Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nových Sadoch dňa 9. decembra 2019
Počet poslancov:
Počet prítomných poslancov:

9
8

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Nové Sady
3. VZN č. 41/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Dodatok č. 9 k VZN č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom
na roky 2021 a 2022
6. Rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
7. Úprava rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 5/2019
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Silvia Halvoníková.
Poslancov oboznámila s programom zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nových Sadoch schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 poslancov – Dušan Drietomský, Ing. Martin Ingeli PhD,
Milan Krošlák, Peter Matulník, Patrik Matušík, Daniel Solgaj, Vladimír Brestovský, Jozef
Štefanka.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci obecného zastupiteľstva Peter Matulník a Patrik
Matušík, za zapisovateľku Emília Krčmárová.

K bodu č. 2
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Nové Sady
Nakoľko dňa 31. marca 2020 končí volebné obdobie hlavnej kontrolórky Obce Nové Sady,
starostka obce predložila návrh na Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Nové Sady.
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Nové Sady v súlade
s prílohou.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 poslancov – Dušan Drietomský, Ing. Martin Ingeli PhD,
Milan Krošlák, Peter Matulník, Patrik Matušík, Daniel Solgaj, Vladimír Brestovský, Jozef
Štefanka
K bodu č. 3
VZN č. 41/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starostka obce predložila na schválenie návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nové
Sady č. 41/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh
bol zverejnený na internetovej stránke obce www.novesady.sk. K návrhu VZN obec nedostala
v zákonnej lehote žiadne iné návrhy ani pripomienky.
Za prijatie VZN Obce Nové Sady č. 41/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady hlasovalo 8 poslancov – Dušan Drietomský, Ing. Martin Ingeli
PhD, Milan Krošlák, Peter Matulník, Patrik Matušík, Daniel Solgaj, Vladimír Brestovský,
Jozef Štefanka – čo je viac ako 3/5 väčšina prítomných poslancov.
VZN č. 41/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo
schválené.
K bodu č. 4
Dodatok č. 9 k VZN č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady
Starostka obce predložila návrh Dodatku č. 9 k VZN Obce Nové Sady č. 24/2019 o určení výšky

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Nové
Sady.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Dodatku č. 9 k VZN Obce Nové Sady č. 24/2012 o určení

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce

Nové Sady. Návrh dodatku bol zverejnený na internetovej stráne obce Nové Sady. K návrhu
tohto dodatku k VZN obec nedostala v zákonnej lehote žiadne iné návrhy ani pripomienky.
Za prijatie Dodatku č. 9 k VZN Obce Nové Sady č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady hlasovalo
8 poslancov – Dušan Drietomský, Ing. Martin Ingeli PhD, Milan Krošlák, Peter Matulník, Patrik
Matušík, Daniel Solgaj, Vladimír Brestovský, Jozef Štefanka – čo je viac ako 3/5 väčšina
prítomných poslancov.
Dodatok č. 9 k VZN č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady bol schválený.

K bodu č. 5
Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Nové Sady k rozpočtu na roky 2020-2022
Hlavná kontrolórka, Elena Pavlovičová predniesla Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. Hlavná kontrolórka
odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a návrh
rozpočtu na roky 2021 a 2022 vziať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 poslancov – Dušan Drietomský, Ing. Martin Ingeli PhD,
Milan Krošlák, Peter Matulník, Patrik Matušík, Daniel Solgaj, Vladimír Brestovský, Jozef
Štefanka
K bodu č. 6
Rozpočet na roky 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky
2021 a 2022. Rozpočet bol zverejnený na internetovej stránke obce. Na základe žiadostí
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nové Sady boli do rozpočtu zapracované dotácie pre
Rímskokatolícku cirkev Farnosť Nové Sady 700 €, Evanjelický a. v. cirkevný zbor ECAV na
Slovensku Nové Sady 700 €, TJ Nové Sady 8 500 €, Klub slovenských turistov Radošinka
200 € a Súkromnú základnú umeleckú školu Evy Pacovskej 99 350 €. K návrhu rozpočtu obec
nedostala v zákonnej lehote žiadne pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nových Sadoch schvaľuje návrh rozpočtu Obce Nové Sady na rok
2020 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 poslancov – Dušan Drietomský, Ing. Martin Ingeli PhD,
Milan Krošlák, Peter Matulník, Patrik Matušík, Daniel Solgaj, Vladimír Brestovský, Jozef
Štefanka
K bodu č. 7
Úprava rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 5/2019
Návrh na úpravu rozpočtu predniesla starostka obce – rozpočtové opatrenie č. 5/2019 ( viď
príloha. K predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nových Sadoch schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 5/2019.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 poslancov – Dušan Drietomský, Ing. Martin Ingeli PhD,
Milan Krošlák, Peter Matulník, Patrik Matušík, Daniel Solgaj, Vladimír Brestovský, Jozef
Štefanka.
K bodu č. 8
Rôzne
- Starostka obce poukázala na potrebu sfunkčniť kamery z dôvodu zhoršujúcej sa situácie
s vandalizmom a nakladaním s odpadmi v lokalitách, kde sú nainštalované. Na
minulom zasadnutí ponúkol pomoc poslanec Patrik Matušík, za čo mu starostka obce
poďakovala a požiadala ho o obhliadku komponentov kamerového systému, ktoré sú
prinesené v budove kaštieľa.
K bodu č. 9
Diskusia
-

-

Poslanec Daniel Solgaj – v autobusovej zastávke v Sile je permanentne voda, ako sa to
bude riešiť. Pani starostka informovala, že pri nánosoch blata v zastávke bolo
odstránené zamestnancami obce. Je dôležité, aby poslanci vyjadrili stanovisko, či
z dotácie IROPu budeme budovať nové zastávky alebo, či v prípade silskej zastávky
použijeme betónové kocky a situáciu vyriešime svojpomocne.
Poslanec Dušan Drietomský navrhuje, aby sa tam zatiaľ dali aspoň betónové kocky.

-

Poslanec Dušan Drietomský požiadal o podanie informácií ako pokračuje
rekonštrukcia budovy obecného úradu a úpravne vody v Sile. Starostka obce navrhuje
zvolanie stavebnej komisie, aby pri obhliadke boli poskytnuté detailnejšie informácie.

K bodu č. 10
Záver
Na záver pani starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila.
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Peter Matulník

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

Patrik Matušík

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

Emília Krčmárová

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

Silvia Halvoníková
starostka obce

