
                                                Z á p i s n i c a  č. 2/2023 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Nová Ves, ktoré sa konalo dňa 26.1.2023. 

 

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. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nová Ves. 
5. Majetkové priznanie starosti obce. 

6. Rôzne: rozhlas, hudba, zástavky, dohody o platbách el.energie a plynu – zvýšené ceny. 

7. Uznesenie  

8. 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 5  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 v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p. schválilo  

- Annu Lászlóovú – za zapisovateľa zápisnice na návrh starostu obce 

Ing. Štefana Paholíka, Petra Ivaniča –  za overovateľov zápisnice  

      Ing. Štefana Paholíka - za predsedu návrhovej komisie 

            Denisu Kalmárovú, Eriku Majanovú – za členov návrhovej komisie 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení. 

 

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

zriadení v z.n.p.  skotrolovalo plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

 

 

 



 

K bodu 4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nová Ves. 

 

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

zriadení v z.n.p. schválilo  

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nová Ves.   Vyhlásenie je prílohou tejto 

zápisnice.         

 

K bodu 5. Majetkové priznanie starosti obce. 

 

 

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

zriadení v z.n.p.   vzalo na vedomie 

 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, ktoré 

predložil Marian Varholák – starosta obce. 

                                                                      

K bodu 6. Rôzne. 

 

V bode rôzne predložil starosta obce poslancom  nové dohody o platbách za elektrickú energiu a plyn 

na rok 2023, ktoré sú prílohami tejto zápisnice. Starosta obce p. Varholák predložil poslancom aj 

návrh na opravu zástavok v dedine. 

Ďalej v bode rôzne predložila p. Kalmárová  návrh na činnosť s deťmi v obci v jarných mesiacoch – 

zhotovenie vtáčich búdok. 

Ohľadom detského ihriska Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že v mesiacoch: 

Marec – október, bude detské ihrisko otvorené od 10:00 hod. – do 20:00 hod. 

Október – marec bude detské ihrisko zatvorené. 

 

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

zriadení v z.n.p. vzalo na vedomie dohody o platbách el. energie a plynu 

                           schválilo opravu zástavok v obci Nová Ves. 

                           schválilo otváracie hodiny detského ihriska. 

                           schválilo jarnú aktivitu s deťmi obce Nová Ves. 

 

 

K bodu 7. Uznesenie. 

Uznesenia č. 15 – 19/2023  obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves  schválilo a vzalo na 

vedomie  dňa  26.1.2023. 

 



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

zastupiteľstva obce za účasť na zasadnutí .  

 

 

Dĺžka rokovania: 16:30 hod. – 18:00. hod.. 

Zapísala: Anna Lászlóová  

Potvrdzujeme správnosť a kompletnosť zápisnice. 

V Novej Vsi, dňa  26.1.2023 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Štefan Paholík                          Peter Ivanič 

  



 


