
                                                Z á p i s n i c a  č. 1/2022 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Nová Ves, ktoré sa konalo dňa 14.12.2022. 

 

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. Plnenie príjmov, výdavkov III.Q. 
5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2022 

6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2022 – výdavkové položky. 

7. Schválenie rozpočtu 2023 – 2025. 

8. Schválenie VZN č. 1/2023– Prevádzkový poriadok pohrebiska 

9. Schválenie VZN č. 2/2023 – poplatky za užívanie spoločenských priestorov. 

10. Schválenie VZN č. 3/2023 – o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

11. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Ing. Čerpáka 1/2023 – 6/2023 

12. Schválenie mesačného paušálu na cestovné – starosta obce. 

13. Rôzne  -  obchod – Potraviny IVKA, príspevok- obedy pre seniorov 

14. Uznesenie 

15. 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 schválilo: 

- Anna Lászlóová – zapisovateľ zápisnice na návrh starostu obce 

Ing. Štefan Paholík, Monika Hladká Bc. – overovatelia zápisnice  

      Ing. Štefan Paholík - predseda návrhovej komisie 

            Denisa Kalmárová, Erika Majanová – členovia návrhovej komisie 



 

K bodu 3. Kontrola uznesení. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves skotrolovalo plnenie uznesení z predchádzajúceho 

zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie č. 180/2022- žiadosť na odklad splátok na 

BJ č. III. bola schválená. Ďalej skonštatovalo, že uznesenie č. 181/2022 , kde OZ schválilo 

zámenu pozemku s p. Monikou Hrozovou je v štádiu riešenia. Uznesenie č. 182/2022- 

príspevok od Lesov SR na opravu komunikácii  - bol schválený, oprava bola vykonaná, FA- 

spolufinancovanie obce bola vyplatená a čakáme na úhradu príspevku. 

 

K bodu 4. Plnenie príjmov, výdavkov III.Q. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves vzalo na vedomie plnenie rozpočtu ako príjmovú, tak 

aj výdavkovú časť za III. štvrťrok / 2022. Plnenie príjmov a plnenie výdavkov za III. štvrťrok 

2022 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu 5. Schválenie – rozpočtového opatrenia č. 2/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo rozpočtové opatrenie č.2/2022, ktoré je 

prílohou tejto zápisnice. 

                                                                        

K bodu 6. Schválenie -  rozpočtového opatrenia č. 3/2022 – výdavkové položky. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo rozpočtové opatrenie č.3/2022 – výdavkové položky, 

ktoré je prílohou tejto zápisnice.  

 

 

K bodu 7. Schválenie rozpočtu 2023 – 2025. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu 8. Schválenie VZN č. 1/2023– Prevádzkový poriadok pohrebiska 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo návrh VZN č. 1/2023 – prevádzkový poriadok 

pohrebiska, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

K bodu 9.  Schválenie VZN č. 2/2023 – poplatky za užívanie spoločenských priestorov. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo návrh VZN č. 2/2023 – poplatky za užívanie 

spoločenských priestorov, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

 



K bodu 10. Schválenie VZN č. 3/2023 – o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo návrh VZN č. 3/2023 - o miestnych daniach 

a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu 11. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Ing. Čerpáka 1/2023 – 

6/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo návrh plánu činnosti hl. kontrolóra Ing. Čerpáka na 

obdobie 1/2023 – 6/2023. 

K bodu 12. Schválenie mesačného paušálu na cestovné – starosta obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo mesačný paušál na cestovné starostovi obce 

Marianovi Varholákovi 100, - eur mesačne.. 

 

K bodu 13. . Rôzne  - energie obchod – Potraviny IVKA. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves  schválilo nájomné za Potraviny IVKA zvýšiť podľa nájomnej 

zmluvy na 500,- ročne. 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves  neschválilo príspevok  na obedy pre seniorov. 

K bodu 14. Uznesenie. 

Uznesenia č. 1 – 14/2022  obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves  schválilo a skontrolovalo 

dňa  15.12.2022. 

 

K bodu 10. 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  15.12. 2022 

 

 

 

 

 



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

 Ing. Štefan Paholík                          Monika Hladká Bc. 

  



 


