
 

ZÁPISNICA 

 

z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novosade, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 14.12.2017 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade 

 

 

 

 

Prítomní: 

 

Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce 

 

Poslanci: 

     Ľubomír Dely  

     Bibiána Levická 

                                Bc. Peter Fitere 

      Jozef Lechman 

      Stanislav Pajtáš 

      Ladislav Marošník 

                                Jaroslav Jacko 

   

Ospravedlnení :        Juraj Cenky, 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 17. zasadnutí OZ je prítomných 7 poslancov , 2.  sú ospravedlnení 
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a  obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

PROGRAM: 

Starosta konštatoval, že návrh programu 17. zasadnutia OZ majú poslanci uvedený na písomnej 
pozvánke ( tvorí prílohu č. 1 zápisnice ), ktorý obdŕžali spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ, na návrh 
p. kontrolóra Ing. Feďaka bol program doplnený o Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra. 

 

Hlasovanie o  programe rokovania 

(hlasovanie č. 1) 

 

za: 7 poslanci 
 

Za 

 

7 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník,  Bibiana Levická, Ľubomír Dely, 
Jaroslav Jacko  

 

 

Starosta konštatoval, že  program 17. zasadnutia OZ bol schválený. 

 

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

 Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 17. zasadnutia OZ starosta obce určil týchto 
poslancov: 

 

1. Ladislav Marošník 

2. Bc. Peter Fitere 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 2) 

za: 7 poslanci 

 
 

Za 

 

7 
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Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická, Ľubomír Dely, 
Jaroslav Jacko  

 

 

 

Voľba návrhovej komisie 

 

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

 

 - Jaroslav Jacko 

 - Ľubomír Dely 

 - Bibiana Levická 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 3) 

za: 7  poslanci 

 
 

Za 

 

7 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická, Ľubomír Dely, 
Jaroslav Jacko 

 

2. Kontrola prijatých uznesení  

Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Poslanec Stanislav Pajtáš prečítal prijaté uznesenia z  16.  zasadnutia OZ. 

 

3. Úprava rozpočtu obce Novosad – rozpočtové opatrenie č. 6,7 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6 bolo zverejnené na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Poslanci obdŕžali 
rozpočtové opatrenie spolu s pozvánkou. Úprava bola vykonaná na základe skutočného čerpania 
finančných prostriedkov k 3Q/2017. Úprava príjmov a výdavkov je v priloženej špecifikácii 
jednotlivých položiek, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 
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Poslanci nemali žiadne dotazy. Úprava rozpočtu obce Novosad na rok 2017 , rozpočtové opatrenie č. 
6, tvorí prílohu zápisnice č. 2. 

Rozpočtové opatrenie č. 7  poslanci obdŕžali rozpočtové opatrenie na OZ. Úprava bola vykonaná na 
základe skutočného čerpania finančných prostriedkov k 14.12.2017. Úprava príjmov a výdavkov je 
v priloženej špecifikácii jednotlivých položiek, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 Poslanci nemali žiadne dotazy. Úprava rozpočtu obce Novosad na rok 2017 ,  rozpočtové opatrenie č.   

 7, tvorí prílohu zápisnice č 3. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 168 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

a, berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 6 a to zvýšenie príjmov  rozpočtu na rok 2017   o 697€ a zvýšenie výdavkov 
rozpočtu na rok 2017  o 697€ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

b, schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 7 a to zvýšenie príjmov  rozpočtu na rok 2017   o 28.012,05 € a zvýšenie 
výdavkov rozpočtu na rok 2017  o 4.767,23  € 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 4) 

za: 7  poslanci 

 
 

Za 

 

7 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická, Ľubomír Dely, 
Jaroslav Jacko 

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

 

4.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Novosad  

     na rok 2018  

 

Ing. Feďák, kontrolór obce predložil prítomným poslancom stanovisko k rozpočtu obce na rok 2018, 
kde konštatuje, že rozpočet bol vypracovaný v zmysle zákona č. 583/2014 z.z. o rozpočtových 
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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 2018 tvorí prílohu 
č. 4  tejto zápisnice. 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 169 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

berie na vedomie  

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Novosad na rok 2018 s výhľadom 
na roky 2019-2020  

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 5) 

za: 7  poslanci 

 
 

Za 

 

7 

 

Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Bibiana Levická, Ľubomír Dely, 
Jaroslav Jacko 

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

 

5. Schválenie rozpočtu obce Novosad na rok 2018 a informatívny rozpočet  

    na roky  2019-2020 

 

Návrh rozpočtu obce Novosad na rok 2018 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 2018 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice   

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 170 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

rozpočet obce Novosad na rok 2018 a orientačný na roky 2019 - 2020 
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za: 7 poslanci 

 
 

Za 

 

7 

 

 Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana Levická ,  
Jaroslav Jacko 
 

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

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Novosad na rok 2018 

Hlavný kontrolór obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti obce Novosad na rok 2018. 
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 n rok 2018  tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 171 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Novosad  na rok 2018 

 

za: 7 poslanci 
 

Za 

 

7 

 

 Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana Levická ,  
Jaroslav Jacko 
 

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

 

7. VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Návrh VZN č. 4/2017 predložil Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 172 
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Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

 

za: 7 poslanci 
 

Za 

 

7 

 

 Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana Levická ,  
Jaroslav Jacko 
 

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

8. VZN č. 5/2017 o  miestnych daniach na území obce Novosad 

 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Návrh VZN č. 5/2017 predložil Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 173 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

