
Zápisnica  
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Novosade , 

 ktoré sa uskutočnilo  
dňa 13.9.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade 

 

Prítomní:         Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce 

Poslanci : 

JUDr. Matúš Baranec 

Juraj Cenky 

Jaroslav Jacko 

Andrej Lajoš 

Ladislav Marošník 

Mgr. Lenka Višňovská 

Neprítomný : Ján Fonos, Ľubomír Dely, Bibiána Levická 

Ďalší prítomní:  Ing. František Feďák, hlavný kontrolór obce  

                             Mária Lechmanová,  

                            a občania z ulice Orgovánovej  

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 6. 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novosade. 

Starosta obce konštatoval, že na 6. zasadnutí OZ je prítomných 6 poslancov  obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 
2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Správa o hospodárení obce za 1.polrok 2019  
4. Úprava rozpočtu Obce Novosad na rok 2019  –  
      rozpočtové opatrenie č.3, 4 

5.   Konsolidovaná výročná správa Obce Novosad za rok 2018  

6.  Dodatok č. 1 k  VZN 2/2019 určení výšky príspevkov v školách a 

školských zariadeniach 

7. Došlá  pošta  
8. Interpelácia poslancov 



     9.   Rôzne 

10  Diskusia  

11.   Záver      

PROGRAM: 

Starosta konštatoval, že návrh programu 6. 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 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky ,        

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

Starosta konštatoval, že  program 6. zasadnutia OZ bol schválený. 

Bola vyložená zápisnica z 5. obecného zastupiteľstva, ktorá boli overovateľmi 

zápisnice podpísaná. 

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 6. zasadnutia OZ starosta obce  

určil týchto poslancov: 

1. Andrej Lajoš 

2. Jaroslav Jacko 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 2) 

za: 6 poslanci i 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky ,        

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

 



Voľba návrhovej komisie 

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

 

 - Mgr. Lenka Višňovská 

 - JUDr. Matúš Baranec 

 -  Ladislav Marošník 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 3) 

za: 6 poslanci 

 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,         

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš,  Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

 

2. Kontrola prijatých uznesení  

Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Starosta obce predniesol  prijaté uznesenia z  5.  zasadnutia OZ   

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie ohľadom bytu p.Cibereho, nie je naplnené nakoľko ešte nie je návrh 

kúpnopredajnej zmluvy 

Štatút obce nebol opravený, kto ho robil  

NÁVRH NA UZNESENIE č. 62/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

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

kontrolu uznesení z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 



Hlasovanie 

(hlasovanie č. 4) 

za: 6 poslanci 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

3. Správa o hospodárení obce za 1.polrok 2019 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Referentka predložila  správu o hospodárení obce za 1.polrok 2019 

 K uvedenej správe mal dotaz poslanec p. Ladislav Marošník ako to dopadlo so      

 SZUŠ  

Mgr. Višňovská či bol starosta obce a kontrolór obce v SZUŠ  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 63/2019 

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 2019 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 5) 

za: 6 poslanci 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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



 

 

4. Úprava rozpočtu  obce Novosad – rozpočtové opatrenie č. 3/2019, 4/2019  

Písomný materiál tvorí prílohu č. 4,5 zápisnice. 

Rozpočtové opatrenie č. 3 a 4  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. 64/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

berie na vedomie  

úpravu  rozpočtu   obce Novosad na rok 2019 – rozpočtové hospodárenie 

 č. 3/2019 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 6) 

za: 6 poslanci 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

Starosta vysvetlil situáciu okolo TSP, atletickej dráhy a školskej jedálne 

Pracovníčky TSP , skončil sa projekt v auguste a nový zatiaľ nie je , preklenujúce 

obdobie rieši Obec , je prisľúbená refundácia v novom roku 2020. 

