
  Zápisnica  
z  ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

 Obce Novosad  
konaného dňa 4.12. 2018    

__________________________________________________________________________
_ 

 

Prítomní:         Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce 

                           Poslanci :                         

                         Bc.Matúš Baranec  - ospravedlnený 

                         Juraj  Cenky                                    

                         Ľubomír Dely                                     

                         Jaroslav Jacko 

                         Andrej Lajoš 

                          Bibiana Levická                               

                         Ladislav Marošník 

                         Mgr. Lenka Višňovská 

                         Ján Fonos 

Ďalší prítomní:  Ing. František Feďak, hlavný kontrolór obce  

                             Mária Lechmanová, Mgr. Martin Feďak , zamestnanci  obce 

                             Ladislav Repaš predseda MVK 

                             

Verejnosť:        Podľa prezenčnej listiny 

 

 

PROGRAM  : 

1.  Otvorenie 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

     a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného   

     obecného zastupiteľstva 

4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

5.  Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 



6.  Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

8.  Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

     a viesť zasadnutia OZ so znením §12 zákona o obecnom zriadení 

 9. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 

10. Schválenie členov OZ do školskej rady 

11. Schválenie sobášiaceho a poslanca zastupiteľstva, ktorí bude poverení sobášením v     

      zmysle §4 ods..1 zákona  36/2005 .Z.z. o rodine 

12. Určenie  platu starostu obce 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

 

 

K  bodu č.1  Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 8  a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 

Overovatelia zápisnice:  Juraj Cenky , Jaroslav Jacko 

Zapisovateľka:                  Mária Lechmanová 

 

 

 K bodu č.3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva     

a odovzdanie osvedčení  o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného   obecného zastupiteľstva  

Predložil predseda MVK p. Ladislav Repaš  a zároveň odovzdal osvedčenia o zvolení 

starostovi obce a poslancom OZ. 

 

                                                                                



K bodu č. 4  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 Sľub starostu prečítal p. Mgr. Jozef Jastrab po prečítaní a potvrdení tohto  sľubu  , 

pokračoval v programe.  Po tomto akte  starosta obce Mgr. Jozef Jastrab sa vzdal mandátu 

poslanca  a tým uvoľnil miesto prvému náhradníkovi  p. Ján Fonos , ktorý  zložil sľub a po 

potvrdení mu starosta obce odovzdal osvedčenie o nastúpení  za poslanca  OZ a   

pokračoval v programe. 

 

K bodu č. 5  Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

Referentka obce p. Lechmanová prečítala text sľubu , ktorý novozvolení poslanci OZ po 

prečítaní  

potvrdili svojim podpisom.                                 

 K bodu č. 6 Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 Starosta vystúpil s prejavom a oboznámil prítomných s programom  na nove volebné 

obdobie . 

 

Uznesenie č. 1/2018 

Obecné  zastupiteľstvo v Novosade 

 

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

 

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

3. vzdanie sa poslanca Obecného zastupiteľstva p. Mgr.Jastrab Jozef , starosta obce 

 

B) k o n š t a t u j e,   ž e 

 

1. novozvolený starosta obce Mgr. Jozef Jastrab zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce, 

zvolení poslanci obecného zastupiteľstva , ktorí  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva. 

 

Juraj  Cenky 

Ľubomír Dely 

Jaroslav Jacko 



Andrej Lajoš 

Bibiána Levická 

Ladislav Marošník 

Mgr. Lenka Višňovská 

Ján Fonos 

 

 Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky, Ľubomír Dely, Ján Fonos  , Jaroslav 
Jacko, Andrej Lajoš, Bibáana Levická, 

LadislavMarošník, Mgr. Lenka Višňovská. 

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

                                                                                                                                                                         

 

7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

Starosta predložil ďalší program  ustanovujúceho zastupiteľstva a pristúpil k voľbe 

návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie , navrhujem poslancov 

P. Ladislav Marošník, p.Ľubomír Dely a p. Bibiána Levická, o ktorom sa hlasovalo 

Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky, Ľubomír Dely, Ján Fonos  , Jaroslav 
Jacko, Andrej Lajoš, Bibáana Levická, 

LadislavMarošník, Mgr. Lenka Višňovská. 

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

 

8.  Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

     a viesť zasadnutia OZ so znením §12 zákona o obecnom zriadení 

 

    Starosta predložil návrh  na poslanca,  ktorý bude oprávnený zvolávať 

     a viesť zasadnutia OZ so znením §12 zákona o obecnom zriadení p. Mgr. Matúš Baranec 

 

 

 



Uznesenie číslo 2/2018  

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

P o v e r u j e  

poslanca Mgr. Matúša Baranca  

zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 

3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky, Ľubomír Dely, Ján Fonos  , Jaroslav 
Jacko, Andrej Lajoš, Bibáana Levická, 

LadislavMarošník, Mgr. Lenka Višňovská. 

