
                                       Z á p i s n i c a       
       z  6.riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
                       konaného  dňa  16. septembra 2011  
                 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní :           podľa prezenčnej listiny - viď prílohu č.1 
                                 Ospravedlnený : Mgr. Jaroslav Lajoš 
                                                         Cyril Maďar                      
                            
Program  rokovania : 

1.  Otvorenie 
2.  Kontrola prijatých uznesení 

        3.  Správa o hospodárení obce od začiatku roka 
4.  Rôzne 
5.  Došlá pošta 
6.  Diskusia 
7.  Návrh na uznesenie 

      8.  Záver 
 
 
Program predniesol starosta obce, keďže nikto z prítomných poslancov 
nemal doplnky k programu , program  bol jednomyseľne schválený . 
 
Rokovanie  6. riadneho obecného zastupiteľstva zahájil a viedol 
starosta obce p. Mgr. Jozef Jastrab. 
 
       
Za overovateľov zápisnice boli určení : 
Jozef Lechman 
Pavol Sinčák 
Overovatelia boli jednomyseľne schválení. 
     
 
Do návrhovej  komisie boli určení :  
  Stanislav Pajtáš   
  Ladislav Marošník 
  Juraj Cenky 
 
Návrhová  komisia bola poslancami OZ jednomyseľne schválená .  
Zápisnica z predchádzajúceho OZ bola vyložená a poslancami podpísaná . 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Kontrola prijatých uznesení  
 –––––––––––––––––––––––––- 
Kontrolu plnenia uznesení  z  5. riadneho obecného zastupiteľstva vykonal zástupca starostu 
obce p. Stanislav Pajtáš. 
 

3. Správu  o hospodárení obce od začiatku roka  
    predniesla referentka p. Lechmanová. 
  Poslanci OZ obdržali materiál domov po preštudovaní mali pripomienky k tomu ako bude     
  plnenie rozpočtu keď výdavky sú vyššie ako príjmy.  
 
4. Rôzné 
V rôznom sa prehodnotilo platenie za pohrebné miesta , upravil sa program spätne rok 2010. . 
 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o poskytnutí podpory z Enviromentálneho 
fondu na stavbu „Rozvodná vodovodná sieť – vodovodné prípojky „ 
vo výške 101.454,00 Eur 
so spoluúčasťou 5%  5.075,70 Eur  - poslanci jednomyseľne schválili spolufinancovanie 
 
Autobus  Cyril Maďar – parkovanie je to nebezpečné , ani estetické je tam hydrant, 
je to verejné priestranstvo  treba sa dohodnúť. 
 
Autobus a Avia PO – odpredať cez internet. 
 
p. Marošník požiadal OZ o úpravu odmeny za jeden sobáš 15 Eur v čistom  
 
5. Došlá pošta    
V došlej pošte  sa prerokovali žiadosti 
Matej Hricko  odkúpenie stavby 
 
Regenerácia obce – faktúra za projektovú dokumentáciu chodníky splátkový kalendár vo 
výške 14.097,64 eur v 4 splátkach 
September, október, november a december 2011 
 
Poistenie majetku obce  najnižšia ponuka vo výške 590,68 Eur 
 
Žiadosť p. Balogovej Sylvii o odpustenie platby –  
bola určená komisia p.  Cenky Juraj 
                                      Pajtáš Stanislav 
                                      Jacko Jaroslav                                                                       
Na ohodnotenie práce a odpočítať nájom. 
 
6. Diskusia  
 V diskusii p. starosta informoval OZ o kontrole s Hasičského a Záchranného zboru 
v Trebišove , kde do 1.11.2011 máme termín na odstránenie úloh. 
 
Vodovod  na  Letnej a Jarnej ulici nie je skolaudovaný 
p. Cenky – verejné osvetlenie – na ulici Zimnej treba skontrolovať , lebo nesvietia 
po sebe viac žiarovky 
 



p. Ing. Seman klub dôchodcov by bolo dobre využiť na galériu 
                       treba podporiť turistický ruch 
starosta obce informoval OZ o suchých stromoch na miestom cintoríne , ktoré treba odstrániť 
OZ jednomyseľne schválilo výrub stromov. 
 
Uznesenie číslo 42/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
berie na vedomie 
správu o hospodárení obce od začiatku roka 
 
Uznesenie číslo 43/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
spoluúčasť na stavbu Rozvodná vodovodná sieť- výstavba vodovodných 
prípojok vo výške 5.072,70 Eur 
 
Uznesenie číslo 44/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
odpredaj  pohrebného koča pre Vlastivedné múzeum v Trebišove 
s podmienkou označenia Obec Novosad. 
 
Uznesenie číslo 45/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
sobášiacemu za jeden sobáš 15 Eur čistú odmenu 
 
Uznesenie číslo 46/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
neschvaľuje  
žiadosť p. Mateja Hricka o odpredaj majetku 
s tým , že po došetrení vlastníctva – zmluva o nájme. 
 
Uznesenie číslo 47/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
splátkový kalendár na regeneráciu obce – projektová dokumentácia chodníkov 
vo výške 14.-097,64 Eur 
 
Uznesenie číslo 48/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
poistenie majetku 
 



Uznesenie číslo 49/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
komisiu na ohodnotenie práce v kaderníctve a odčítať nájom. 
 
 
 
 
 
                                                                Mgr. Jozef Jastrab 
                                                                                           starosta obce 
 
Overovatelia: :      
                         Jozef Lechman 
                         Pavol Sinčák 
 
                                Zapisovateľka: Mária Lechmanová 
 
 
 


