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                                                                    Z á p i s n i c a       

                                z  24.  neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                                         konaného  dňa  7.augusta 2014 v Novosade 

                                       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prítomní :                           Jacko Jaroslav 

                                            Ing. Seman Vladimír  

                                            Pajtáš   Stanislav  

                                            Cenky Juraj 

                                            Sinčák Pavol 

                                            Maďar Cyril 

                                            Marošník Ladislav 

Ospravedlnení:                   Mgr. Lajoš Jaroslav 

                                            Lechman Jozef 

 

Ďalší prítomní:  kontrolór obce  Ing. František Feďák  

Starosta obce : Mgr. Jozef Jastrab 

Zamestnanec  obce : Mária Lechmanová 

 

Verejnosť:   viď. prezenčná listina 

Program  rokovania : 

  1.  Otvorenie 

        2.   Rôzne 

        3.   Diskusia  

        4.  Záver 

   Starosta obce privítal prítomných poslancov na 24. neplánovanom zasadnutí   obecného 
zastupiteľstva , konštatoval,    že  počet prítomných poslancov   je  8 a OZ je uznášania schopné , 
upozornil prítomných , že toto OZ bude nahrávané na diktafón, Ing. Seman tiež nahrával a natáčal. 

Voľba návrhovej komisie , určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli určení :   Cenky Juraj a Jaroslav Jacko 

 

 



Hlasovanie   za:                 Jacko Jaroslav 

                                            Pajtáš   Stanislav 

     Cenky Juraj 

          Sinčák Pavol 

        Maďar Cyril 

                                           Marošník Ladislav 

Zdržal sa :                          Ing. Seman Vladimír  

Do návrhovej  komisie boli určení :  Stanislav Pajtáš,  Pavol Sinčák ,Maďar Cyril 

Hlasovanie   za:        :       Jacko Jaroslav 

 Pajtáš   Stanislav 

     Cenky Juraj 

          Sinčák Pavol 

        Maďar Cyril 

                                           Marošník Ladislav 

Zdržal sa :                          Ing. Seman Vladimír  

Starosta obce predložil program OZ ,  

Hlasovanie   za:        :       Jacko Jaroslav 

 Pajtáš   Stanislav 

     Cenky Juraj 

          Sinčák Pavol 

        Maďar Cyril 

                                           Marošník Ladislav 

Zdržal sa :                          Ing. Seman Vladimír  

2 . Rôzné 

Na základe kontroly okresnej prokuratúry, ktorá bola vykonaná na obecnom úrade boli zistené 
nedostatky a boli  sme upozornený na tieto nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. 

1) Nedostatky nastali v oblasti VŠZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. 

Preto navrhujem ako opatrenie  



Obecné zastupiteľstvo zaväzuje starostu obce pripraviť na schválenie VŠZN o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp do 
najbližšieho zasadnutia OZ, ktoré bude v septembri. Zároveň zaväzuje starostu podpísať dohodu 
s VVS a.s. o prípadnom zásobovaní obyvateľov pitnou vodou formou cisterien 

Hlasovanie   za:        :       Jacko Jaroslav 

 Pajtáš   Stanislav 

     Cenky Juraj 

          Sinčák Pavol 

        Maďar Cyril 

                                           Marošník Ladislav 

Proti :                                 Ing. Seman Vladimír  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č.  174 /2014 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 

zaväzuje starostu obce  

pripraviť na schválenie VŠZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp do najbližšieho zasadnutia OZ, ktoré bude 
v septembri. Zároveň zaväzuje starostu podpísať dohodu s VVS a.s. o prípadnom zásobovaní 
obyvateľov pitnou vodou formou cisterien 

2) Nedostatky nastali v oblasti VŠZN obce Novosad č. 2/2013 o zbere a likvidácii komunálneho 
a drobného stavebného odpadu. 

Toto VZN je potrebné upraviť podľa platnej legislatívy, ktorá sa menila začiatkom tohto roku. 

Preto navrhujem ako opatrenie :Obecné zastupiteľstvo zaväzuje starostu obce pripraviť na schválenie 
VŠZN o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu . Upraviť ho podľa platnej 
legislatívy. 

Hlasovanie   za:        :       Jacko Jaroslav 

 Pajtáš   Stanislav 

     Cenky Juraj 

          Sinčák Pavol 

        Maďar Cyril 

                                           Marošník Ladislav 

                                           Ing. Seman Vladimír  



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č.  175 /2014 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 

zaväzuje starostu obce  

pripraviť na schválenie VŠZN o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu . 
Upraviť ho podľa platnej legislatívy. 

Hlasovanie   za:        :       Jacko Jaroslav 

 Pajtáš   Stanislav 

     Cenky Juraj 

          Sinčák Pavol 

        Maďar Cyril 

                                           Marošník Ladislav 

                                           Ing. Seman Vladimír  

K tomuto bodu p. Marošník mal návrh aby sa upozornili obyvatelia formou osvety, aby nespaľovali 
plasty , nakoľko tie sa zbierajú bezplatne podľa vývozného  plánu. 

Ing. Feďak  - na každom konci v obci je ten problém , treba formou osvety, RR upozorniť občanov, 

na zber plastov , ktorý je podľa vývozného plánu bezplatný. 

3. Diskusia 

V diskusii nemal nikto nič 

4. Záver 

- Starosta obce poďakoval prítomným za účasť ako aj občanom obce   a tým dnešné obecné 
zastupiteľstvo ukončil. 

                                                                                 Mgr. Jozef Jastrab 

                                                                                    Starosta obce 
Overovatelia:     Cenky Juraj  

                             Jacko Jaroslav 

                                          Zapisovateľka: Mária Lechmanová 

 

 



 


