
Zápisnica  
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Novosade , 

 ktoré sa uskutočnilo  
dňa 29.4.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade 

 

Prítomní:         Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce 

Poslanci : 

Mgr. Matúš Baranec 

Juraj Cenky 

Ľubomír Dely 

Jaroslav Jacko 

Andrej Lajoš 

Bibiána Levická 

Ladislav Marošník 

Mgr. Lenka Višňovská 

Neprítomný : Ján Fonos 

Ďalší prítomní:  Ing. František Feďák, 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 4. 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novosade. 

Starosta obce konštatoval, že na 4. zasadnutí OZ je prítomných 8 poslancov  obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

PROGRAM  : 
1. Otvorenie 
2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Správa o hospodárení obce za rok 2018 
4. Úprava rozpočtu obce Novosad na rok 2019  

      rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

5. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  

     a školských zariadení na rok 2019  

6. VZN určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

7.  Došla pošta  



8. Interpelácia poslancov 
9.   Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

      

Starosta konštatoval, že návrh programu 4. zasadnutia OZ majú poslanci uvedený na 

písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 1 zápisnice ), ktorý obdŕžali spolu s pozvánkou 

na zasadnutie OZ bol doplnený o voľbu kontrolóra obce . 

Hlasovanie o  programe rokovania 

(hlasovanie č. 1) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,       

Ľubomír Dely,    Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

 

Starosta konštatoval, že  program 4. zasadnutia OZ bol schválený. 

Bola vyložená zápisnica z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, ktorá boli 

overovateľmi zápisnice podpísaná. 

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 4. zasadnutia OZ starosta obce  

určil týchto poslancov: 

1. Mgr. Lenka Višňovská 

2. Ľubomír Dely 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 2) 

za: 8 poslanci 

 



 

Za 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,       

Ľubomír Dely,    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: 

 

 - Juraj Cenky 

 - Jaroslav Jacko 

 - Andrej Lajoš 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 3) 

za: 8 poslanci 

 

 

Za 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,       

Ľubomír Dely,    Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

 

 

2. Kontrola prijatých uznesení  

Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Poslanec Ľubomír Dely predniesol  prijaté uznesenia z  3.  zasadnutia OZ  . 

 

 



NÁVRH NA UZNESENIE č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

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

kontrolu uznesení z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 4) 

za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec,Juraj Cenky, 

Ľubomír Dely, Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

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

 

 

3, Správa o hospodárení obce za rok 2018 
 Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Referentka predložila správu o hospodárení obce za rok 2018 spolu s plnením 

rozpočtu, materiál poslanci OZ dostali spolu s pozvánkou domov. 

K uvedenej správe nemal nikto dotaz. Kontrolór obce Ing. Feďák podotkol , že správa 

je spracovaná podrobne a zobrazí sa v záverečnom účte za rok 2018. 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 37/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

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

správu o hospodárení obce za rok 2018  

Hlasovanie 

(hlasovanie č.5) 

 

 



za: 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec,Juraj Cenky, 

Ľubomír Dely, 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 2019 - rozpočtové opatrenie č.1 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 , zápisnice 

Rozpočtové opatrenie č. 1  na rok 2019 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. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

berie na vedomie  

úpravu  rozpočtu   obce Novosad na rok 2019 – rozpočtové hospodárenie č. 1/2019 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 6) 

Za : 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec,Juraj Cenky, 

Ľubomír Dely, Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

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

 



NÁVRH NA UZNESENIE č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

a, vo výške 6.600,00€ na projektovú dokumentáciu pre ZŠsMŠ Novosad 

b, vo výške 2.525,88 na rekonštrukciu kotolne – výmena plynových kotlov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 7 

Za : 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec,Juraj Cenky, 

Ľubomír Dely, Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

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

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie  č.2/2019 o určení výšky dotácie na    

       prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl   a školských zariadení na    

      rok 2019  
Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

Návrh VZN č. 2/2019 predložil Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

VZN č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl   

a školských zariadení na rok 2019  
  

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 8) 



Za : 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky, 

Ľubomír Dely, Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

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

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie  č.3/2019 určení výšky príspevkov v 

