
 Zápisnica  
z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Novosade  

, ktoré sa uskutočnilo  
dňa 27.12.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade 

 

Prítomní:         Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce 

                           Poslanci :                         

                         Bc.Matúš Baranec   

                         Juraj  Cenky                                    

                         Ľubomír Dely      

                         Ján Fonos 

                         Jaroslav Jacko 

                         Andrej Lajoš 

                         Bibiána Levická                               

                         Ladislav Marošník 

                         Mgr. Lenka Višňovská 

                          

Ďalší prítomní:  Ing. František Feďak, hlavný kontrolór obce  

                             Mária Lechmanová,  

                            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 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novosade. 

Starosta obce konštatoval, že na 2. zasadnutí OZ je prítomných 9 poslancov  obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné.  

 

PROGRAM  : 
1. Otvorenie 
2. Kontrola prijatých uznesení 
3. Zloženie sľubu poslanca 

       4.  Úprava rozpočtu obce Novosad na rok 2018 - rozpočtové opatrenie č.6 

       5.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Novosad 

         6.   Návrh rozpočtu na rok 2019 a informatívny rozpočet na roky   2020 a 2021  

       7.  Program zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novosade   na  I. polrok 2019 



       8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 

       9.  Došla pošta  

       10. Rôzne 

       11. Diskusia  

      12. Záver 

Starosta konštatoval, že návrh programu 2. zasadnutia OZ majú poslanci uvedený na písomnej 

pozvánke ( tvorí prílohu č. 1 zápisnice ), ktorý obdŕžali spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ bol 

doplnený o zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva . 

Hlasovanie o  programe rokovania 

(hlasovanie č. 1) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

 

Starosta konštatoval, že  program 2. zasadnutia OZ bol schválený. 

Bola vyložená zápisnica z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, ktorá boli overovateľmi zápisnice 

podpísaná. 

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 2. zasadnutia OZ starosta obce  

určil týchto poslancov: 

1. Mgr. Lenka Višňovská 

2. Ľubomír Dely 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 2) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  



 

Voľba návrhovej komisie 

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

Mgr. Matúš Baranec 

Bibiána Levická 

Andrej Lajoš  

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 3) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

 

2. Kontrola prijatých uznesení  

Písomný materiál tvorí prílohu č. 1 zápisnice. 

Starosta obce predniesol  prijaté uznesenia z  ustanovujúceho  zasadnutia OZ   

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

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

informatívnu správu o plnení uznesení z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 4) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  



 

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

 

3.Zloženie sľubu poslanca 
 
Na ustanovujúcom OZ bol ospravedlnený p. Mgr. Matúš Baranec z toho dôvodu na dnešnom OZ 
zložil sľub poslanca do rúk starostu obce  
 

   Referentka obce p. Lechmanová prečítala text sľubu , ktorý novozvolený poslanec OZ po prečítaní 

potvrdili svojim podpisom.                                 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

konštatuje, že  

zvolení poslanec obecného zastupiteľstva , zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 5) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

4.  Úprava rozpočtu obce Novosad na rok 2018 - rozpočtové opatrenie č.6 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 1 , zápisnice. 

Rozpočtové opatrenie č. 6  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. 10/2018 



Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

úpravu  rozpočtu   obce Novosad na rok 2018 – rozpočtové hospodárenie č. 6/2018 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 6) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

5.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Novosad 

Ing. Feďák, kontrolór obce predložil prítomným poslancom stanovisko k rozpočtu obce na rok 2019, 

kde konštatuje, že rozpočet bol vypracovaný v zmysle zákona č. 583/2014 z.z. o rozpočtových 

pravidlách a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie ustanovenej MF SR – odporúča Obecnému 

zastupiteľstvu schváliť predložený návrhu . 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Novosad na rok 2019 tvorí prílohu 

č. 2   tejto zápisnice. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

berie na vedomie  

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Novosad na rok 2019 s výhľadom 

na roky 2020-2021  

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 7) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 



 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

   6.   Návrh rozpočtu na rok 2019 a informatívny rozpočet na roky   2020 a 2021  

Návrh rozpočtu obce Novosad na rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní, poslanci 

ho obdŕžali spolu s pozvánkou. 

Poslanci nemali žiadne dotazy a návrhy. Návrh rozpočtu na rok 2019 tvorí prílohu č.3   tejto zápisnice   

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 12/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

rozpočet obce Novosad na rok 2019 a orientačný na roky 2020 - 2021 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 8) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

 

7.  Program zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novosade   na  I. polrok 2019 

Program zasadnutí OZ  na prvý polrok 2019 obdŕžali poslanci s pozvánkou. Pán starosta informoval 

prítomných poslancov, že  v prípade  nepredvídaných okolnosti budú poslanci vopred informovaní. 

