
 
 

Zápisnica  
z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Novosade , 

 ktoré sa uskutočnilo  
dňa 25. júna 2020 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu 

 

Prítomní:         Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce 

 

Poslanci : 

JUDr. Matúš Baranec 

Juraj Cenky 

Ján Fonos,  

Jaroslav Jacko 

Andrej Lajoš 

Bibiána Levická 

Ladislav Marošník 

Ospravedlnený : Ľubomír Dely,  Mgr. Lenka Višňovská 

Ďalší prítomní:  Ing. Feďák , kontrolór obce  ,  Mária Lechmanová,referentka  

                            

1. Otvorenie 

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení 

neskorších predpisov starosta obce Mgr. Jozef Jastrab otvoril a viedol  zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Novosade. 

Starosta obce konštatoval, že na  zasadnutí OZ je prítomných 7 poslancov,   obecné 

zastupiteľstvo je  spôsobilé rokovať a uznášať sa. (príloha č.1 Prezenčná listina ) 

Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Starosta obce ako predsedajúci určil za zapisovateľku p. Máriu Lechmanovu. 

Ďalej navrhol následné zloženie návrhovej komisie p. Bibiána Levická, Ladislav 

Marošník, Juraj Cenky za overovateľov zápisnice JUDr. Matúš Baranec, Ján 

Fonos. Spýtal sa, či má niekto iné návrhy. Iné návrhy neboli, starosta dal hlasovať 

o návrhu. 

 

 



 
 

Hlasovanie  

(hlasovanie č. 1) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky , Ján 

Fonos , Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, 

Bibiána Levická, Ladislav Marošník,  

 

 Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta ako predsedajúci navrhol, aby bod predaj bytu v Školskej bytovke, bod ako 

druhý v poradí a návrh plánu činnosti kontrolóra na 2.polrok 2020 bol vsunutý  po 

bode 10. Starosta dal  hlasovať o zmene a doplnení programu  (príloha č.2 

Pozvánka ) 

Hlasovanie o  programe rokovania 

(hlasovanie č. 2) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky , Ján 

Fonos , Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, 

Bibiána Levická, Ladislav Marošník,  

Starosta konštatoval, že  program  zasadnutia OZ bol schválený. 

Bola vyložená zápisnica z 8. obecného zastupiteľstva,  ktorá boli overovateľmi 

zápisnice podpísaná. 

2. Kontrola uznesení  

Starosta obce predniesol  prijaté uznesenia z  8.  zasadnutia OZ . Písomný materiál 

tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Návrhová  komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 119/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

kontrolu uznesení z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 (hlasovanie č.3) 



 
 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky , Ján 

Fonos , Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, 

Bibiána Levická, Ladislav Marošník,  

Starosta konštatoval, že  program  zasadnutia OZ bol schválený. 

3. Predaj bytu v školskej bytovke č. 4 

    Starosta prečítal stanovisko od JUDr. Sotolářa k odpredaju bytu č. 4 a zároveň 

predložil posudok z roku 2008 kde hodnota bytu Cibereových je 695,29€ 

Ing. Feďák – čisté k zmluve prednostne osloviť za cenu aktuálneho znaleckého 

posudku   

Ing. Cibere – obmedzenie vlastníckeho práva 

JUDr. Baranec – čo s tou treťou izbou s vyprataním 

starosta na LV je byt zapísaná ako trojizbový 

Ing. Cibere čl. 5 vypustiť 4 a 5 bod , stiahnuť bod 4 

vklad a poplatok za vklad zaplatí Ing. Cibere 

starosta obce - notársku úschovu, do bodu č. 5 finančné prostriedky 

Ing. Cibere poplatky u notára nech platí Obec – starosta nesúhlasil 

starosta dá prerobiť kúpno-predajnú zmluvu a  zvolá nové obecné zastupiteľstvo 

4.  Stav v platení daní a poplatkov od začiatku roka 2020 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

Referentka predložila stav v platení daní a poplatkov od začiatku roka 2020 

Návrhová  komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 120/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

stav v platení daní a poplatkov od začiatku roka 2020 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.4) 

za: 7 poslanci 



 
 

 

Za 

 

7 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky , Ján 

Fonos , Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, 

Bibiána Levická, Ladislav Marošník,  

Starosta konštatoval, že  program  zasadnutia OZ bol schválený. 

