
Zápisnica  
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Novosade , 

 ktoré sa uskutočnilo  
dňa 26.6.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade 

 

Prítomní:         Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce 

Poslanci : 

Mgr. Matúš Baranec 

Juraj Cenky 

Jaroslav Jacko 

Andrej Lajoš 

Bibiána Levická 

Ladislav Marošník 

Mgr. Lenka Višňovská 

Neprítomný : Ján Fonos, Ľubomír Dely 

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 5. zasadnutí OZ je prítomných 7 poslancov  obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

PROGRAM  : 
1. Otvorenie 
2. Kontrola prijatých uznesení 
3. Stav v platení daní  a poplatkov  od začiatku roka 

     4.  Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018  

     5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 

     6.  Schválenie záverečného účtu Obce Novosad za rok 2018 

     7.  VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty  obce a ochranu verejnej    

          zelene 

     8.  Úprava rozpočtu Obce Novosad na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 2 



     9. Návrh plánu zasadnutí na II. polrok 2019 

     10. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2.polrok 2019 

     11. Štatút obce 

     12. Rokovací poriadok 

     13.  Došlá pošta 

     14.Interpelácia poslancov 

     15.Rôzné 

     16.Diskusia 

17.Záver   

 
      

Starosta konštatoval, že návrh programu 5. zasadnutia OZ majú poslanci uvedený na 

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

na zasadnutie OZ bol schválený . 

Hlasovanie o  programe rokovania 

(hlasovanie č. 1) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky ,        

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána  

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka 

Višňovská  

 

Starosta konštatoval, že  program 5. zasadnutia OZ bol schválený. 

Následne starosta dal hlasovať za zmenu programu, aby 3.bol prerokovanie Školskej 

bytovky , byt p.Ciberea 

Hlasovanie o zmene programu rokovania 

(hlasovanie č. 2) 

 

 



za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky ,        

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána  

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka 

Višňovská  

Bola vyložená zápisnica z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, ktorá boli 

overovateľmi zápisnice podpísaná. 

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 5. zasadnutia OZ starosta obce  

určil týchto poslancov: 

1. Mgr. Matúš Baranec 

2. Ladislav Marošník 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 3) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,         

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: 

 

 - Bibiana Levická 

 - Jaroslav Jacko 

 - Andrej Lajoš 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 4) 



za: 7 poslanci 

 

 

Za 

 

7 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,         

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka 

Višňovská  

 

2. Kontrola prijatých uznesení  

Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Starosta obce predniesol  prijaté uznesenia z  4.  zasadnutia OZ  . 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

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

kontrolu uznesení z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 5) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka 

Višňovská  

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

3. Odpredaj bytu v ŠB po p. Cibereovej 
 Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Starosta prečítal mailovú komunikáciu medzi Ing. Cibereom a starostom obce 

a vyjadrenie právnika. 

- Ing. Cibere ,táto situácia trvá 21 rokov, mama žila ešte 3 roky po 

právoplatnom rozsudku , ale predaj sa neuskutočnil 



- starosta, ako ukončiť spor, jak odpredať za tých istých podmienok, alebo ako 

2.izbový byt ?  

- je to obecný majetok 

p. Levická môj názor, že odpredať za tých podmienok , ako sa odpredávalo 

ostatným 

- Ing. Cibere od roku 2007 je byt zatvorený 

- Ing. Feďák obrátiť sa na JUDr. Sotolářa 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

odpredaj bytu v ŠB po neb. p.Cibereovej dedičom  

Hlasovanie 

(hlasovanie č.6) 

 

 

Za 

 

6 

 

Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Mgr. Lenka Višňovská  

Zdržal sa  1 Ladislav Marošník 

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

4. Stav v platení daní a poplatkov od začiatku roka 2019 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Referentka predložila stav v platení daní a poplatkov od začiatku roka 2019 

Návrhová  komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

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

       stav v platení daní a poplatkov od začiatku roka 2019  

 



5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018  

Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2018 

predniesol starosta obce . Prítomní poslanci nemali pripomienky k prednesenej 

správe. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto č. 4 tejto zápisnice.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Novosad za rok 