Plán zasadnutí bol doplnený o bod  „Interpelácie, podnety a návrhy poslancov OZʺ 

 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Novosade na prvý polrok 2019 tvorí prílohu č.4  tejto 

zápisnice . 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 



NÁVRH NA UZNESENIE č. 13/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

program zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novosade na 1. polrok 2019 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 9) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 

Hlavný kontrolór obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti obce Novosad na rok 2019. 

V prípade, že sa v priebehu roka vyskytnú požiadavky na vykonanie kontroly z podnetu poslancov OZ, 

starostu obce, tie budú vykonané prednostne. Návrh plánu zamerania kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Novosad na rok 2019  tvorí prílohu č. 5   tejto zápisnice 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 14/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Novosad  na rok 2019 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.10) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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



  9.  Zásady odmeňovania poslancov OZ  

Starosta obce predložil návrh poslancom obecného zastupiteľstva, aby za každú účasť na obecnom 

zastupiteľstve patrila odmena. Bol daný návrh, dohodli sa na 50,00€ v čistom , odmena bude 

vyplácaná raz polročne. Zástupca starostu bude mať odmenu mesačne 100,00 € v čistom , tvorí 

prílohu č. 6 tejto zápisnice . 

 Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili a nemali žiadne pripomienky.       

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 15/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.11) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

10. Došlá pošta 

V došlej pošte boli nasledovné žiadosti 

a, SZUŠ žiadosť o finančné prostriedky na rok 2019 – v rozpočte boli schválené finančné prostriedky na 

rok 2019 

b, Žiadosť Mário Vasiľ o finančnú výpomoc –odklad na ďalšie OZ 

c, Gréckokatolická cirkev Novosad žiadosť o finančný príspevok vo výšte 10.000,00 € 

 poslanci sa dohodli na čiastke 2.500,00 € pre každú cirkev v obci  

NÁVRH NA UZNESENIE č. 16/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

finančnú výpomoc 2.500,00 € každej cirkvi v obci na základe žiadosti 



Hlasovanie 

(hlasovanie č.12) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

d, Žiadosť p. Mgr. Geletka o sálu na majáles v spolupráci s Obcou  

Termín žiadosti doposiaľ nebol určený so žiadosťou súhlasili 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 17/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

usporiadanie majálesu  

Hlasovanie 

(hlasovanie č.12) 

za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

e, DHZ žiadosť o prenájom  sály na usporiadanie  Hasičského plesu na deň 26.1.2019 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 18/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

usporiadanie Hasičského plesu  na deň 26.1.2019  

Hlasovanie 

(hlasovanie č.13) 



za: 9 poslanci 

 

Za 

 

9 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,Ľubomír Dely,   

Ján Fonos ,  Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

11. Rôzne  

V rôznom starosta oboznámil, obecné zastupiteľstvo, že zástupcom starostu bude p. Ľubomír Dely . 

12. Diskusia  

V diskusii vystúpila p. Levická Bibiána, že WEB stránka obce je slabá, že ju treba oživiť 

p. Fonos navrhol vytvoriť stánku Facebook 

p. Deky – počul, o komposteroch 

starosta obce kompostéry sa budú dodávať do každej domácnosti 

cyklotrasa na Kašov, Kystu 

Mgr. Lenka Višňovská – občasné noviny 

chystám vlastnú stánku ako poslankyňa 

zastávka v Trebišove pri nemocnici, pomôže Levická, Fonos 

starostlivosť o verejné priestranstvo, kosenie 

bezbariérovosť  do Dómu smútku, 

rozšíriť Dóm smútku 

bezbariérovosť na Ocu 

prečo sme kandidovali za poslancov a akým spôsobom sa pričiníme o dianie v obci , s touto otázkou sa 

budú zapodievať na ďalšom OZ  

zastávka autobusová chýba sklo 

 

p. Lajoš tuja pri Uhrínových   naklonená treba zrezať 

p. Marošník regále v sklade CO, kúpiť dosky  

p.Levická osvetliť prechod pre chodcov pri Semanových  

p. Fonos – veľké ihrisko, aké sú plány 



treba zoštiepkovať konáre 

ohradiť ihrisko 

mám vypracovaný projekt na ihrisko 

či sa môžu zriadiť ďalšie komisie 

či sa vie dátum ďalšieho OZ 

p. Ing. Feďák 

keď je podnet poslanca treba zapísať , ako interpeláciu poslancov , bude zapracovaný do ďalších bodov 

programu 

Na konkrétne otázky zodpovedal starosta obce a postupne sa budú riešiť ďalšie problémy. 

 

 

 

10. Záver 

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

všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a ukončil 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 

v Novosade. 

                                                                                __________________ 

                                                                                                 Mgr. Jozef Jastrab 

                                                                                                     starosta obce  

  Overovatelia: 

                        1. Mgr. Lenka Višňovská   ..................................................... 

                        2. Ľubomír Dely                 ..................................................... 

 

Zapisovateľka :      Mária Lechmanová       

 


