
                                       Z á p i s n i c a       
       z  9.riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
                       konaného  dňa  24.  februára 2012  
                 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní :           podľa prezenčnej listiny - viď prílohu č.1 
                                 Neospravedlnený : Pavol Sinčák 
                                                                Ing. Vladimír Seman                     
                            
Program  rokovania : 

1.    Otvorenie 
2.    Kontrola prijatých uznesení 

        3.    Informatívna správa o plnení úloh na úseku rozvoja obce 
6.     Rôzne 
7.     Došlá pošta 
8.     Diskusia 
9.     Návrh na schválenie uznesení 

      10.   Záver 
 
1. Starosta obce privítal prítomných poslancov na 9. zasadnutí obecného zastupiteľstva  
Program predniesol starosta obce, keďže nikto z prítomných poslancov 
nemal doplnky k programu , program  bol jednomyseľne schválený . 
 
Voľba návrhovej komisie ,určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
       
Za overovateľov zápisnice boli určení : 
 Jaroslav Jacko 
Juraj Cenky 
Overovatelia boli jednomyseľne schválení. 
     
 
Do návrhovej  komisie boli určení :  
  Ladislav Marošník  
  Mgr. Jaroslav Lajoš 
  Stanislav Pajtáš 
 
Za zapisovateľku bola určená p. Mária Lechmanová  
Návrhová  komisia bola poslancami OZ jednomyseľne schválená .  
Zápisnica z predchádzajúceho OZ bola vyložená a poslancami podpísaná . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Kontrola prijatých uznesení  
 –––––––––––––––––––––––––- 
Kontrolu plnenia uznesení  z  8. riadneho obecného zastupiteľstva vykonal zástupca starostu 
obce p. Stanislav Pajtáš. 
 
 

3. Informatívnu správu o plnení úloh na úseku rozvoja obce 
    Informatívnu správu predniesol starosta obce  Mgr. Jozef Jastrab. 
  Starosta obce informoval OZ o prácach , ktoré nás čakajú  Detské ihrisko v Materskej   
  škôlke, chodníky, autobusové  zástavky, kolaudácia vodovodu na ulici Jarnej a Letnej,   
  50.výročie vzniku ZŠ a folklórne slávnosti.      
 
4. Rôzne 
V rôznom starosta obce dal návrh na zrušenie uznesenia č.28/2011 zo dňa 29.4.2011 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 

základnej škole prenájom nebytových priestorov za 1 hod 2,50 Eur  
s prihliadnutím na osobitný zreteľ  .  
Za toto uznesenie hlasovali  7 poslanci ,  jednomyseľne. 
 
a následne dal starosta obce  návrh na  prenájom nebytových priestorov na základnej 
škole za 1 hod 7,50 Eur  s prihliadnutím na osobitný zreteľ  .  
 
Za toto uznesenie hlasovali  7 poslanci ,  jednomyseľne. 
 
 
 - Jaroslav Lajoš dal  návrh na riešenie autobusovej zástavky pri 
 Základnej škole . 
 
- starosta obce informoval o recyklácii autobusu a požiarneho vozidla Avia 
 
 
5. Došlá pošta  
Došla pošta nebola. 
 
6. Diskusia 
 
V diskusii vystúpili poslanci 
p. Cyril Maďar , neparkovať na dlažbe pred Obecným úradom,  
podložie nie je stavané na parkovanie aut 
- treba prontne reagovať na situáciu, keď napadne sneh a nečakať na pokyn starostu, 
z traktorom očistiť komunikácie a prístupové cesty a autobusové nástupištia 
 
p. Ladislav Marošník ,nezvládli sme snehovú kalamitu, nie sú odpratané chodníky, 
treba pokračovať v utvorení pracovných čiat , ktorí budú mať určené úseky, aby sa pre 
budúcnosť nestalo, že chodníky nie sú očistené  
.  
 



 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 71/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
berie na vedomie  
informatívnu správu o plnení úloh na úseku rozvoja obce 
Za toto uznesenie hlasovali  7 poslanci ,  jednomyseľne. 
 
Uznesenie číslo 72/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov základnej škole za 1 hod 7,50 Eur  
s prihliadnutím na osobitný zreteľ  .  
Za toto uznesenie hlasovali  7 poslanci ,  jednomyseľne. 
                                                      
Uznesenie číslo 73/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
recykláciu autobusu a požiarneho vozidla 

Za toto uznesenie hlasovali  7 poslanci ,  jednomyseľne. 
 
 
 
 
 
                                                                                  Mgr. Jozef Jastrab 
                                                                                           starosta obce 
 
Overovatelia: :      
                          Juraj Cenky 
                          Jaroslav Jacko 
 
 
                                Zapisovateľka: Mária Lechmanová 
 
 
 