VZN č. 5/2017 o miestnych daniach na území obce Novosad 

 

za: 7 poslanci 
 

Za 

 

7 

 

 Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana Levická ,  
Jaroslav Jacko 
 

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

9. VZN č. 6/2017 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné      

    stavebné odpady na území obce Novosad 

 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

Návrh VZN č. 6/2017 predložil Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 174 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

VZN č. 6/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné      

            stavebné odpady na území obce Novosad 

 

za: 7 poslanci 
 

Za 

 

7 

 

 Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana Levická ,  
Jaroslav Jacko 
 

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

10.Program zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novosad na  I. polrok 2018 

Program zasadnutí OZ  na prvý polrok 2018 obdŕžali poslanci s pozvánkou. Pán starosta informoval 
prítomných poslancov, že  v prípade  nepredvídaných okolnosti budú poslanci vopred informovaní. 

 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Novosade na prvý polrok 2018 tvorí prílohu č. 10 tejto 
zápisnice . 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 175 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

program zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novosade na 1. polrok 2018 

za: 7 poslanci 
 

Za 

 

7 

 

 Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana Levická ,  
Jaroslav Jacko 
 

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

 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
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11. Došlá pošta  

a) V došlej pošte dal pán starosta návrh na zvolenie poslancov do Rady školy v ZŠ s MŠ 
Novosad na ďalšie funkčne obdobie   

Levická Bibiana, Jaroslav Jacko, Juraj Cenky a Jozef Lechman 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 176 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

poslancov do Rady školy v ZŠsMŠ Novosad na ďalšie funkčné obdobie    

Levická Bibiana, Jaroslav Jacko, Juraj Cenky a Jozef Lechman 

 

za: 7 poslanci 
 

Za 

 

7 

 

 Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana Levická ,  
Jaroslav Jacko 
 

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

b)SZUŠ žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy  

Starosta navrhol , aby sa zmluva predlžila o ďalších 5 rokov  

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 177 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade  

schvaľuje 

predlženie nájomnej zmluvy SZUŠ Novosad do 31.12.2022    

 

za: 7 poslanci 
 

Za 

 

7 
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 Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana Levická ,  
Jaroslav Jacko 
 

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

 

c) Žiadosť Reformovanej cirkvi o finančný príspevok na opravu kostola 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 178/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

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

 

za: 7 poslanci 
 

Za 

 

7 

 

 Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana Levická ,  
Jaroslav Jacko 
 

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

 

d) Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi o finančný príspevok na opravu kostola 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 179/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

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

 

za: 7 poslanci 
 

Za 

 

7 

 

 Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana Levická ,  
Jaroslav Jacko 
 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
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e) 1, Žiadosť p. Moniky Tomkovej o odkúpenie pozemku  

nehnuteľný majetok –  pozemok p.č. 750/4 –, LV č.  613  o výmere 225 m2    i  

   z dôvodu hodného osobitného zreteľa :  

 - za účelom oplotenia rodinného domu v hodnote 742,50 € 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 180/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

odpredať majetok obce : 

nehnuteľný majetok –  pozemok p.č. 750/4 –, LV č.613 o výmere 225 m2   za 3,30 € za m2  

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa   

v hodnote 742,50€ 

za: 7 poslanci 
 

Za 

 

7 

 

 Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana Levická ,  
Jaroslav Jacko 
 

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

e)  2, Žiadosť p. Moniky Tomkovej o odpredaj pozemku  

      o výmere 42 m² á 3,30€ v celkovej hodnote 138,60€ parcela číslo 748/4 pod chodníkom 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 181/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

kúpu  pozemku pod chodníkom 

nehnuteľný majetok –  pozemok p.č. 748/4 ,   o výmere 42 m2   za 3,30 € za m2  

 v hodnote 138,60 € 

 

za: 7 poslanci 
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Za 7  Bc. Peter Fitere, Jozef Lechman, Stanislav Pajtáš, 
Ladislav Marošník, Ľubomír Dely, Bibiana Levická ,  
Jaroslav Jacko 
 

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

 

 

12. Rôzne  

V rôznom starosta informoval OZ že máme schválenú  žiadosť na ihrisko Poďme sa hrať 
v hodnote 14.675,00 € 

- podali sme novú žiadosť na projekt Senior Fit 
- v nedeľu 17.12.2017 pozývame na Vianočne pastorále 
- čakáme na zverejnenie výzvy na zateplenie budovy Ocu 
p. Lechman –cesta na Pažitnú ulicu je podmytá ,treba to opraviť, aby sa tam nestal 

       zosuv 

Starosta informoval OZ, že je potrebné na Jarnej ulici urobiť rigol aj na druhej strane 
nakoľko stojí voda v priekopách nie je to vyspádované   

 

13. Diskusia 

V diskusii p. Marošník – s ktorým chodníkom sa počíta v roku 2018 

p. starosta od nákupného strediska po p. Semana Stanislava 

Pán starosta informoval OZ, že 25.12.2017 usporiada ples FS Omladzina 

 

Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce Mgr. Jozef Jastrab poďakoval všetkým 
prítomným za účasť na tomto zasadnutí a ukončil 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v Novosade. 

 

 

                                                                                             __________________ 

                                                                                                 Mgr. Jozef Jastrab 

                                                                                                      starosta obce     

Overovatelia: 

                           Ladislav Marošník       __________________ 
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                           Bc. Peter Fitere            __________________ 

 

Zapisovateľka : 

 

                            Mária Lechmanová       
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