Atletická dráha došla dotácia 10000,00€ a zbytok je potrebné uhradiť od obi 

12.600,00€ 



Školská jedáleň je potrebné zakúpiť elektrický konvektomat 8046 bez DPH  

s DPH 9655,20 a elektrický varný kotol za 2280,00€ bez DPH s DPH 2736,00€  

 

JUDr. Baranec vysoké náklady na kosačky 

p. Jacko treba zatvoriť cintorín, aby sa nezničila atletická dráha, 

Mgr. Višňovská nie sú namontované kamery 

p. Marošník okolité obce nemôžu prispieť na školu 

 NÁVRH NA UZNESENIE č. 65/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

úpravu  rozpočtu   obce Novosad na rok 2019 – rozpočtové hospodárenie 

 č. 4/2019 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 7) 

za: 6 poslanci 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

NÁVRH NA UZNESENIE č. 66/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

 vo výške 2.263,92 na rekonštrukciu kotolne – výmena plynových kotlov poschodie 

 



Hlasovanie 

(hlasovanie č. 8) 

za: 6 poslanci 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 67/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

 vo výške 12.391,20  na nákup spotrebičov do ŠJ 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 9) 

za: 6 poslanci 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 68/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

vo výške 12.600,00  na atletickú dráhu do ZŠsMŠ 



Hlasovanie 

(hlasovanie č. 10) 

za: 4 poslanci 

 

Za 

 

4 

 

Juraj Cenky, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

Proti 1 JUDr. Matúš Baranec 

Zdržal sa 1 Jacko Jaroslav 

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

 

5. Konsolidovaná výročná správa obce Novosad za rok 2018 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov z vypracovanou 

konsolidovanou správou o hospodárení obce Novosad za rok 2018. V rámci 

diskusie poslanci nemali žiadne dotazy  k predloženej správe. Konsolidovaná 

výročná správa obce Novosad za rok 2018 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 69/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

berie na vedomie  

konsolidovanú výročnú správu obce Novosad za rok 2018 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.11) 

za: 6 poslanci 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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



6. Dodatok č. 1 k  VZN 2/2019 určení výšky príspevkov v školách a 

školských zariadeniach 

 

Starosta predniesol návrh Dodatku  č. 1 k  VZN 2/2019 určení výšky príspevku 

v školách a školských zariadeniach. Bol vypustený článok 2,2 a upravené platby. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 70/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

Dodatok č. 1 k  VZN 2/2019 určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.12) 

za: 6 poslanci 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

 

7. Došla pošta 

a, Žiadosť Tatiany Janovej o jednorazovú finančnú výpomoc 

          na strechu a opravu domu 

p. Jacko navrhol sumu 500,00€ za ktorú starosta dal hlasovať  

NÁVRH NA UZNESENIE č. 71/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 



schvaľuje  

jednorazovú finančnú výpomoc pre Tatianu Janovu vo výške 500,00€ 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.13) 

za: 6 poslanci 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

B, Žiadosť DHZ o prenájom priestorov na hasičský ples dňa 1.2.2020 

DHZ požiadala Obecné zastupiteľstvo o prenájom priestorov na deň 1.2.2020 

na usporiadanie Hasičského plesu. 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 72/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

prenájom priestorov na hasičský ples dňa 1.2.2020 pre DHZ Novosad 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.13) 

za: 6 poslanci 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

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

C, Žiadosť p. Blažeja Karičku na prenájom priestorov KD na deň 26.12.2019 za 

účelom usporiadania rómskej zábavy. 



Starosta informoval, OZ , že už je schválena žiadosž FS Omladzina na 

silvestovský ples. 

p, Marošník nepáčilo sa im , že p. Marek Rostáš chodil po poslancoch, aby dali 

súhlas na usporiadanie rómskej zabavy 

JUDr. Baranec u mňa ani nebol 

starosta uznal vinu, že nemal chodiť po poslancoch  

NÁVRH NA UZNESENIE č. 73/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

neschvaľuje  

prenájom priestorov na rómsku zábavu dňa 26.12.2019 pre p. Blažeja Karičku 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.14) 

za: 3 poslanci 

 

Za 

 

3 

 

Juraj Cenky,  Andrej Lajoš, 

 Mgr. Lenka Višňovská  

Proti : 2 JUDr. Matúš Baranec, Ladislav Marošník, 

Zdržal sa : 1 Jaroslav Jacko 

 

 

 

 

 

D, Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi Novosad o zmenu využitia dotácie na 

opravu chrámu vo výške 500,00€  

NÁVRH NA UZNESENIE č. 74/2019 



Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  

finančný príspevok pre Gréckokatolícku cirkev Novosad na opravu chrámu vo 

výške 500,00€ 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.15) 

za: 6 poslanci 

 

Za 

 

