
ZÁPISNICA 

 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novosade, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 20.6.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade 

 

 

 

 

Prítomní: 

 

Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce 

 

Poslanci: 

Juraj Cenky 

Bibiána Levická 

               Bc. Peter Fitere 

               Jozef Lechman 

               Stanislav Pajtáš 

               Ladislav Marošník 

 Mgr. Matúš Baranec  

Jaroslav Jacko  

Ospravedlnený :   Ľubomír  Dely  

  

   

 

Ďalší prítomní: 

    Mária Lechmanová, referentka obce 

1. Otvorenie 

 

 V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov 

starosta obce Mgr. Jozef Jastrab otvoril a viedol 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novosade. 



 

Starosta obce konštatoval, že na 21. zasadnutí OZ je prítomných  8 poslancov  obecné zastupiteľstvo 

je uznášania schopné.  

 

PROGRAM: 

Starosta dal doplniť program  

1, o rozsah výkonu funkcie starostu obce Novosad na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

2, počet poslancov 

3, volebný obvod 

4, Návrh plánu práce zamerania kontrolnej činnosti kontrolóra na 2.polrok 2018 

 

Hlasovanie o  programe rokovania 

(hlasovanie č. 1) 

 

za: 8 poslanci 

 

 

Za 

 

8 

 

Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník, 

Mgr. Matúš Baranec, Bibiána Levická, Juraj Cenky, 

Jaroslav Jacko,Bc. Peter Fitere 

 

 

Starosta konštatoval, že  program 21. zasadnutia OZ bol schválený. 

 

 

Bola vyložená zápisnica z 20. OZ, ktorá bola overovateľmi zápisnice podpísaná. 

 

 Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 21. zasadnutia OZ starosta obce  

určil týchto poslancov: 

 

1. Bc. Peter Fitere 

2. Juraj Cenky 

 



Hlasovanie 

(hlasovanie č. 2) 

 

za: 8 poslanci 

 

 

Za 

 

8 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická, Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

 

Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce Mgr. Jozef Jastrab, predniesol návrh na zloženia návrhovej komisie: 

 

 - Mgr. Matúš Baranec 

 -  Ladislav Marošník 

 -  Stanislav Pajtáš 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 3) 

za: 8  poslanci 

 

 

Za 

 

8 

 

Bc. Peter Fitere,  Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická, Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

  

2. Kontrola prijatých uznesení  

 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Poslanec Stanislav Pajtáš predniesol  prijaté uznesenia z  20.  zasadnutia OZ  . 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 207/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

informatívnu správu o plnení uznesení z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 4) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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

 

3. Stav v platení daní a poplatkov od začiatku roka 2018 

 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Referentka predložila stav v platení daní a poplatkov od začiatku roka 2018 . K uvedenej správe 

starosta obce uviedol , že najväčším dlžníkom je  Agrama , kým firma nebude vymazaná z registra tak 

dlh nám narastá. 

p. Marošník požiadal o stav dlžníkov za rok 2017 na najbližšie OZ 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 208 

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 2018  

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.5) 

za: 8 poslanci 



 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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

4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2017  

Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2017 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 2017 

   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Novosad za rok 2017 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 2017 s výrokom : celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 

 Znenie záverečného účtu obce Novosad predniesol starosta 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 2017. Návrh záverečného účtu tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 209 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

a, berie na vedomie 

I. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce Novosad za rok 

2017 

II. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Novosad za rok 2017 

 

 

 

 



b, schvaľuje  

I. Záverečný účet obce Novosad za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce 

Novosad za rok 2017 bez výhrad 

II.               Vysporiadanie : 

             - schodku kapitálového rozpočtu vo výške  13.726,32 € z prebytku bežného 

rozpočtu      

   III.        Prebytok rozpočtu za rok 2017 zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a)a b) vo výške    

                 37.262,06 €  

  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 2018 vo výške 16.092,71 € a to konkrétne: 

Dopravné              2.424,66 € 

Rodinné prídavky     68,05 € 

Detské ihrisko     13.600,00 € 

III. Saldo finančných operácii je vo výške      25.024,56 € 

IV. Prebytok rozpočtu obce včítane salda finančných operácií vo výške 62.286,62 € 

ponížený o nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 16.092,71 € navrhujeme 

použiť na : 

tvorbu rezervného fondu vo výške 46.193,91 €  

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.6) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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

 

 

 



7. Úprava rozpočtu obce Novosad na rok 2018  - rozpočtové opatrenie č.3 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2018 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 2018 tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 210 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

úpravu rozpočtu na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 3 

príjmy navýšené o 13,603,90 € 

a výdavky navýšené o 3.603,90 € 

10.000,00 € budú navýšene na výdavky na úpravu Domu smútku  

po vypracovaní rozpočtu 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.7) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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

 

 

8. Návrh plánu zasadnutí OZ  na 2.polrok 2018 

  Starosta obce predložil plán zasadnutí OZ  na 2.polrok 2018  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 



NÁVRH NA UZNESENIE č. 211 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje   

plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2018 

 

 Hlasovanie 

(hlasovanie č.8) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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

 

9. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Novosad na nové volebné obdobie 

rokov 2018-2022 

 Starostom obce bol predložený návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie prítomným. 