 

5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019  

Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2019 

predniesol starosta obce . Prítomní poslanci nemali pripomienky k prednesenej 

správe. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto zápisnice č. 5.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Novosad za rok 

2019 

   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Novosad za rok 2019 

predniesol hlavný kontrolór obce Novosad, v ktorom konštatoval. že záverečný účet 

obce Novosad je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona číslo 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 odst.5 citovaného zákona. Obecnému 

zastupiteľstvu doporučuje uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce 

Novosad za rok 2019 s výrokom : celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019 tvorí prílohu 

č. 6 tejto zápisnice. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 

 Znenie záverečného účtu obce Novosad predniesol starosta obce , tento bol 

zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Materiál bol predložený poslancom 

obecného zastupiteľstva s ostatnými materiálmi a pozvánkou na zasadnutie  

Poslanci nemali pripomienky k predloženému Záverečnému účtu obce Novosad za 

rok 2019. Návrh záverečného účtu tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

 

 

 



 
 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 121/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje  
 

I. Záverečný účet obce bez výhrad  
II. Prebytok rozpočtu vo výške 2 741,11 €  
III. Prebytok rozpočtu v sume 2 741,11 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 

a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o 

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 30 807,44 € a zvýšený o rozdiel finančných 

operácií vo výške 41 530,44 €  použiť na:  

- tvorbu rezervného fondu  vo výške 13 464,11 €  
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku 
rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku 
vylučujú:  
 
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na  výdavky na Atletickú dráhu  v 
sume 13 000,00 €,  
 
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na  výdavky na zníženie kriminality  
v  sume  
1 500,00 €,  
 
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na  výdavky na stravu v hmotnej 
núdzi  v  sume  
13 988,00 €,  
 
- nevyčerpané prostriedky pre ZŠ a MŠ na dopravné  vo výške 2 319,44 €, 
 
ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 

odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:  
 
I. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019  
II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce Novosad  
za rok 2019 

 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.5) 

za: 7 poslanci 



 
 

 

Za 

 

7 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky , Ján 

Fonos , Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, 

Bibiána Levická, Ladislav Marošník,  

Starosta konštatoval, že  program  zasadnutia OZ bol schválený. 

 

 

8. Úprava rozpočtu Obce Novosad na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 3 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 , zápisnice 

Rozpočtové opatrenie č. 3  na rok 2020 bolo prednesené na OZ. V rozpočte bolo 

treba upraviť položky, ktoré neboli rozpočtované v príjmovej a v časti výdajovej. 

Úprava príjmov a výdavkov je v priloženej špecifikácii jednotlivých položiek, ktorá je 

súčasťou tejto zápisnice.. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 122/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.6) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky , Ján 

Fonos , Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, 

Bibiána Levická, Ladislav Marošník,  

Starosta konštatoval, že  program  zasadnutia OZ bol schválený. 

9. Úprava rozpočtu Obce Novosad na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 4 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 , zápisnice 

Rozpočtové opatrenie č. 4  na rok 2020 bolo prednesené na OZ. V rozpočte bolo 

treba upraviť položky, ktoré neboli rozpočtované v príjmovej a v časti výdajovej. 

Úprava príjmov a výdavkov je v priloženej špecifikácii jednotlivých položiek, ktorá je 

súčasťou tejto zápisnice.. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 



 
 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 123/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 4/2020 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.7) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky , Ján 

Fonos , Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, 

Bibiána Levická, Ladislav Marošník,  

Starosta konštatoval, že  program  zasadnutia OZ bol schválený. 

 

10. Úprava rozpočtu Obce Novosad na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 5 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 , zápisnice 

Rozpočtové opatrenie č. 5  na rok 2020 bolo prednesené na OZ. V rozpočte bolo 

treba upraviť položky, ktoré neboli rozpočtované v príjmovej a v časti výdajovej. 

Úprava príjmov a výdavkov je v priloženej špecifikácii jednotlivých položiek, ktorá je 

súčasťou tejto zápisnice.. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 124/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 5/2020 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.8) 

za: 7 poslanci 

 

Za 

 

7 

JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky , Ján 

Fonos , Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, 

Bibiána Levická, Ladislav Marošník,  



 
 

Starosta konštatoval, že  program  zasadnutia OZ bol schválený. 

