
 

ZÁPISNICA 

 

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novosade, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 28.9.2017 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 

   

Ospravedlnení :    Ľubomír Dely,  Jaroslav Jacko,    Mgr. Matúš Baranec  

 

 

   

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 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novosade. 

 

Starosta obce konštatoval, že na 16. zasadnutí OZ je prítomných  6 poslancov , 3.  sú ospravedlnení 

a  obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
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PROGRAM: 

Starosta konštatoval, že návrh programu 16. 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: 6 poslanci 
 

Za 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník,  Bibiana Levická, Juraj Cenky,  

 

 

Starosta konštatoval, že  program 16. zasadnutia OZ bol schválený. 

 

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

 Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 16. zasadnutia OZ starosta obce určil týchto 
poslancov: 

 

1. Bibiana Levická 

2. Bc. Peter Fitere 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 2) 

za: 6 poslanci 

 
 

Za 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická, Juraj Cenky  
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Voľba návrhovej komisie 

 

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

 

 - Juraj Cenky 

 - Ladislav Marošník 

 - Stanislav Pajtáš 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 3) 

za: 6  poslanci 

 
 

Za 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická, Juraj Cenky  

 

2. Kontrola prijatých uznesení  

Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Poslanec Stanislav Pajtáš prečítal prijaté uznesenia z  15.  zasadnutia OZ. 

 

3. Správa o hospodárení obce za 1.polrok 2017 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Referentka predložila  správu o hospodárení obce za 1.polrok 2017 . 

 K uvedenej správe mala dotaz p. Levická , čo je pod položkou DHZ, aké čerpanie ? 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 154 

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 2017 
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Hlasovanie 

(hlasovanie č. 4) 

 

za: 6 poslanci 

 
 

Za 

 

6 
Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická, Juraj Cenky 

 

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

 

4. Úprava rozpočtu  obce Novosad – rozpočtové opatrenie č. 4/2017, 5/2017  

 

Rozpočtové opatrenie č. 4 a 5  na rok 2017 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. 155 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

berie na vedomie  

úprav rozpočtu   obce Novosad na rok 2017 – rozpočtové hospodárenie č. 4/2017 

schvaľuje 

 úpravu rozpočtu  obce Novosad na rok 2017 – rozpočtové hospodárenie č. 5/2017 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.5) 

za: 6 poslanci 

   

6 

 

 Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník,  Bibiana Levická,Juraj Cenky 

 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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5. Konsolidovaná výročná správa obce Novosad za rok 2016 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov z vypracovanou konsolidovanou správou 
o hospodárení obce Novosad za rok 2016. V rámci diskusie poslanci nemali žiadne dotazy  k 
predloženej správe. Konsolidovaná výročná správa obce Novosad za rok 2016 tvorí prílohu č. 5 tejto 
zápisnice 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 156 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

berie na vedomie  

konsolidovanú výročnú správu obce Novosad za rok 2016 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 6) 

 

za: 6 poslanci 

 
 

Za 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická , Juraj Cenky 

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

 

6.  Došlá pošta 

ˇ6a, Žiadosť p. Moniky Tomkovej o odkúpenie pozemku  

nehnuteľný majetok –  pozemok p.č. 750/4 –, LV č.       o výmere 225 m2    i  

   z dôvodu hodného osobitného zreteľa :  

 - za účelom oplotenia rodinného domu 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
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NÁVRH NA UZNESENIE č. 157/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

zámer odpredať majetok obce : 

nehnuteľný majetok –  pozemok p.č. 750/4 –, LV č.       o výmere 225 m2   za 3,30 € za m2  

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa   

Hlasovanie 

(hlasovanie č.7) 

 

za: 6 poslanci 

 
 

Za 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická , Juraj Cenky 

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

 

6b, Žiadosť o schválenie žiadosti s názvom „ Miestne občianske poriadkové služby Novosad“  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 158/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

Kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1 

Názov projektu:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Predloženie žiadosti o NFP k projektu s názvom „ Miestne občianske poriadkové služby 
Novosad“ na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre 
Operačný program Ľudské zdroje. Ciele projektu sú v súlade s platným rozvojom obce.  

2. Výšku maximálneho povinného spolufinancovania projektu zo strany obce vo výške 
5.040,27 € z  celkových oprávnených výdavkov projektu. 