školách a školských zariadeniach 

 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

Návrh VZN č. 3/2019 predložil Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie  č.3/2019 určení výšky príspevkov v školách a 

školských zariadeniach 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 9) 

Za : 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec,Juraj Cenky, 

Ľubomír Dely,Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

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

 

 



7.  Došlá pošta 

a, Žiadosť p. Blažeja Karičku na prenájom priestorov na deň 29.6.2019 

Žiadosť bola schválená .  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

prenájom priestorov pre Blažeja Karičku na usporiadanie zábavy na deň 29.6.2019 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 10) 

Za : 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec,Juraj Cenky,  

Ľubomír Dely, Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

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

 

b, Žiadosť Gréckokatolickej cirkvi – zmena  účel využitia finančných 

prostriedkov 

Žiadosť predložil starosta . 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

zmenu účel využitia finančných prostriedkov Gréckokatolíckej cirkvi 

oprava kostola , podľa žiadosti 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 11) 



Za : 8 poslanci 

 

Za 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec,Juraj Cenky,  

Ľubomír Dely, Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

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

c, Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi na chodník  okolo cirkvi  

Žiadosť predložil starosta , táto pošta sa prekladá na ďalšie OZ. 

 

d, Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi na kultúrne podujatie -  výlet do Poľska 

príspevok na jedného občana 5€  

Žiadosť predložil starosta . 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

zájazd do Poľska príspevok na jedného občana 5€. 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 12) 

Za : 6 poslanci 

 

Za 

 

6 

 

 Ľubomír Dely , Jaroslav Jacko,Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická,Ladislav Marošník 

Mgr. Lenka Višňovská  

Proti 0  

Zdržali sa : 2 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky 

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

 

 



e, Žiadosť SZUŠ Mgr. Eva Ďubeková - Žiadosť o úpravu dotácie na kalendárny 

rok 2019 

Starosta obce predložil žiadosť SZUŠ, som za zachovanie SZUŠ 

Ing. Feďák vo VZN je potrebná žiadosť o finančné prostriedky,  SZUŠ nedala 

pripomienku 

Zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a zákon 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení hovorí , že  každá dotácia podlieha kontrole a odúčtovaniu 

starosta ,  Obec nemá SZUŠ , nemá s čím porovnať, nech SZUŠ predloží za rok 

2018 príjmy a náklady. Žiadosť sa preloží na ďalšie OZ po zdokumentovaní príjmov a 

nákladov. 

 

7, Interpelácia poslancov 

Do interpelácii poslancov sa prihlásili Mgr. Lenka Višňovská, kde  mala dotazy na 

pána starostu 

- Kamerový systém, ako dlho sa uchovávajú záznamy a koľko kamier má obec a kde 

Starosta záznam sa uchováva 7-10 dní a máme 12 kamier 

- kompostery ,kedy sa budú rozdávať 

Starosta v najbližšom čase sa rozdajú 

- Štatút, rokovací poriadok mali sme o tom jednať 

Starosta  štatút a rokovací poriadok je pripravený odošle sa Vám do mailu 

a na júnovom obecnom zasadnutí sa prerokuje 

- V decembrových faktúrach bola FA za noviny, za aké? 

Starosta Obecné noviny ZMOS 

- Bezbariérový vstup na Obecný úrad , kedy sa s tým začne 

Starosta bude stretnutie s p. Cenkyom a Jackom , aby sme zhodnotili čo bude 

najideálnejšie  

- Ako je to s kosením, že je prijatý zákon , že Obec má kosiť verejné priestranstva, 

priekopy , keď si pokosia občania budú mať úľavu na dani ? 