 

 

11. Návrh plánu zasadnutí OZ  na 2.polrok 2020 

  Starosta obce predložil plán zasadnutí OZ  na 2.polrok 2020  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 125/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2020 

(hlasovanie č. 9) 

Za : 7 poslanci 

Za 7 JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník,   

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

 

12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2.polrok 2020 

Kontrolór obce Ing. Feďák predložil návrh plánu práce zamerania kontrolnej činnosti 

kontrolóra na 2.polrok 2020 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 126/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2.polrok 2020 

 (hlasovanie č. 10) 

Za : 7 poslanci 



 
 

Za 7 JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník,   

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

 

 

13. Došlá pošta 

a)  Žiadosť DHZ o zakúpenie automatickej práčky a sušičky  na prádlo. 

Pán Jacko som za práčku a sušičku  

Starosta obce som za čistiareň 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 127/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

pre DHZ čistiareň na obleky   

 (hlasovanie č.11) 

Za : 6 poslanci 

Za 6 JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Andrej Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav 

Marošník,   

Zdržal sa  1 Jaroslav Jacko 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

b)  Žiadosť PhDr. Monika Džupinová vedenie kroniky 

Táto pošta bola prejednaná z predchadzajúceho OZ , starosta obce sa konzultácii 

s menovanou sa dohodli na vedení kroniky v  mesačnej odmene v čistom 50€, 

Ing. Feďák navrhol spracovať smernicu, ohľadom vedenia kroniky. 

Starosta obce , smernicu vypracuje PhDr. Monika Džupinová . 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 



 
 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 128/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

vedenie kroniky pani PhDr. Monika Džupinová, za odmenu mesačne 50€ v čistom   

 (hlasovanie č.12) 

Za : 7 poslanci 

Za 7 JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  Ján 

Fonos ,Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, 

Bibiána Levická, Ladislav Marošník,   

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

c)  Žiadosť Rybárskeho zväzu o prenájom miestnosti 

Táto žiadosť bola prejednaná z minulého OZ  

Starosta  navrhol  budovu byvalých potravín. 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 129/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

prenájom bývalých potravín pre Rybársky zväz za mesačne nájomné 1€, z tým, že 

energiu si hradia sami. 

(hlasovanie č.13) 

Za : 7 poslanci 

Za 7 JUDr. Matúš Baranec, Juraj Cenky,  

Jaroslav Jacko, Andrej Lajoš, Bibiána 

Levická, Ladislav Marošník,   

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

d)  Žiadosť o odkúpenie motorového vozidla Renault  Blažej Karička 

p. Jacko navrhol odpredaj za 600,00€ 

 p. Andrej Lajoš 1.000,00         p. Ján Fonos  700,00 

p. Juraj Cenky       500,00         p. Ladislav Marošník  700,00 



 
 

p. JUDr. Matúš  Baranec 700,00  p. Bibiána  Levická 700,00 

Starosta vyzve p. Blažeja Karičku ,na ďalšom obecnom zastupiteľstve na prejednanie 

predaj auta Renault  za 700€ 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 130/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

predaj nákladného auta Renault  TV350BT  za 700,00€ 

(hlasovanie č.14) 

Za : 5 poslanci 

Za 5 JUDr. Matúš Baranec,Ján Fonos  Andrej 

Lajoš, Bibiána Levická, Ladislav Marošník,   

Zdržali sa 2 Jacko Jaroslav, Cenky Juraj 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

 

e)  Žiadosť Tomáš Sirovec o sponzorský príspevok na autocrose 

Starosta navrhol 500,00€ nakoľko už ostáva len druhý polrok, ak sa bude súťažiť 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

NÁVRH NA UZNESENIE č. 131/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

sponzorský príspevok do výšky 500,00€ na  reprezentáciu v autocrose pre 

p. Tomáša Sirovca 

(hlasovanie č.15) 

Za : 6 poslanci 



 
 

Za 6 JUDr. Matúš Baranec, Ján Fonos,  Jacko 

Jaroslav, Cenky Juraj  Andrej Lajoš, 

Bibiána Levická,   

Zdržali sa 1  Ladislav Marošník ,  

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

f)  Žiadosť  Gréckokatolíckej cirkvi o asfaltovanie chodníka 

Starosta informoval, OZ že chodník je poškodený následkom opravy –poruchy na 

vodovode, chodník sa opravy pri najbližšom asfaltovaní chodníkov . 

