
                                                Z á p i s n i c a  č. 5/2022 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Nová Ves, ktoré sa konalo dňa 21.10.2022. 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO obce Nová Ves  

sa na zasadnutí riadilo nasledovným programom:  

 

1. Otvorenie.   

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a voľba overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie ţiadosti na odklad splátok úveru zo ŠFRB na 16 BJ, zmluvy č. 600/246/2021,  

600/247/2021, 600/248/2021 

5. Schválenie- zámena pozemku- p. Monika Hrozová a obec Nová Ves 

6. Príspevok na opravu komunikácie – Lesy Slovenskej republiky. 

7. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra Ing. Čerpáka na júl – september 2022. 

8. Rôzne  

9. Uznesenie 

10. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie, program  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Marián Varholák,  starosta obce. Privítal 

poslancov a skonštatoval, ţe zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade so 

zákonom o obecnom zriadení, a to pozvánkou. Konštatoval, ţe prítomní sú 4  z 5 poslancov, 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p. schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nová Ves tak ako je 

uvedený v pozvánke.  

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a voľba overovateľov zápisnice. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo: 

- Anna Lászlóová – zapisovateľ zápisnice na návrh starostu obce 

            Dušan Dudáš a Daniela Suchánska – overovatelia zápisnice  

      Miroslav Krištof  - predseda návrhovej komisie 

            Ing. Štefan Paholík, Dušan Dudáš – členovia návrhovej komisi 

 

. 

 

 

 



K bodu 3. Kontrola uznesení. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves skotrolovalo plnenie uznesení y predchádzajúceho 

zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 4. Schválenie žiadosti na odklad splátok úveru zo ŠFRB 16 BJ, zmluvy č. 

600/246/2021,600/247/2021, 600/248/2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo ţiadosť na odklad splátok úveru zo ŠFRB 16 

BJ, zmluvy č. 600/246/2021,600/247/2021, 600/248/2021. 

Ţiadosť bola podaná na odklad splátok na 18 mesiacov. 

 

K bodu 5. Schválenie – zámena pozemku- p. Monika Hrozová a obec Nová Ves. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo zámenu pozemku- p. Monika Hrozová a obec 

Nová Ves. 

Pozemok vo vlastníctve p. Moniky Hrozovej , parcela č. 507/5, oddelená geometrickým 

plánom č. 47582839-132/2022 z parcely č. 35 výmera 26 m2, trvalý trávnatý porast,k.ú. Nová 

Ves č. LV 158. 

Pozemok vo vlastníctve obce, parcela č. 372/3, oddelenágeometrickým plánom č. 47582839 – 

132/2022 z parcely 72/13 výmera 31 m2. K.ú. Nová Ves. 

 

Podmienkou Obecného zastupiteľstva je, že p. Monika Hrozová bude súhlasiť z odpredajom 

pozemku parcela č. 605/26, 743 m2, LV č. 138 za tých istých podmienok  ako obec Nová Ves 

odkúpila susediaci pozemok od p. Veselkovej. 

                                                                        

K bodu 6. . Príspevok na opravu komunikácie – Lesy Slovenskej republiky. 

  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo príspevok na opravu komunikácií od Lesov 

Slovenskej republiky. Spoluúčasť obce je vo výške 14,43 % rozpočtu a minimálne 14,43% z objemu 

skutočne fakturovaných prác za opravu cesty. 

 

 

 

K bodu 7. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra Ing. Čerpáka na júl – september 2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra Ing. 

Čerpáka na júl – september 2022. 

 

 

K bodu 8. Rôzne. 

 K bodu rôzne neboli podané ţiadne pripomienky na riešenie obecným zastupiteľstvom. 



 

 

K bodu 9.  Uznesenie 

Uznesenia č. 178 – 183/2022  obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves  schválilo a 

skontrolovalo dňa  21.10.2022. 

 

K bodu 10. Záver : Starosta obce Marian Varholák poďakoval poslancom obecného 

zastupiteľstva obce za účasť na zasadnutí .  

 

 

 

 

 

 

Dĺţka rokovania: 16.00 hod. – 19:30. hod.. 

Zapísala: Anna Lászlóová  

Potvrdzujeme správnosť a kompletnosť zápisnice. 

V Novej Vsi, dňa  21.10. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

    ..............................     .............................. 

   Dušan Dudáš                         Daniela Suchánska 

  



 