Starosta VZN sa bude schvaľovať v decembri na nový rok , ktorý bude platný od 

januára 2020 

- Budovy  Obecného   úradu, kedy ich môžeme pozrieť, napr. sklad CO, bývala fara     



Starosta kedykoľvek 

8. Rôzne 

V rôznom starosta navrhol, aby staré kocky , ktoré sú nepotrebné  za budovou MNV 

predali , navrhol sumu 0,50€ za kus 

NÁVRH NA UZNESENIE č.45/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

predaj nepotrebných kociek 1 kus 0,50 €    

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 13) 

Za : 8 poslanci 

 

Za : 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky, 

Ľubomír Dely, Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

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

Ďalej boli prejednane žiadosti z predchádzajúceho Obecného zastupiteľstva ,  

a, Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi na opravu strechy  

NÁVRH NA UZNESENIE č.46/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev v Novosade na opravu kostola  

 vo výške 2.500,00€    

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 14) 

Za : 8 poslanci 

 

 



 

 

Za : 

 

8 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky, 

Ľubomír Dely, Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

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

b, Žiadosť Reformovanej cirkvi na opravu interiéru  a exteriéru  

NÁVRH NA UZNESENIE č.47/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

poskytnutie dotácie pre Reformovanú cirkev v Novosade na opravu interiéru 

a exteriéru kostola vo výške 2.500,00€    

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 15) 

Za : 8 poslanci 

 

Za : 

8  

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky, 

Ľubomír Dely, Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

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

9. Voľba kontrolóra obce 

Starosta oboznámil Obecné zastupiteľstvo, že do 22.4.2019 mali byť podané žiadosti 

na kontrolóra obce a 9.mája malo byť otvorenie obálok. Keďže , žiadosť bola 

doručená iba jedná , tak navrhoval, aby sme voľbu uskutočnili dnes.  

Pani poslankyňa Mgr. Višňovská otvorila obálku, kde sa skontrolovali požadovane 

údaje a následne bolo navrhnuté, aby kontrolór obce bol Ing, František Feďák na 

úväzok 0,2 . 

 

 



NÁVRH NA UZNESENIE č.48/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

kontrolóra obce Ing. Františka Feďáka  na úväzok 0,2 hod.    

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 16) 

Za : 8 poslanci 

 

Za : 

8  

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky, 

Ľubomír Dely, Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

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

Ing. Feďák poďakoval za zvolenie. 

 

10. Diskusia 

V diskusii starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že 

v Trebišove bude zasadať Úrad vlády a podali sme žiadosť na oplotenie cintorína na 

MF o 15.000,00 € 

- Podali sme žiadosť na zateplenie budovy ZŠsMŠ Novosad, 1.budova od ŠB, 

zateplenie strechy, výmena kotlov, zateplenie šatne, odkvapový chodník, 

výmena zvyšných okien 

- Prechod pre chodcov sme osvetlili pri Juhasových, keď to bude stačiť budeme 

pokračovať pri Semanových jeden výložník 0,80 cm. 

 -  Senior Fit park bude vyhlásené výberové konanie  

 -  ozval sa p. Cibere , má odkúpne právo , je potrebné aktuálne ohodnotenie 

 -  porozmýšľať o súťaži na zber odpadu, kuka TKO, sklo, platy, kov ,papier á      

    0,13 € + 1,10€  za 1 kuka  

 - stávanie mája 30.4.2019 o 18.00 hod.  od č. d. 65 ul. Jarná o 17.30 hod.  

p. Levická na ulici Orgovánovej, aby sa vyspádoval rigol  

p. starosta počítam s tým do budúcna 

p. Višňovská , spojiť sa viac obci na vybudovanie kanálu 



- vyhlásiť v MR zákaz vypúšťať odpad do priekop 

- záver SAD , v nedeľu bude stáť autobus Novosad – Trebišov pri nemocnici o 13,00 

a späť Trebišov – Novosad o 15.00 a 16,00 hod. 

- strihať kriky p. Kolářovej 

- ak MUDr. Čvirková neordinuje, tak vyhlásiť v obecnom rozhlase , alebo na stránke 

obce.    

-   vydávať obecné noviny Novosadčan 1.x polročne  

  

  

11. Záver 

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

poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a ukončil 4. zasadnutie 

obecného zastupiteľstva v Novosade. 

                                                                                __________________ 

                                                                                                 Mgr. Jozef Jastrab 

                                                                                                     starosta obce  

  Overovatelia: 

                           Mgr. Lenka Višňovská            __________________ 

                           Ľubomír Dely                         __________________ 

 

Zapisovateľka : 

 

                            Mária Lechmanová       

 


