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                                       Z á p i s n i c a       
       z  10.riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
                 konaného  dňa  27. apríla 2012 v Novosade 
                 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní :           podľa prezenčnej listiny - viď prílohu č.1 
                                  
 
                            
Program  rokovania : 

1.    Otvorenie 
2.    Kontrola prijatých uznesení 

        3.    Správa o hospodárení obce za rok 2011 
6.     Rôzne 
7.     Došlá pošta 
8.     Diskusia 
9.     Návrh na schválenie uznesení 

      10.   Záver 
 
1. Starosta obce privítal prítomných poslancov na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva  
Starosta obce doplnil program rokovania o schválenie platu starostu obce , voľbu kontrolóra 
obce a VŠZN o územnom pláne predniesol starosta obce, keďže nikto z prítomných 
poslancov nemal doplnky k programu , program  bol jednomyseľne schválený . 
 
Voľba návrhovej komisie ,určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
       
Za overovateľov zápisnice boli určení : 
 Ladislav Marošník 
 Stanislav Pajtáš 
Overovatelia boli jednomyseľne schválení. 
     
 
Do návrhovej  komisie boli určení :  
  Cyril Maďar  
  Jaroslav Jacko 
  Pavol Sinčák 
 
Za zapisovateľku bola určená p. Mária Lechmanová  
Návrhová  komisia bola poslancami OZ jednomyseľne schválená .  
Zápisnica z predchádzajúceho OZ bola vyložená a poslancami podpísaná . 
 
 
 



 
2. Kontrola prijatých uznesení  
 –––––––––––––––––––––––––- 
Kontrolu plnenia uznesení  z  9. riadneho obecného zastupiteľstva vykonal zástupca starostu 
obce p. Stanislav Pajtáš. 
 
 

3. Správu o hospodárení obce za rok 2011 
  Správu o hospodárení obce za rok 2011 predložila referentka obecného úradu. 

  Táto správa bola  doručená poslancom OZ s pozvánkou. 
  Rok 2011 bol ťažkým rokom , šetríme kde sa dá.  

  Ing. Seman mál pripomienku , veľké náklady na teplo , treba zvážiť iné alternatívy 

  - p. Jaroslav Jacko , znížiť strop v sále 

 - p. Ladislav Marošník , zatepliť zo spodu 

OZ berie na vedomie správu o hospodárení  

7 hlasovali za , 1 sa zdržal, 1 neprítomní 

  

4. Schválenie platu starostu 
 Starosta obce predložil návrh na schválenie platu na ďalší rok podľa  
 podkladov zo SŠÚ SR ,  kde plat v národnom hospodárstve je 786 
 OZ schvaľuje plat starostu Mgr. Jozefovi Jastrabovi obce Novosad    
 s účinnosťou od 1.4.2012  

a) podľa §3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. 1.557,00  
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. 
 zvýšený o 18,57%  = 289,00 € spolu  výsledná suma  
zaokrúhlená na celé euro nahor 1.846 € 

OZ schválili plat starostu 

9 poslanci hlasovali za 

 

5. Voľba kontrolóra obce 
    Starosta obce na základe výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra 
obce predložil OZ obálku nakoľko došla iba jedná 
o funkciu kontrolóra obce sa uchádzal Ing. Feďak František, ktorý splnil 
predpísané požiadavky a tým menovaný bol jednomyseľne schválený na ďalšie 
6. ročné obdobie  na úväzok 0,2 hod. od 11.5.2012 do 10.5.2018   
 
Ing. Seman, spĺňa podmienky 
OZ schválilo jednomyseľne za kontrolóra obce 
 Ing. Františka Feďaka. 
9 poslanci hlasovali za 
 
 
 



 
 
 
6 . VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

Starosta obce predložil VŠZN o územnom pláne obce Novosad 

Č.  1/2012 

O ZÁVÄZNEJ ČASTI  

Územného plánu obce Novosad 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade podľa §6 zákona č.369/90 Zb.z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.50/1976 Zb.z. 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  dňa  27.apríla  2012  

 

VYDÁVA 

 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č 1/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

ÚPN-O Novosad týkajúca sa k.ú. obce Novosad formou záväzných regulatívov 

územného rozvoja obce (viď. príloha). 

VZN stanovuje záväzné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia obce, 

stanovuje podmienky pre územný rozvoj obce, ochranu kultúrnych pamiatok, zásady 

koncepcie životného prostredia, ochranu prírody a krajiny, stanovuje záväzné 

regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a zariadení, 

a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby. 

 

 

Príloha: 

1 x  doplnok záväzných regulatívov územného rozvoja obce Novosad 

 

 

VŠZN  - OZ schválilo jednomyseľne  

9 poslanci    

 

 

 



7.  Rôzne  
 
      V rôznom starosta obce informoval OZ o prácach v obci , je podpísaná 
zmluva o dielo „Stavebné práce – Detské ihrisko obec Novosad „ 
vo výške 32.156,62 Eur bez DPH  bolo by dobre  zvážiť o predbežné 
stanovisko či to budeme financovať z vlastných zdrojov, alebo  úver na celú 
čiastku , alebo bez DPH 
Ing. Seman – preklenovací úver 
p. Sinčák – či treba ihrisko 
Ing. Feďak – refundácia Fa 
OZ hlasovalo za úver 7 boli za , p. Sinčák bol proti na p. Maďar Sa zdržal. 
 