3.  Financovanie neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými 
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu .  
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Hlasovanie 

(hlasovanie č.8) 

 

za: 6 poslanci 

 
 

Za 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická , Juraj Cenky 

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

 

6c, Žiadosť Tatiany Janovej o pokosenie pozemku 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 159/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

neschvaľuje  

pokosenie pozemku 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.9) 

 

za: 1 poslanec, 1 sa zdržal, 4 proti 

 

 

Za 

 

1 

 

 Jozef Lechman 

Zdržal sa  1 Bc. Peter Fitere 

Proti 4 Juraj Cenky, Ladislav Marošník, Stanislav Pajtáš, 
Bibiana Levická 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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6d, Žiadosť Tatiany Janovej na  poskytnutie bezúročnej pôžičky na kúpu palivového dreva 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 160/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

neschvaľuje  

poskytnutie bezúročnej pôžičky na kúpu palivového dreva 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.10) 

proti : 6 poslanci 

 
 

Proti: 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická , Juraj Cenky 

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

 

6e, Žiadosť Igora Rostáša na  poskytnutie bezúročnej pôžičky na kúpu palivového dreva 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 161/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

neschvaľuje  

poskytnutie bezúročnej pôžičky na kúpu palivového dreva 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.11) 

proti : 6 poslanci 

 
 

Proti: 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická , Juraj Cenky 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
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6e, Žiadosť Stanislava Gorona na  poskytnutie bezúročnej pôžičky na opravu chodníka 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 162/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

neschvaľuje  

poskytnutie bezúročnej pôžičky na opravu chodníka 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.12) 

proti : 6 poslanci 

 
 

Proti: 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická , Juraj Cenky 

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

 

6f, Žiadosť p. Jany Rostášovej na  poskytnutie bezúročnej pôžičky na opravu fasady 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 163/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

neschvaľuje  

poskytnutie bezúročnej pôžičky na opravu fasady 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.13) 

proti : 6 poslanci 

 
 

Proti: 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická , Juraj Cenky 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
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6g, Žiadosť p. Adely Andrašiovej na  poskytnutie bezúročnej pôžičky na opravu strechy 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 164/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

neschvaľuje  

poskytnutie bezúročnej pôžičky na opravu strechy 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.14) 

proti : 6 poslanci 

 
 

Proti: 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická , Juraj Cenky 

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

 

6 h, Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o finančný príspevok na opravu kostola 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 165/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

poskytnutie finančného príspevku na opravu Rímskokatolíckeho kostola vo výške 500,00€ 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.15) 

za : 6 poslanci 

 
 

Za: 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická , Juraj Cenky 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
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6 i, Žiadosť Petra Repaša o sociálnu výpomoc 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 166/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

poskytnutie  sociálnej výpomoci vo výške 200 Eur pre p. Petra Repaša 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.16) 

za : 6 poslanci 

 
 

Za: 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická , Juraj Cenky 

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

 

7. Rôzne 

Starosta informoval OZ, že 15.okóbra 2017 bude úcta k starším na ktoré pozval skupinu Dribnu 
s Prešova pre dôchodcov od 62 rokov vyššie by chcel finančnú odmenu vo výške 10€ .  

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 167/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

vyplatenie finančnej čiastky vo výške 10 Eur pre dôchodcov od ročníka 1955 

a nižšie 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.17) 

za : 6 poslanci 
 

Za: 

 

6 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická , Juraj Cenky 
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Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 

v rôznom vystúpil aj p. Marošník , kde mal požiadavku ako skladník CO , vymeniť , alebo opraviť 
regále v sklade CO, nakoľko sú poškodené. 

 

8. Diskusia  

V diskusii starosta obce informoval OZ o požiarnej zbrojnici, kamery sa dorábajú, výzva na športovú 
činnosť zrušená, vybavenie učebni 1. kolo, na terasu MŠ sme dostali 10.000,00 € spoluúčasť 
1.000,00€ 

 

Ing. Feďak n a križovatke od Hrane, vymeniť zrkadlo, osloviť cesty, DI 

p. Levická či p. Sirovec odkúpil pozemok pred poštou, nakoľko občania  nemajú kde parkovať 

 keď si idú vybaviť potrebné veci na poštu 

p. Marošník v MŠ brána je otvorená ráno a poobede, schválene OZ tak netreba vynášať z OZ 

Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce Mgr. Jozef Jastrab poďakoval všetkým 
prítomným za účasť na tomto zasadnutí a ukončil 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v Novosade. 

 

 

                                                                                             __________________ 

                                                                                                 Mgr. Jozef Jastrab 

                                                                                                      starosta obce     

 

Overovatelia: 

                           Bibiana Levická            __________________ 

 

                           Bc. Peter Fitere            __________________ 

 

Zapisovateľka : 

 

                            Mária Lechmanová       
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