6 

 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Ladislav 

Marošník, Mgr. Lenka Višňovská  

 

8, Interpelácia poslancov 

Mgr. Višňovská Lenka – prečo sa neuskutočnil bezbariérový vstúp na námestie,  

starosta obec bude ho realizovať firma 

či bol pán starosta za MUDr. Čvirkovou 

áno bol, má zverejnené na svojej stránke 

prečo boli moje pripomienky ignorované ohľadne štatútu obce 

starosta bude opravený 

kto ho robil 

JUDr. Ferenčík, Košice 

kto bola tá pani čo na FS vo vestibule predávala korálky, či mala zmluvu 

zmluvu nemala, a meno neviem 

zistíš 

hlásiť RR ohľadom fekálií zákaz vypúšťať 



zmena cestovného poriadku, prečo sme nedali požiadavku Kysta ,Kašov dali 

až bude schôdza na SAD 

prečo sme nedostali za všetky OZ odmenu 

minulý rok sme už neriešili , nebolo zahrnuté v rozpočte 

JUDr. Baranec , kto robil plot na cintoríne, aká brána bude 

plot robila Firma Profil Invest Vranov nad Topľou 

na bránu som oslovil Erika Semana 

čo bude na cintríne 

JUDr. Vaško robí pomník kríž 

p. Marošník čo s obchodom potravín 

zatiaľ nič 

verejné osvetlenie – svetla nesvietia 

potom čo sme opravovali lampy asi týždeň a vypadli ďalšie svetla budeme zase 

opravovať 

9. Rôzne 

Mgr. Višňovská – JUDr. Viščúr ma poprosil, na ulici Zimnej vyspádovať rigol 

-buď zoberieme úver, alebo keď bude možnosť cez environmentálny fond , 

nedá sa všetko naraz, momentálne nie 

podnet od občanov bezbariérový vstup do Domu smútku  

-do polky cesty by išlo , do budúcna 

navrhujem opravu židovského cintorína 

noviny redakčná rada 

- až budú prítomní všetci poslanci 



Starosta ďalej informoval OZ, že bolo výberové konanie na opravu sobášnej 

miestnosti 7.500,00 € , MŠ zábradlie na terasu 3.000,00 €  cintorín schody, 

zábradlie a mostík na vstup na parkovisko . 

10. Diskusia 

V diskusii vystúpila p. Stojilová občianka ulice Orgovánovej, kde mala 

požiadavku vyčisťiť priekopu a prechodový mostík , nakoľko je tam veľká 

burina, treba prebagrovať, vydláždiť a vystriekať chemický , aby voda odtekala 

Starosta keď som nastúpil do funkcie dal som vyčistiť, ja nie som proti dáme 

vyčistiť , vyberieme rulu, aby do jari vydržalo 

Mgr. Višňovská každé jedno OZ sa preberá problematika životné prostredie, 

nedávajú sa pokuty. 

JUDr. Baranec treba vyčistiť úsek asi 100m 

Starosta ďalej informoval , že zajtra 14.9.2019 je súťaž DHZ o 9.00 

Úcta k starším 27.10.2019 

FS 20.6.2020 

Farár má krúžok cez  CVČ  nech osloví riaditeľa ZŠsMŠ 

Oprava traktora Fa za náhradné diely 713,20€+ dohoda 

Projekt na ulicu Pažitnú problém s pozemkami, 

chodník na ulici hlavnej od Refor.kostola po p. Balogovu, vyrezať stromy , 

nájomnú zmluvu z VUC 

Mgr. Višňovská – odpadové vody – koreňová čistička, kúpiť fekal, navrhujem 

zriadiť komisiu 

p. Marošník - Hliadka MOPS nech navštívy skládku 

starosta pošlem ich v poobedňajších hodinách  

okolo našej dediny lieta vrtulník je to  súkromnej leteckej školy  

18. Záver 



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

poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a ukončil 6. zasadnutie 

obecného zastupiteľstva v Novosade. 

                                                                                           

                                                              __________________ 

                                                                          Mgr. Jozef Jastrab 

                                                                                starosta obce  

  Overovatelia: 

                       1. Mgr. Matúš Baranec                 ________________ 

                        2. Ladislav Marošník                       ___________________ 

Zapisovateľka :   Mária Lechmanová     


