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                                       Z á p i s n i c a       
       z  12.riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
             konaného  dňa  14. decembra 2012 v Novosade 
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní :           podľa prezenčnej listiny - viď prílohu č.1 
                                  
 
                            
Program  rokovania : 
1. Otvorenie 

 2. Kontrola prijatých uznesení 
3. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
     odpady a drobné stavebné odpady  
4 .  Smernica o používaní služobného motorového vozidla obce Novosad 
5.  Vnútorná smernica  pre zákazky s nízkou hodnotou 
6. Rôzne 
7. Došlá pošta  

  8. Diskusia 
  9. Návrh na uznesenie 
10. Záver  
 
1. Starosta obce privítal prítomných poslancov na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva 
    na začiatku boli šiesti poslanci, počas rokovania došiel p. Cyril Maďar,     
    ospravedlnený bolo p. Ladislav Marošník a Juraj Cenky.  
 
Voľba návrhovej komisie ,určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
       
Za overovateľov zápisnice boli určení : Jaroslav Jacko , Stanislav Pajtáš 
 
Overovatelia boli jednomyseľne schválení. 
     
 
Do návrhovej  komisie boli určení : Mgr. Jaroslav Lajoš ,Pavol Sinčák , Jozef Lechman 
Návrhová  komisia bola poslancami OZ jednomyseľne schválená . 
 
 Za zapisovateľku bola určená p. Mária Lechmanová  
 
Zápisnica z predchádzajúceho OZ bola vyložená a poslancami podpísaná . 
 
 
 
 



 
 
2. Kontrola prijatých uznesení  
 –––––––––––––––––––––––––- 
Kontrolu plnenia uznesení  z  11. riadneho obecného zastupiteľstva vykonal 
zástupca starostu obce p. Stanislav Pajtáš. 
 
3. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
     odpady a drobné stavebné odpady  
     VZN dostali spolu s pozvánkou poslanci domov , nikto z poslancov nemal 
     pripomienky a tak VZN bolo jednomyseľne schválené 6 poslancami 
4 .  Smernica o používaní služobného motorového vozidla obce Novosad 
      Smernica  bola schválená 5 poslanci boli za , p. Pavol Sinčák sa zdržal. 
 
5.  Vnútorná smernica  pre zákazky s nízkou hodnotou 
      Smernica bola schválená 6 poslancami 
 
Po tomto programe došiel p. Cyril Maďar pokračovali v rokovaní 7 poslanci. 
 
6. Rôzne 
    V rôznom starosta obce poinformoval Obecné zastupiteľstvo o sťažnosti     
    PaedDr. Hricikovej na zriadenie autobusovej zástavby pri školskej bytovke 
-  žiadosť o finančný príspevok z rezervy predsedu vlády 
-  sťažnosť p. Palkovej  o nastavenie poriadku v obci v dôsledku porušovania       
    nočného kľudu pri prevádzke krčmy „U Drutára“ 
OZ hlasovalo za zrušenie uznesenia číslo 90/2012  o prevádzkovej dobe 
krčmy 
a následne  schválilo  pracovnú dobu každý deň do 22.00 hod.  
7. Došlá pošta  
 V došlej pošte bola prejednaná  žiadosť p. Ondreja Kovaľa 
  o poskytnutie sociálnej jednorazovej výpomoci . 
  Obecné zastupiteľstvo prehodnotili žiadosť a dospelo k záveru,  
  že starosta obce   sa poinformuje o znovu pripojenie s VSE  v Trebišove 
   o zníženie sumy, alebo splátkový kalendár. 
  6 poslanci boli za, jeden sa zdržal Ing. Seman 
 
- Žiadosť SZUŠ o predĺženie nájomnej zmluvy  
  Táto žiadosť bola prehodnotená a schválená na dobu 5 rokov 
   Nájom sa nemení  ostáva 50 € na mesiac s tým , že im dávame  
   aj predne priestory do nájmu a investície sa neodpočítavajú z nájmu. 
 
  p. Sinčák mál pripomienku , že to speje k tomu aby sme to odpredali. 
Starosta podotkol, že v nájomnej zmluve sa o predaj nespomína,  



je to iba klasická nájomná zmluva bez predkupného práva na odkúpenie. 
 