g)  Žiadosť  Gréckokatolíckej cirkvi o prenájom priestorov kultúrneho domu na 

5.6.2020 za účelom zábavy, a 15.11.2020 za účelom slávnostného obedu 

Starosta dal zrušiť uznesenie číslo 115/2020 z 16.4.2020, kto je za zrušenie  

uznesenia o zákaze usporiadať rôzne akcie v sále KD do konca októbra 2020 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 132/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

zrušenie uznesenia č. 115/2020 

(hlasovanie č.16) 

Za : 7 poslanci 

Za 7 JUDr..Baranec Matúš, Fonos Ján,  Jacko 

Jaroslav, Cenky Juraj , Lajoš Andrej, 

Levická Bibiána, Marošník Ladislav , 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

kto je za akciu 5.9.2020 a 15.11.2020 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

 

 



 
 

NÁVRH NA UZNESENIE č. 133/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

usporiadanie zábavy 5.9.2020 namiesto majalesu 

a slávnostného obedu s biskupom Cyrilom Vasiľom, ktorý príde posvätiť 

zreštaurovanú kazateľnicu  15.11.2020 Gréckokatolíckou cirkvou farnosť Novosad 

(hlasovanie č.17) 

Za : 7 poslanci 

Za 7 JUDr. Baranec Matúš, Fonos Ján,  Jacko 

Jaroslav, Cenky Juraj , Lajoš Andrej, 

Levická Bibiána, Marošník Ladislav , 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

h)  Žiadosť p. Anny Ferkovej o odkúpenie starého oplotenia z cintorína , brána, 

bránička a 4ks plotových dielov  

Starosta dal odsúhlasiť 5,00€ za jeden plotový diel spolu 35,00€  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

NÁVRH NA UZNESENIE č. 134/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade 

schvaľuje 

predaj starého oplotenia pre p. Annu Ferkovu  

brána, bránička a 4 ks plotových dielov vo výške 35,00€ 

(hlasovanie č.18) 

Za : 7 poslanci 

Za 7 JUDr.Baranec Matúš, Fonos Ján,  Jacko 

Jaroslav, Cenky Juraj , Lajoš Andrej, 

Levická Bibiána, Marošník Ladislav , 

Starosta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 

i)Starosta informoval OZ, že došla žiadosť od SZUŠ o ukončení nájmu 

k 30.6.2020 

Nájom nemajú vyplatený od februára do júna 2020 vo výške 250 



 
 

14. Interpelácia poslancov 

Do interpelácie poslancov neboli príspevky 

 

15. Rôzne 

Starosta obce informoval OZ o verejnom obstarávaní   chodníka na ulici Hlavnej 

vo výške 43.973,65  je problém s VUC nakoľko potrebujeme zmluvu na 10 

rokov a nie na dobu neurčitú výzva je do 30.7.2020 

 

Environmentálny fond – zateplenie budovy ZŠsMŠ Novosad stále nemáme 

zmluvu na podpis 

 

Folklórne slávnosti tento rok nebudú. 

Starosta ďalej informoval, že p. Kseňák mám požiadavku na ulici Zimnej urobiť 

rigol, lebo je plytký . 

Až urobíme chodníky potom budú nasledovať rigoly. 

Potrebujeme okolo budovy  Obecného úradu chodník, alebo obrubník nakoľko 

kosením sa poškodzuje  spodná časť marmolitu. 

 
p. Marošník  - Mihokoví sa vysťahovali a je vyložené sklo pod stromom , treba ho dať 
odpratať 
p. starosta informoval, že p. Čajka na ulici Jarnej predáva pozemok má záujem p. 
Kováč Norbert 
p. Fonos – môžu máť záujem aj cudzí občania o stavebný pozemok na Pažitnej ulici? 
 
čo s chodníkom na Hlavnej ulici popri nás ,stále tam stojí voda, starosta zistí, aký 
bude ďalší krok 
 
vrtulník stále lieta ponad dedinu – starosta je to súkromná letecká škola, majú 
povolenia 
 

Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce Mgr. Jozef Jastrab 

poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a ukončil 9. zasadnutie 

obecného zastupiteľstva v Novosad 

 Overovatelia: 

                       1. JUDr. Baranec Matúš           ________________ 

                       2. Fonos Ján                             ________________ 

 Zapisovateľka :   Mária Lechmanová     

                                                                       __________________ 

                                                                          Mgr. Jozef Jastrab                                                                                                              

                                                                    starosta obce 