2018 

   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Novosad za rok 2018 

predniesol hlavný kontrolór obce Novosad, v ktorom konštatoval. že záverečný účet 

obce Novosad je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona číslo 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 odst.5 citovaného zákona. Obecnému 

zastupiteľstvu doporučuje uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce 

Novosad za rok 2018 s výrokom : celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018 tvorí prílohu 

č. 5 tejto zápisnice. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 

 Znenie záverečného účtu obce Novosad predniesol starosta obce , tento bol 

zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Materiál bol predložený poslancom 

obecného zastupiteľstva s ostatnými materiálmi a pozvánkou na zasadnutie 

.Poslanci nemali pripomienky k predloženému Záverečnému účtu obce Novosad za 

rok 2018. Návrh záverečného účtu tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

      schvaľuje:  
 
I. Záverečný účet obce bez výhrad  
II. Schodok rozpočtu vo výške 4 038,19 €  
III. Schodok rozpočtu v sume 4 038,19 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 

a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o 

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 40 638,89 € a zvýšený o rozdiel finančných 

operácií vo výške 92 997,24 €  použiť na:  

- tvorbu rezervného fondu  vo výške 48 320,16 €  
 



V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku 
rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku 
vylučujú:  
 
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky na Senior Fit 
park  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000,00 €,  
 
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na  výdavky na projekty  poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 037,00  €,  
 
-nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky na Hasičskú 
zbrojnicu  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000,00 €,  
 
- nevyčerpané prostriedky pre ZŠ a MŠ na dopravné  vo výške 2533,84 €, 
 
- nevyčerpané  prostriedky pre ZŠ a MŠ na rodinné prídavky vo výške 68,05 € 
 
ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 

odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:  
 
I. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018  
II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce Novosad  
za rok 2018 

Hlasovanie 

(hlasovanie č7) 

 

Za 

 

7 

 

Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka 

Višňovská  

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

 

8. VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty  obce a ochranu verejnej    

          zelene 

Starosta predniesol návrh VZN pravidlách na udržiavanie čistoty  obce a ochranu 

verejnej   zelene tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 



 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 NÁVRH NA UZNESENIE č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

      schvaľuje  
 
     VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty  obce a ochranu verejnej zelene 

9. Úprava rozpočtu Obce Novosad na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 2 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 , zápisnice 

Rozpočtové opatrenie č. 2  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. 54/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

úpravu  rozpočtu   obce Novosad na rok 2019 – rozpočtové hospodárenie č. 2/2019 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 8) 

Za : 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

 Mgr. Matúš Baranec,Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka 

Višňovská  

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

tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 

 

 



10. Návrh plánu zasadnutí OZ  na 2.polrok 2019 

  Starosta obce predložil plán zasadnutí OZ  na 2.polrok 2019  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 55/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2019 

(hlasovanie č. 9) 

Za : 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka 

Višňovská  

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

 

11. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2.polrok 2019 

Kontrolór obce Ing. Feďák predložil návrh plánu práce zamerania kontrolnej činnosti 

kontrolóra na 2.polrok 2019 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 56/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2.polrok 2019 

(hlasovanie č.10) 

 

 

 

 



Za : 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka 

Višňovská  

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

 

12. Štatút obce 

Starosta obce predložil na schválenie štatút obce, poslanci nemali pripomienky 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 57/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

Štatút obce 

(hlasovanie č.11) 

Za : 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

 Mgr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka 

Višňovská  

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

 

 

 

 

 

 

 



13. Rokovací poriadok 

Starosta obce predložil rokovací poriadok 

- pripomienky od poslankyne Mgr. Višňovskej neboli zapracované do 

rokovacieho poriadku. 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 58/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

Rokovací poriadok 

(hlasovanie č.12) 

Za : 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

 Mgr. Matúš Baranec,Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka 

Višňovská  

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

14. Došlá pošta 

a) p. Gojdan – žiadosť o vyčistenie pozemku na ul Jarnej č.d. 61 

- starosta poslať výzvu na vykosenie aspoň 3 m od suseda 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 59/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

berie na vedomie  

žiadosť o vyčistenie pozemku na ul. Jarnej č. d. 61 

 (hlasovanie č.13) 

 

Za 

 

6 

 

