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                                       Z á p i s n i c a       
       z  11.riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
                 konaného  dňa  28. septembra 2012 v Novosade 
                 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní :           podľa prezenčnej listiny - viď prílohu č.1 
                                  
 
                            
Program  rokovania : 

 1. Kontrola prijatých uznesení 
 2. Správa o hospodárení obce  za 1.polrok 2012  
 3. Došlá pošta  
 4. Diskusia 
 5. Návrh na uznesenie 
6. Záver  
 
1. Starosta obce privítal prítomných poslancov na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva  
 
Voľba návrhovej komisie ,určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
       
Za overovateľov zápisnice boli určení : Juraj Cenky , Cyril Maďar 
 
Overovatelia boli jednomyseľne schválení. 
     
 
Do návrhovej  komisie boli určení :  S. Pajtáš, Mgr. J. Lajoš , Ing. V.Seman 
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  10. riadneho obecného zastupiteľstva vykonal 
zástupca starostu obce p. Stanislav Pajtáš. 
 
 
 
 



3. Správa o hospodárení obce za 1.polrok 2012 
 

    predniesla referentka p. Lechmanová. 
  Poslanci OZ obdržali materiál domov po preštudovaní mal pripomienku    
  kontrolór obce, 
  že treba urobiť zmenu rozpočtu , nakoľko sa zmenil zákon 583  o účtovníctve . 
 
 
4. Rôzné 
     V rôznom starosta predniesol problém nájom školskej jedálne, 
stanoviť nájom za kuchyňu, jedáleň, sklad a predajňu. 
p. Seman reagoval na uvedený problém, ak bude stanovený nájom tak sa zníži 
štandard jedla, aby sa pohlo platiť, 
p. starosta – Obec vyšla v ústrety už tým, že dovoz stravy poriešila základná 
škola, nemôže sa porovnávať nájom  so SZUŠ kde je výchovno - vzdelávací 
proces , 
Mgr. Jaroslav Lajoš , navrhol nájom 100 € mesačne 
Ing. Feďak dal návrh na VŠZN , aby sa prijal kľuč  
p. Marošník, ak Ing. Seman , robil deň odmeny pre talentované deti  
je to podnikateľská činnosť 
Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za návrh p. poslanca 
Mgr. Lajoša nájom pre ŠJ vo výške 100 € hlasovali 8 poslanci  
5. poslanci boli  za, 2.poslanci  proti Marošník,  Ing,Seman   
1.poslanec  sa zdžal p. C.Maďar. 
 
Ing. Seman dal návrh na príspevok k mliečnej strave – mliečny program  
práca nie je platená , či je vôľa prispievať na mliečny program 
 
Starosta obce dal hlasovať za tento návrh 1 bol za Ing. Seman 
7 poslanci boli proti , prispievať na mliečny program. 
 
5.Došlá pošta 
V došlej pošte boli žiadosti   
P. Drapák žiadosť o otváracie hodiny   
Otváracie hodiny boli zo strany OZ pozmenené na  
P-Š do 22.00 hod. 
P-S do 23 .00 hod. 
N    do 22.00 hod. 
 
 
 
 
 



 
 
- Žiadosť Lukáša Gomboša o byt v ŠB, byty nie sú vysporiadané  
Žiadosť sa berie do evidencie . 
p. Mgr. Lajoš informoval OZ , že spoločenstvo bytov ma v zmluve –  
požiadavku o predkupné právo vlastníkov  bytov . 
Starosta obce informoval OZ, že výpoveď z nájmu bola daná , 
 je platná nakoľko p. Cilli nedál námietku , ale žiadosti nemôžme vyhovieť 
nakoľko byt nie je voľný. 
 
 
- Žiadosť p. Juraja Gidušku o sociálnu výpomoc 
Žiadosť bola schválená a výške  soc. výpomoci vo výške 150 €  
Hlasovali všetci 8 za. 
 
- Žiadosť p. Petra Repaša o sociálnu výpomoc 
Žiadosť bola schválená a výške  soc. výpomoci vo výške 150 €  
Hlasovali všetci 8 za. 
 
- Žiadosť FS Omladzina o fin.výpomoc na čižmy vo výške 260 € 
Žiadosť bola schválená. 
Nakoľko OZ dospelo k názoru , že FS reprezentuje vzorne našu obec 
Za boli 7 poslanci , 1 sa zdržal p. Cyril Maďar. 
 
- Na Obecný úrad došiel anonym , ohľadom ZŠaMŠ Novosad 
Mgr. Lajoš – chcete ho počuť, alebo nie 
Ing. Seman – je to zbabelec , ak to nepodpísal 
p. starosta dal kolovať kto chce nech si prečíta 
Starosta obce vyžiadal stanovisko od riaditeľa školy na tento list, 
a prípad ukončil. 
 