  8. Diskusia 
    V diskusii Ing. Seman informoval OZ o internete v obci, že nie je ho kto 
spravovať , navrhoval ANTIK, MINET a E-MAX  , že preto máme neplatičov, 
lebo internet nie je spoľahlivý. 
Ďalej navrhoval zvukove  záznamy z obecného zastupiteľstva . 
- pán Jacko sa informoval či budú poskytnuté nejaké finančné prostriedky  
pre cirkvi. 
- pán Sinčák  informoval p. starostu , že nesvieti svetlo na ulici Zimnej, 
  pri Sakál-Šégových. 
Pán starosta reagoval, na pripomienky v diskusii, že internet sa zatiaľ nebude 
meniť poruchovosť je minimálna a vie odstrániť poruchy aj po telefóne so 
správcami , lebo v inom prípade by sme išli cenou hore.  
K verejnému osvetleniu , starosta našiel riešenie  v zakúpení  žiaroviek do 
extérieru, nakoľko tieto sú veľmi poruchové a s krátkou dobou svietivosti. 
 
9.Návrh na uznesenie 
 
    Návrh na uznesenie predložil Mgr. Lajoš, ktoré bolo jednomyseľne schválené 
všetkými 7 poslancami. 
 
10. Záver 
Na záver starosta Mgr. Jozef Jastrab sa poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov a pozval ich v mene SZUŠ 
v nedeľu 16.decmbra na uličku remesiel do kultúrneho domu o 14.00 hodine 
a 19. decembra na vianočnú akadémiu , ktorú organizuje Základná škola 
s Materskou školou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Uznesenie číslo 97/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
Všeobecné záväzne nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady  
 
Uznesenie schválené jednomyseľne počtom poslancov 6 
Neprítomní:  Ladislav Marošník, Juraj Cenky,Cyril Maďar 
Za uznesenie hlasovali :     Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ing. Vladimír Seman 
                                            Sinčák Pavol  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 98/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
Vnútornú smernicu VO  pre zákazky s nízkou hodnotou 
Uznesenie schválené počtom poslancov 6 
Neprítomní:  Ladislav Marošník, Juraj Cenky,Cyril Maďar 
Za uznesenie hlasovali :     Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ing. Vladimír Seman 
                                            Sinčák Pavol  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uznesenie číslo 99/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
Smernica o používaní služobného motorového vozidla obce Novosad 
 
Uznesenie schválené počtom poslancov 5 
Neprítomní:  Ladislav Marošník, Juraj Cenky,Cyril Maďar 
Za uznesenie hlasovali :     Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ing. Vladimír Seman 
 Zdržal sa :                          Sinčák Pavol  
 
 
Uznesenie číslo 100/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
zrušenie uznesenia číslo 92/2012 o otváracich hodinách pána Drapáka 
v pohostinstve „U Drutára „ 
Uznesenie schválené počtom poslancov 6 
Neprítomní:  Ladislav Marošník, Juraj Cenky,Cyril Maďar 
Za uznesenie hlasovali :     Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ing. Vladimír Seman 
                                            Sinčák Pavol  
 
Uznesenie číslo 101/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
otváracie  hodinách pána Drapáka v pohostinstve „U Drutára „ 
Pondelok – Nedeľa do 22.00 hodine. 
Uznesenie schválené počtom poslancov 6 
Neprítomní:  Ladislav Marošník, Juraj Cenky,Cyril Maďar 
Za uznesenie hlasovali :     Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ing. Vladimír Seman 



                                            Sinčák Pavol  
 
 
Uznesenie číslo 102/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
neschvaľuje 
žiadosť p. Ondreja Kovaľa jednorázový  finančný príspevok 
Uznesenie schválené počtom poslancov 5 
Neprítomní:  Ladislav Marošník, Juraj Cenky,Cyril Maďar 
 
 
Za uznesenie hlasovali :     Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Sinčák Pavol  
Zdržal sa :                           Ing. Vladimír Seman 
 
Uznesenie číslo 103/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
žiadosť SZUŠ v Novosade o prenájom priestorov na dobu 5 rokov bez 
nároku na odpočet nákladov na rekonštrukciu s doterajšou výškou nájmu 
50 € na mesiac aj s prednými priestormi. 
Uznesenie schválené počtom poslancov 5 
Neprítomní:  Ladislav Marošník, Juraj Cenky,Cyril Maďar 
Za uznesenie hlasovali :     Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ing. Vladimír Seman 
Proti :                                  Sinčák Pavol  
 
 
 
 
                                                                                   Mgr. Jozef Jastrab 
                                                                                           starosta obce 
Overovatelia:      
                         Jaroslav Jacko 
                         Stanislav Pajtáš 
 
 



                          Zapisovateľka: Mária Lechmanová 
 
 
 
 
 
 
 
 


