požiarnu zbrojnicu cez projekt 
- Ďalej sme podali žiadosť o nové požiarne vozidlo 
- Ďalej ideme podať žiadosť na rozvoj športu na posilovňu do výšky 9000,00€ 
- Ďalej sme dali zamerať okna na starej budove fary, kde cez pracovníkov na projekt 

§50j cez Úrad práce, by sme chceli vykonať rekonštrukčne práce na celej budove 
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9. Diskusia  
 
 
V diskusii vystúpil poslanec p. Ľubomír Dely, kde rozprával o nevhodnom správaní mladého 
Perduľaka na cintoríne a pri Dome smútku 
- Mgr. Matúš Baranec, o multifunkčnom ihrisku, že svetla sú otočené, diera v plote a stále je 
otvorené, je tam neporiadok 
- starosta obce informoval. že 30.apríla sa koná stavanie mája a potom v KD Majalés 
- výzva na rómske hliadky ešte nevyšla 
- bol uskutočnený odchyt psa 
- neskorší začiatok Obecného zastupiteľstva starosta vysvetlil. tým, že bol pozvaný do DD 
Tereza, kde bola sťažnosť na vývoz fekálií  p. Kačo, riešila to polícia, zmluvu majú podpísanú 
s p. Onderom zo Zemplínskeho Jastrabia. 
 
p. Jozef Balog z radov občanov mal pripomienku, aby sa odpad riešil paušálne 
aby na križovatke bola 50km rýchlosť, že od potravín po Základnú školu je neporiadok 
 
p. Levická na cintoríne sa zdržiavajú motorkári , aby sa urobila rampa 
p. Marošník, v sklade CO je napadnuté drevo 
 
10. Záver 
 

Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce Mgr. Jozef Jastrab 
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a ukončil 14. zasadnutie 
obecného zastupiteľstva v Novosade. 
 
 
                                                                                             __________________ 
                                                                                                 Mgr. Jozef Jastrab 
                                                                                                      starosta obce     
 
Overovatelia: 
                           Jaroslav Jacko            __________________ 
 
                           Jozef Lechman           __________________ 
 
Zapisovateľka : 
 
                            Mária Lechmanová       
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