 Juraj Cenky,  Jaroslav Jacko, Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník, 

Mgr. Lenka Višňovská  

Zdžal sa  1 Mgr. Matúš Baranec 



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

b) Žiadosť o poskytnutie sály KD na deň 27.7.2019 na tanečnú zábavu pre 

usporiadateľov MOPS 

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 60/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

prenájom priestorov pre MOPS na usporiadanie zábavy na deň 27.7.2019 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.14) 

Za : 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

 

 Mgr. Matúš Baranec,Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník, Mgr. Lenka 

Višňovská  

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

c)SZUŠ – žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019  

Starosta obce poverí kontrolóra obce na kontrolu dotácie prijaté od obce na rok 2018 

 

d) Ján Fonos problémy a postrehy od našich občanov 

Tento list bol prečítaný na OZ, a bude presunutý na ďalšie OZ, keď bude prítomný na 

rokovaní pán poslanec Fonos. 

 

15. Interpelácia poslancov 

Do interpelácii poslancov p. Levická Bibiána , či máme kroniku, kto ju vedie, ak nikto 

navrhujem PhDr. Moniku Džupinovu 

starosta obce kroniku máme a nepíše ju nikto , súhlasím s návrhom a oslovím PhDr. 

Džupinovu Moniku 



Mgr. Višňovská, na minulom OZ  sme sa dohodli, že bude vyhlásená RR 

zákaz pálenia a vypúšťania fekálií 

starosta RR bude vyhlásená 

- bezbarierový vstup  

- starosta vysvetlil, že sa uvažuje medzi budovou stará fara a lipou 

- zasklenie autobusových zastávok 

- starosta do konca tohto týždňa  mám prisľúbené , že prídu zaskliť 

- MUDr. Čvirková, ak má dovolenku hlásiť do rozhlasu 

- starosta porozpráva s doktorkou, aby dovolenky nahlásila na OcÚ 

- bolo výberové konanie na TSP a nenastala zmena 

- starosta nastúpila po materskej dovolenke PhDr. Džupinová, takže zbytočne 

sme robili výberové konanie  

- odpad či sa už súťažilo 

- starosta máme vysúťažíť do konca augusta 2019 

16. Rôzne 

V rôznom starosta informoval OZ, že došla dotácia na oplotenia cintorína 

- pri príležitosti 75. výročia ZOPB autobus do Banskej Bystrici poplatok 5,00€ na 

jedného účastníka 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 61/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

     schvaľuje  

dopravu pre účastníkov zájazdu 75.výročie SNP  Banská Bystrica poplatok 

5,00€ na osobu 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.15) 

 

 

Za 

 

6 

 

 Mgr. Matúš Baranec,Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická,  Mgr. Lenka Višňovská  

Zdržal sa 1 Ladislav Marošník 

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



starosta informoval OZ, že je potrebné zakúpiť 1 ks strunovú kosačku + 

príslušenstvo, je potrebné vyčleniť 5.000,00€ na nákup techniky 

17. Diskusia  

P. Jacko  treba zabezpečiť odpadkový kôš k lavičkám pri Freshy -  Stanislav Seman 

p. stastosta projekt ZŠ zateplenie neobsahuje odkvapový chodník ani namontovanie 

plynových kotlov čo činí asi 17.000,00 €  

oprava chodníka pri rodinnom dome Rostáš Tomáš 

bude vykonaný postrek proti komárom 

z MAS Tokaj Rovina vyjde výzva kde dáme projekt na chodník Maďar Cyril – 

Kostková približne 27.000,00 € 

FS 13.7.2019 – Východňarské Šarkanice 1.100,00€ 

FS Jurošík 800,00 €, FS Malé Ozorovce,   FS Slivník 

pre súbory catering, pro občanov klobása, pivo, kofola, cukrová vata.  

18. Záver 

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

poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a ukončil 5. zasadnutie 

obecného zastupiteľstva v Novosade. 

                                                                                           

                                                              __________________ 

                                                                          Mgr. Jozef Jastrab 

                                                                                starosta obce  

  Overovatelia: 

                       1. Mgr. Matúš Baranec                 ________________ 

                        2. Ladislav Marošník                       ___________________ 

Zapisovateľka :   Mária Lechmanová     


