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

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Nová Ves, ktoré sa konalo dňa 27.6.2022. 

 

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 rozpočtové opatrenie č. 1/2022.- prístrešok nad sochu Panenky Márie 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Nová Ves a celoročného 

hospodárenia za rok 2021. 

6. schválenie záverečného účtu obce Nová Ves a celoročného hospodárenia za rok 2021, prídel do 

rezervného fondu. 

7. schválenie VZNč.2 /2022 – o miestnych poplatkoch. 

8, . voľby  do OSO a OSK konané dňa 29.10.2022-počet volebných obvodov, počet poslancov, úväzok 

starostu obce pre funkčné obdobie 2022 – 2026. 

9. rôzne- p. Mesároš-domov dôchodcov 

            - projekt- úrad práce 

            - vyhodnotenie finančného stavu obce Nová Ves. List p. Bariakovej 

            - zástavky 

            - znalecký posudok bytovka 116-objednávka 

10. uznesenie  

11. záver 

 

 

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

 

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

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

zákonom o obecnom zriadení, a to pozvánkou. Konštatoval, že 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 určilo: 

- Anna Lászlóová – zapisovateľ zápisnice na návrh starostu obce 

            Dušan Dudáš a Zdenko Kováč – overovatelia zápisnice  



      Ing. Štefan Paholík  - predseda návrhovej komisie 

            Zdenko Kováč, Dušan Dudáš – členovia návrhovej komisi 

 

zapisovateľa zápisnice p. Annu Lászlóovú, návrhovú komisiu: p. Ing.  Štefana Paholíka- 

predseda návrhovej komisie a členov: Zdenka Kováča a Dušana Dudáša a overovateľov 

zápisnice: p. Zdenka Kováča a Dušana Dudáša. 

 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves skotrolovalo plnenie uznesení y predchádzajúceho 

zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 4. . Schválenie rozpočtové opatrenie č. 1/2022.- prístrešok nad sochu Panenky 

Márie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo rozpočtové opatrenie č.1/2022 – na prístrešok 

nad sochu Panenky Márie. Rozpočtové opatrenie bolo vo výške 2 208,61 eur. 

 

 

K bodu 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Nová Ves 

a celoročného hospodárenia za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves vzalo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Ing. Čerpákak návrhu záverečného účtu obce Nová Ves a celoročného hospodárenia za rok 2021. 

 

 

K bodu 6. . schválenie záverečného účtu obce Nová Ves a celoročného hospodárenia za rok 

2021, prídel do rezervného fondu  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo bez výhrad záverečný účet obce Nová Ves 

a celoročné hospodárenie za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo prídel do rezervného fondu v plnej výške. 

 

 

K bodu 7. . Schválenie VZNč.2 /2022 – o miestnych poplatkoch. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo VZN č.2/2022 o miestnych poplatkoch. 

 

 

 

 



K bodu 8.  Voľby do OSO a OSK konané dňa 29.10.2022-počet volebných obvodov, počet 

poslancov, úväzok starostu obce pre funkčné obdobie 2022 – 2026. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves na základe § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov SR 

pod č. 203/2018 Z.z.  určilo 

 

a) pre voľby do OSO a OSK ,konané dňa 29.10.2022 do orgánov samosprávy obce Nová Ves 

na funkčné obdobie 2022 – 2026: 1 volebný obvod. 

b) počet poslancov do orgánov samosprávy obce Nová Ves 5 poslancov. 

   schválilo 

Plný  rozsah funkcie ( 100  % úväzok ) starostu obce Nová Ves pre volebné obdobie 2022 – 

2026. 

 

 

K bodu 9. rôzne- p. Mesároš - domov dôchodcov 

            - projekt- úrad práce 

            - vyhodnotenie finančného stavu obce Nová Ves. List p. Bariakovej 

            - zástavky 

            - znalecký posudok bytovka 116-objednávka 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves poverilo p. starostu Mariana Varholáka, aby spolu  

s právnikom doriešil príplatok obce vo veci p. Mesároša, ktorý sa nachádza Domove 

sociálnych služieb. 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves neschválilo projekt cez úrad práce- Chyť sa svojej 

šance, nakoľko bolo 20 % spolufinancovanie, 3 mesiace plne uhradiť mzdy a zmluvy sa mali 

uzatvoriť na dobu neurčitú. 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves vzalo na vedomie vyjadrenie, ktoré následne bolo 

poslané p. Bariakovej, ktorá žiadala obecné zastupiteľstvo prejednať zadĺženosť obce Nová 

Ves. 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves poverilo p. starostu Mariana Varholáka  aby zistil 

cenové relácie na vybudovanie nových  autobusových zastávok v obci Nová Ves. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves skonštatovalo, že momentálne znalecký posudok 

bytovka 116 nebude obec riešiť. 

 

 

 

 



K bodu 10.  Uznesenie 

Uznesenia č. 170 – 177/2022  obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves  schválilo  a vzalo na 

vedomie dňa  27.6.2022. 

 

K bod 11 Záver : Starosta obce Marian Varholák poďakoval poslancom obecného 

zastupiteľstva obce za účasť na zasadnutí .  

 

 

 

 

 

 

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

Zapísala: Anna Lászlóová  

Potvrdzujeme správnosť a kompletnosť zápisnice. 

V Novej Vsi, dňa  27.6. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Dušan Dudáš                         Zdenko Kováč 

  



 