6.Diskusia 
V diskusii starosta obce informoval OZ o zmluve na  úver na školské ihrisko 
- V druhom polroku sme urobili opravu chodníkov na ulici letnej, mostíky  
pri Gréckokat. kostole, ŠB ,ZŠ ,  pri pošte , výtlky na  ulici Pažitnej 
- oprava vodovodných prípojok na ulici Letnej 
- autobusové zástavky tohto roku nebudeme realizovať kvôli financiám 
 
Ing. Seman – fontána , mali sme sa k tomu vrátiť na dnešnom OZ, 
 mal som možnosť za polovičnú cenu teraz už to nie je aktuálne,  
výzaš nášho námestia je polocintorína , aký názor by  mal p. Kseňák 
 po preložení pomníka 
 



 p. starosta v krčme u Drutara je výherný automat, dal som záporne stanovisko 
 aj napriek tomu automat je tam, v obci sme nemali dobru skúsenosť 
s výhernými automatmi.   
  
ZOPB poriada  6.10.2012 zájazd  z príležitosti 68.výročia na Duklu 
 
Mgr. Lajoš na prelome rokov sa vysporiada  plyn a elektrika v  školskej bytovke 
Takže obec už s tým nebude mať náklady.    
 
  
Uznesenie číslo 89/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
berie na vedomie 
správu o hospodáreni obce za 1.polrok 2012. 
Uznesenie schválené  počtom poslancov 8 
Neprítomní:  Pavol Sinčák 
Za uznesenie hlasovali :     Cenky Juraj 
                                           Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Maďar Cyril 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ing. Seman Vladimír 
                                            Ladislav Marošník   
 
Uznesenie číslo 90/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
nájom za priestory v ZŠsMŠ pre VS Spirit dňom podpisu zmluvy  
vo výške 100 € mesačne počas školského roka a odpočítať náklady 
na údržbu. 
Uznesenie schválené  počtom poslancov 8 
Neprítomní:  Pavol Sinčák 
Za uznesenie hlasovali :   
        5 poslanci za   
                                           Cenky Juraj 
                                           Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                           Pajtáš   Stanislav  
       2. boli proti                  Ing. Seman Vladimír 
                                            Marošník  Ladislav 
       1. sa zdržal                  Maďar Cyril 



 
Uznesenie číslo 91/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
neschválilo 
dotáciu na realizáciu mliečneho prgramu 
Uznesenie schválené  počtom poslancov 8 , 1/7 
Neprítomní:  Pavol Sinčák 
Za uznesenie hlasovali :     Ing. Seman Vladimír 
Proti boli: 
                                            Cenky Juraj 
                                           Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Maďar Cyril 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ladislav Marošník   
                                                                                   
Uznesenie číslo 92/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
otváracie hodiny pre pána Drapáka  
 P-Š do 22.00 hod. 
 P-S do 23 .00 hod. 
 N    do 22.00 hod. 
 
 
 
Uznesenie schválené  počtom poslancov 8 
Neprítomní:  Pavol Sinčák 
Za uznesenie hlasovali :     Cenky Juraj 
                                           Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Maďar Cyril 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ing. Seman Vladimír 
                                            Ladislav Marošník   
                                                                     
 
 
 
 
 



Uznesenie číslo 93/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
berie na vedomie 
žiadosť p.Lukáša Gomboša na byt v ŠB . 
Uznesenie schválené  počtom poslancov 8 
Neprítomní:  Pavol Sinčák 
Za uznesenie hlasovali :     Cenky Juraj 
                                           Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Maďar Cyril 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ing. Seman Vladimír 
                                            Ladislav Marošník   
Uznesenie číslo 94/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
finančný príspevok pre FS Omladzina vo výške 260€ na zakúpenie čižiem. 
Uznesenie schválené  počtom poslancov 8 
Neprítomní:  Pavol Sinčák 
Za uznesenie hlasovali :     Cenky Juraj 
                                           Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Maďar Cyril 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ing. Seman Vladimír 
                                            Ladislav Marošník   
Uznesenie číslo 95/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
sociálnu výpomoc pre Petra Repaša vo výške 150 Eur 
 
Uznesenie schválené jednomyseľne počtom poslancov 8 
Neprítomní:  Sinčák Pavol,  
Za uznesenie hlasovali :     Cenky Juraj 
                                           Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Maďar Cyril 
                                            Marošník Ladislav 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ing. Vladimír Seman 



Uznesenie číslo 96/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade 
schvaľuje 
sociálnu výpomoc pre Juraja Gidušku vo výške 150 Eur  
 
Uznesenie schválené jednomyseľne počtom poslancov 8 
Neprítomní:  Sinčák Pavol,  
Za uznesenie hlasovali :     Cenky Juraj 
                                           Jacko Jaroslav 
                                            Mgr. Lajoš Jaroslav 
                                            Lechman Jozef 
                                            Maďar Cyril 
                                            Marošník Ladislav 
                                            Pajtáš   Stanislav  
                                            Ing. Vladimír Seman 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Mgr. Jozef Jastrab 
                                                                                           starosta obce 
Overovatelia:      
                         Juraj Cenky 
                         Cyril Maďar 
 
 
 
 
 
 
 
                                Zapisovateľka: Mária Lechmanová 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