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

 

9. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 

 

K bodu 9  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií 
a voľbu predsedov komisií 

 

- Starosta obce navrhol zriadiť komisie 
-  finančnú komisiu a pre správu obecného majetku 
- komisiu na ochranu verejného poriadku 
- komisiu pre kultúru a šport 
- o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov  

A.volí   

a) predsedu komisie  finančnej a pre správu  obecného majetku 

 Bc. Matúš Baranec 

b) členov komisie :  
    Ján Fonos 
c, z radov občanov:    
    Anton Horovský 
B . v o l í 
a) predsedu komisie  pre ochranu verejného poriadku 

Andrej Lajoš 

b) členov komisie :  

    Jaroslav Jacko 
c, z radov občanov:    
   Ivan Kseňák 
C . v o l í 

a) predsedu komisie  pre kultúru a šport 

b) Bibiána Levická 

b) členov komisie :  



    Jaroslav Jacko 
c, z radov občanov:    
    Mgr. Jaroslav Lajoš, Ing. Adriána Baranová, Mária Čačková, Marek Rostáš 
D. volí  

a) predsedu komisie   pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a/ Ladislav Marošník 

b) členov komisie :  

    Mgr. Lenka Višňovská , Lubomír Dely 
 
Uznesenie č. 3/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
A . z r i a ď u j e 
komisie,  

Komisiu finančnú a pre správu  obecného majetku 

Komisiu pre ochranu verejného poriadku 

Komisiu pre kultúru a šport  

Komisiu pre ochranu verejného záujmu 

 

 

B. volí  

a) predsedu komisie  finančnej a pre správu  obecného majetku 

 Bc. Matúš Baranec 

b) členov komisie :  
    Ján Fonos 
c, z radov občanov:    
    Anton Horovský 
 
C . v o l í 
a) predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku 

 Andrej Lajoš 
b) členov komisie :  
    Jaroslav Jacko ,z radov občanov Ivan Kseňák   
  
D . v o l í 
a) predsedu komisie  pre kultúru a šport 

 Bibiána Levická 

b) členov komisie :  
    Jaroslav Jacko 
c, z radov občanov:    
   Mgr. Jaroslav Lajoš , Ing. Adriána Baranová, Mária Čečková, Marek Rostáš 
 
E . v o l í 
a) predsedu komisie  pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov  

Ladislav Marošník 

za členov komisie :     Mgr. Lenka Višňovská a Ľubomír Dely 

 
 



Hlasovanie : 
 

Za: 8 Juraj Cenky, Ľubomír Dely, Ján Fonos  , Jaroslav 
Jacko, Andrej Lajoš, Bibáana Levická, 

LadislavMarošník, Mgr. Lenka Višňovská. 

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

 

10. Schválenie členov OZ do školskej rady 
K bodu 10 Schválenie členov obecného zastupiteľstva do školskej rady 

 

Starosta obce navrhol do školskej rady členov obecného zastupiteľstva 

 Mgr. Lenka Višňovská, Juraj Cenky, Jaroslav Jacko , Ladislav Marošník 

 

Uznesenie č. 4/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
s c h v a ľ u j e   
do školskej rady členov obecného zastupiteľstva 

Mgr. Lenka Višňovská , Juraj Cenky, Jaroslav Jacko , Ladislav Marošník 

Hlasovanie : 

Za: 8 Juraj Cenky, Ľubomír Dely, Ján Fonos  , Jaroslav 
Jacko, Andrej Lajoš, Bibáana Levická, 

LadislavMarošník, Mgr. Lenka Višňovská. 

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

 

11. Schválenie sobášiaceho a poslanca zastupiteľstva, ktorí bude poverení sobášením v     

      zmysle §4 ods..1 zákona  36/2005 .Z.z. o rodine 

 

Starosta navrhol za sobášiaceho  pána poslanca  Ladislava Marošníka  

Uznesenie č. 5/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
s c h v a ľ u j e   
sobášiacich 
Mgr. Jozef Jastrab , starosta obce 
Ladislav Marošník, poslanec  
 
 
 



Hlasovanie : 
 

Za: 8 Juraj Cenky, Ľubomír Dely, Ján Fonos  , Jaroslav 
Jacko, Andrej Lajoš, Bibáana Levická, 

LadislavMarošník, Mgr. Lenka Višňovská. 

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

12. Určenie  platu starostu obce  

K bodu 12 Schválenie platu starostu obce 

Referentka obce predniesla návrh na určenie platu starostu obce - dôvodovú správu  
 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to  
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017  -954 € a násobku 2,20 čo 
je po zaokrúhlení 2098,80 € v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona  bol návrh zo strany 
Obecného zastupiteľstva zvýšený plat o 33,125 % mesačne čo spolu činí 2.794,027 € 
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu 
Hlasovanie 2x60, 1x40, 2x30, 1x20,1x15, 1x10 spolu 265:8=33,125 % 

 
Uznesenie č. 6/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
u r č u j e 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu obce Mgr. Jozef Jastrab 

vo výške 2099 €. schválený o 33,125  %    spolu 2.795,00 € 

Hlasovanie : 

Za: 8 Juraj Cenky, Ľubomír Dely, Ján Fonos  , Jaroslav 
Jacko, Andrej Lajoš, Bibáana Levická, 

LadislavMarošník, Mgr. Lenka Višňovská. 

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

 

 

 

 

 

 



13. Diskusia 

V diskusii p. starosta predložil žiadosť p. Pavla Karičku na usporiadanie rómskej zábavy 

 dňa 25.12.2018 

Uznesenie č. 7/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
usporiadanie rómskej zábavy dňa 25.12.2018, kde usporiadateľ je p. Pavol Karička 
Hlasovanie : 

Za: 8 Juraj Cenky, Ľubomír Dely, Ján Fonos  , Jaroslav 
Jacko, Andrej Lajoš, Bibáana Levická, 

LadislavMarošník, Mgr. Lenka Višňovská. 

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

 

 

14. Záver 

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

všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a ukončil  ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Novosade. 

                                                                                __________________ 

                                                                                                 Mgr. Jozef Jastrab 

                                                                                                     starosta obce  

 

 

  

 

 

Overovatelia:  Juraj Cenky  

                       Jaroslav Jacko 

 

 

Zapisovateľka:                  Mária Lechmanová 

 



 