Prítomní poslanci k uvedenému bodu nemali žiadne otázky. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 212 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje   

rozsah výkonu funkcie starostu obce Novosad na nové volebné obdobie 

rokov 2018-2022 v plnom rozsahu t.j. 1  

  Hlasovanie 

(hlasovanie č.9) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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



10. Návrh na určenie počtu poslancov na nové volebné obdobie r. 2018-2022 

 

Počet poslancov na nové volebné obdobie ostáva nezmenený 9 poslancov a 1. volebný obvod.   

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 213 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje   

počet poslancov 9 na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

schvaľuje 

jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí Novosad 

   

Hlasovanie 

(hlasovanie č.10) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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

 

 

 

11. Návrh plánu práce zamerania kontrolnej činnosti kontrolóra na 2.polrok 2018 

 

Kontrolór obce I.g. Feďak predložil návrh plánu práce zamerania kontrolnej činnosti kontrolóra na 

2.polrok 2018 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 214 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje   



plánu práce zamerania kontrolnej činnosti kontrolóra na 2.polrok 2018 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.11) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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

 

12. Došlá pošta 

 

a, Žiadosť p. Mária Vasiľa o sociálnu výpomoc 

Žiadosť bola schválená vo výške  soc. výpomoci 100,00 €  

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 215 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje   

sociálnu výpomoc vo výške 100,00 € pre p. Mária Vasiľa 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.12) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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

 

b, Žiadosť Gréckokatolíckej eparchie Košice o finančnú dotáciu pre školské zariadenie na rok 2018 

 

Žiadosť bola schválené pre CVČ 14 detí á 65,00€ v celkovej výške 910,00 € 



 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 216 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje   

finančnú dotáciu pre školské zariadenie na rok 2018 Gréckokatolíckej eparchie Košice 

Hlasovanie 

(Hlasovanie č.13) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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

c,  Oznámenie o otvorení prevádzky Pizzeria Novosad  

    Pán Matúš Takáč zaslal oznámenie o otvorení a činnosti prevázky Pizzeria Novosad 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 217 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

berie na vedomie   

oznámenie o otvorení a činnosti prevádzky Pizzeria Novosad 

 

Hlasovanie 

(Hlasovanie č.14) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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

 

13. Rôzne  

V rôznom starosta oboznámil Obecné zastupiteľstvom s konečnou cenou, ktorá bola vysúťažená 

 na rekonštrukciu chodníkov  a rigolov na ulici Hlavnej od č.d. 28 po č.d. 52 celkovej výške  



79.049,06 € 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 218 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje   

rekonštrukciu chodníkov a rigolov na ulici Hlavnej od č. d. 28 po č.d. 52 vo výške 79.049,06 € použitie 

v celej výške z rezervného fondu ako kapitálové výdavky 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.15) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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

- Ďalšie práce  - Detské ihrisko „ Poďme sa hrať ulicami sa netúlať navýšenie financovania na 

15254,40 € 

 79.049,06 € 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 219 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje   

výstavbu Detské ihrisko Novosad 

navýšenie financovania  z rezervného fondu ako kapitálové výdavky vo výške 3.745,40 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.16 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 

Ladislav Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána 

Levická , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko 

 

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

c, Dom smútku nie je rozpočet hotový, nakoľko doposiaľ nemáme firmu, ktorá by to urobila, 

14. Diskusia  



V diskusií vystúpil starosta obce , kde oboznámil Obecné zastupiteľstvo o znovu otvorení problému 

Školská bytovka, predaj  bytu p. Ciberea , čaká sa na rozhodnutie súdu 

- Prešla  žiadosť  o NFP – Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice 

v Základnej škole s materskou školou , Letná 90 Novosad – vo výške 197.130,94 € , doposiaľ 

nie je rozhodnutie o spoluúčasti budeme rokovať na ďalšom OZ. 

- Prešla žiadosť na Zateplenie a obnova obvodového plášťa budovy Obecného úradu Novosad 

vo výške 178.947,37€ 

- Prešla žiadosť na Havarijnú situáciu ZŠ – oprava strechy , výmena okenných a dverných 

konštrukcií   vo výške 100.000,00 € 

Dňa 23.júna 2018 Folklórne slávnosti obce Novosad o 17.00 hodine 

na ktoré starosta obce pozval všetkých poslancov a rozdelili si úlohy. 

p. poslanec Bc. Peter Fitere mal návrh, aby sa podalo jedlo pre účinkujúcich iné ako pre občanov 

obce, navrhlo sa rezeň so zemiakmi, klobása pre občanov obce a občerstvenie. 

Pre deti cukrová vata. 

 Budú tu stánky, treba schváliť jedno rázový cenník za jeden stánok  

p. Lechman navrhol 20,00 € hlasovali  za 1 poslanec ,proti 4,2 sa zdržali 

p. Jacko navrhol 15,00 € hlasovali 3 za 2,proti , 2 sa zdržali 

tento návrh za jedno rázový cenník nebol schválený   

P. Marošník na budove potraviny, ktoré prevádzkuje p. Sirovec, treba opraviť odkápové rúry 

 

14. Záver 

Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce Mgr. Jozef Jastrab poďakoval 

všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a ukončil 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva 

v Novosade. 

                                                                                __________________ 

                                                                                                 Mgr. Jozef Jastrab 

                                                                                                     starosta obce  

  Overovatelia: 

                           Bc. Peter Fitere            __________________ 

 

                           Juraj Cenky                   __________________ 

 

Zapisovateľka : 

 

                            Mária Lechmanová       


