
                                                                ZÁPISNICA 
 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novosade, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 25.10.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade 

 

 

Prítomní: 

              Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce 

 

Poslanci: 

Bibiána Levická 

               Bc. Peter Fitere 

               Stanislav Pajtáš 

               Ladislav Marošník 

 Mgr. Matúš Baranec  

 Jaroslav Jacko 

 Ľubomír  Dely  

 

Ospravedlnený :   

Juraj Cenky 

Jozef Lechman 

   

 

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 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novosade. 

Starosta obce konštatoval, že na 22. zasadnutí OZ je prítomných  7 poslancov  obecné zastupiteľstvo 

je uznášania schopné.  

 

 



PROGRAM: 

Starosta konštatoval, že návrh programu 22. 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: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

 Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník, Mgr. Matúš    

  Baranec, Bibiána Levická,  Jaroslav Jacko, 

  Bc. Peter Fitere, Ľubomír Dely 

 

Starosta konštatoval, že  program 22. zasadnutia OZ bol schválený. 

Bola vyložená zápisnica z 21. OZ,  a z 1. a 2. neplánovaného obecného zastupiteľstva, ktoré boli 

overovateľmi zápisnice podpísané. 

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 22. zasadnutia OZ starosta obce  

určil týchto poslancov: 

1. Bc. Peter Fitere 

2. Bibiána Levická 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 2) 

za: 7 poslanci 

 

 

Za 

 

7 

 

Bc. Peter Fitere,  Stanislav Pajtáš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána Levická,  

Jaroslav Jacko, Ľubomír Dely 

 

 

 

 

Voľba návrhovej komisie 



 

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

- Mgr. Matúš Baranec 

-  Ladislav Marošník 

-  Ľubomír Dely 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 3) 

za: 7  poslanci 

 

Za 

 

7 

 

Bc. Peter Fitere,   Stanislav Pajtáš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána Levická,  

Jaroslav Jacko, Ľubomír Dely 

 

 2. Kontrola prijatých uznesení  

Písomný materiál tvorí prílohu č. 2,3,4 zápisnice. 

Poslanec Stanislav Pajtáš predniesol  prijaté uznesenia z  21.  zasadnutia OZ  z 1. a 2. neplánovaného 

obecného zastupiteľstva. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 226/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

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

informatívnu správu o plnení uznesení z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva a 1. a 2. 

neplánovaného obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 4) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

Bc.Peter Fitere, Stanislav Pajtáš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána Levická ,  

Jaroslav Jacko, Ľubomír Dely 

 

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

 

 

 



3. Správa o hospodárení obce za 1.polrok 2018 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

Referentka predložila  správu o hospodárení obce za 1.polrok 2018 

 K uvedenej správe mala dotaz Mgr. Baranec, veľké náklady na Inku  

starosta obce - Inka dosluhuje  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 227/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

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

správu o hospodárení obce za 1.polrok 2018 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 5) 

za: 7 poslanci 

 

 

Za 

 

7 
Bc. Peter Fitere,  Stanislav Pajtáš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Matúš Baranec , Bibiána Levická, 

Jaroslav Jacko, Ľubomír Dely 

 

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

 

4. Úprava rozpočtu  obce Novosad – rozpočtové opatrenie č. 4/2018, 5/2018  

Písomný materiál tvorí prílohu č. 6,7 zápisnice. 

Rozpočtové opatrenie č. 4 a 5  na rok 2018 bolo prednesené na OZ. V rozpočte bolo treba upraviť 

položky, ktoré neboli rozpočtované v príjmovej a v časti výdajovej. Úprava príjmov a výdavkov je 

v priloženej špecifikácii jednotlivých položiek, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 228/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

berie na vedomie  

úpravu  rozpočtu   obce Novosad na rok 2018 – rozpočtové hospodárenie č. 4/2018 

 



Hlasovanie 

(hlasovanie č.6) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

Bc.Peter Fitere, Stanislav Pajtáš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána Levická ,  

Jaroslav Jacko , Ľubomír Dely 

 

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

 

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

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 229/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

 úpravu rozpočtu  obce Novosad na rok 2018 – rozpočtové hospodárenie č. 5/2018 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.7) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

Bc.Peter Fitere, Stanislav Pajtáš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána Levická ,  

Jaroslav Jacko , Ľubomír Dely 

 

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

 

5. Komunitný plán sociálnych služieb obce Novosad 

    Starosta obce oboznámil prítomných poslancov z vypracovaným komunitným plánom sociálnych 

služieb obce Novosad na roky 2018 - 2024 

 

 

 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 230/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Novosad 

Hlasovanie 

 (hlasovanie č.8) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

Bc.Peter Fitere, Stanislav Pajtáš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána Levická ,  

Jaroslav Jacko , Ľubomír Dely 

 

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

6. Konsolidovaná výročná správa obce Novosad za rok 2017 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov z vypracovanou konsolidovanou správou 

o hospodárení obce Novosad za rok 2017. V rámci diskusie poslanci nemali žiadne dotazy  k 

predloženej správe. Konsolidovaná výročná správa obce Novosad za rok 2017 tvorí prílohu č. 8 tejto 

zápisnice 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 231/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

berie na vedomie  

konsolidovanú výročnú správu obce Novosad za rok 2017 

Hlasovanie 

 (hlasovanie č.9 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

Bc.Peter Fitere, Stanislav Pajtáš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána Levická ,  

Jaroslav Jacko , Ľubomír Dely 

 

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

 



7. Došlá pošta 

V došlej pošte sa prejednávalo pokračovanie MOPS Novosad výzva OPLZ –PO5-2018-1 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 232/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

súhlasí s predložením ŽoNFP na SO projektu: Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby 

Novosad, kód výzvy : OPLZ-PO5-2018-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom 

rozvoja obce. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. minimálne 

5% z celkových oprávnených výdavkov . 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu 

predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami 

projektu. 

Hlasovanie 

 (hlasovanie č.10) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

Bc.Peter Fitere, Stanislav Pajtáš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána Levická ,  

Jaroslav Jacko , Ľubomír Dely 

 

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

 

- výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu 

sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej 

- komunity v roku 2019 pre ZŠsMŠ Novosad 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 233/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

súhlasí 

s výzvou na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych 

a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2019 pre 

ZŠsMŠ Novosad 

 

 



Hlasovanie 

 (hlasovanie č.11 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

Bc.Peter Fitere, Stanislav Pajtáš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Matúš Baranec, Bibiána Levická ,  

Jaroslav Jacko , Ľubomír Dely 

 

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

8. Rôzne 

V rôznom starosta obce poinformoval o projektoch, ktoré prešli na rok 2019 Stavebné úpravy 

hasičskej zbrojnice vo výške 30.000,00€ a senior park vo výške 5.000,00€ 

9. Diskusia 

V diskusií p.Dely na Dome smútku sú dobre trámy či sa menia, a či bolo nutné robiť cokel nakoľko 

staré stlpy boli dobre 

- starosta tak bolo naprojektované 

- p. Marošník chcel ,aby starosta poinformoval o prácach na Obecnom úrade o technológii 

postupu prác na streche  

- ďalej či COOP Jednota zatvára predajňu  

- starosta , Obec je proti zatvoreniu predajne napíše list 

- Ing. Feďak, kontrolór obce či je obec pripravená ak nude schválene varenie stravy pre deti na 

Základnej škole 

10. 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            __________________ 

                           Bibiána Levická             __________________ 

 

Zapisovateľka : 

 

                            Mária Lechmanová       