 
   V ďalšom starosta informoval OZ realizácia asfaltovania chodníkov vo výške 
20.000 Eur , ktoré sú  schválené v rozpočte na rok 2012 - 1. etapa. 
1. etapa od križovatky Greckokat.cirkvi po p. Litváka 
2. etapa od NS po p. Pipu 
3. etapa od p. Maďara po p. Bobikovu 
4. etapa ul. Jarná 
Starosta obce dal návrh na výberovú komisiu na realizáciu chodníkov 
Z radov poslancov a to : 
 Mgr. Jaroslav Lajoš,Ing. Vladimír Seman a Cyril Maďar. 
Za tento návrh hlasovali 7 poslanci za, p. Lajoš a Seman sa zdržali 
 
 
8. Diskusia  
V diskusii vystúpil Ing. Seman s prezentáciou skrášlenie námestia  fontánou 
Na prezentácii bolo viac variant, ktoré boli osadené na rôzných miestach  na 
Námestí pred Obecným úradom. 
p. Maďar či nám to chýba 
p. starosta – k stromčekom sme dosypali mulčovaciu kôru a deti počas obeda sa 
ohádzujú, každý deň ju treba zberať, zametať 
p. Maďar vo fontáne by určite boli kamene 
Ing. Seman – pomník padlým vojakom nie je šťastne osadenie na námestí 
Za tento návrh hlasovali 6 za 3 proti Lechman,Marošník,Maďar 
Návrh na fontánu predložiť v septembrovom zastupiteľstve 
 
- p. starosta informoval o ďalších prácach , ktoré nás čakajú kolaudácia 
vodovodu na ulici Letnej , zatiaľ predložila jedna návrh rozpočet za 11.500Eur 
 
- chodníky na Zimnej ulici dá do pôvodného stavu firma na vlastné náklady 
mesiac máj-jún 
 



p. Marošník , traktor neposkytoval služby občanom  boli sťažnosti 
p. Sinčák , nemáme príjem za prácu s traktorom , Peter Pajtáš zachranil situáciu 
p. Maďar , členovia DHZ nemali vedomosť a hasičskej súťaži ani poslanci 
    vysvecovala sa zástava DHZ a nikto o tom nevedel 
   
p. starosta , nechcel som oslovovať ďalších vodičov, nikto sa nebol sťažovať 
    na Obecnom úrade 
DHZ bola to liga, ale beriem to , že nebola RR 
niekto tomu  chcel zabrániť, do budúcna nahlásime odber vody z hydrantu 
nakoľko VVS mala únik vody  
 
p. Pajtáš , keď farár vyhlásil, tak sme si mysleli, že ľudia to vedia 
p. Sinčák bol to o pohár starostu obce 
starosta obce beriem chybu, že nebolo hlásene v MR do budúcna sa chyba 
odstráni. 
p. Maďar , neparkovať na dlažbe pred Obecným úradom , má tam byť zábrana 
    nie je to stavane na vozidla 
 
 Uznesenie číslo 74/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
berie na vedomie 
správu o hospodárení obce za rok 2011 bez výhrad 

Za toto uznesenie hlasovali  7 poslanci za , 1 sa zdržal , 1 neprítomní. 
 
Uznesenie číslo 75/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje plat starostu na ďalší rok 
Za toto uznesenie hlasovali 8 poslanci sa , 1 neprítomní 
 
Uznesenie číslo 76/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje  
kontrolóra obce Ing. Feďaka na ďalšie obdobie 6 rokov 
s úväzkom 0,20 
Za toto uznesenie hlasovali 8 poslanci sa , 1 neprítomní 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie číslo 77/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
ktorým sa schva ľuje  pod ľa ust. § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 stavebného zákona 
Územný plán obce  Novosad ( ďalej ÚPN-O Novosad)  
 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade: 

1.) Konštatuje, že: 

- ÚPN-O Novosad spracoval Ing. arch. D. HUDEC, URBAN TRADE, 

projektová kancelária,  Letná 45, Košice v súlade so zákonom č.50/76 

Zb.z. (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č.55/2001 o ÚPP a ÚPD. 

- Návrh ÚPN-O obce Novosad preskúmal Krajský stavebný úrad v Košiciach 

a vydal stanovisko podľa §25 a súhlas na schválenie listom č.2012/00281 

zo dňa 13.03.2012. 

2.) Schvaľuje: 

- podľa ust. § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 stavebného zákona ÚPN-O Novosad 

3.) Ukladá starostovi obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre 

obstarávanie ÚPD – Ing. Martina HUDECA, reg.č.073: 

- označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti ÚPD 

schvaľovacou doložkou podľa ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona 

- vyhotovenie registračného listu podľa ust. § 28 ods. 5 stavebného zákona 

a jeho doručenie príslušnému ministerstvu SR spolu s kópiou uznesenia o 

schválení ÚPD 

- uloženie ÚPN-O Novosad - čistopis v obci, na stavebnom úrade a na 

krajskom stavebnom úrade v Košiciach do 3 mesiacov od jeho schválenia 

v obecnom zastupiteľstve 

 

Za toto uznesenie hlasovali jednomyseľne 9 poslanci za , 
 
 
 
Uznesenie číslo 78/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje  
úver  na realizáciu stavby Stavebné práce – Detské ihrisko obec Novosad 
pre staviteľa V.O.D.S., a.s. Košice  
Za toto uznesenie hlasovali jednomyseľne 9 poslanci za , 
 



 
Uznesenie číslo 79/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje  
výberovú komisiu na realizáciu chodníkov  
Za toto uznesenie hlasovali 7 poslanci, Ing.Seman a Mgr.Lajoš sa zdržali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Mgr. Jozef Jastrab 
                                                                                           starosta obce 
 
Overovatelia: :      
                         Ladislav Marošník 
                             Stanislav Pajtáš 
. 
     
 
 
 
 
                                Zapisovateľka: Mária Lechmanová 
 
 
 
 
 
 
 
 


