
                                                               Zápisnica  
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

   Obce Novosad  
konaného dňa   2.novembra 2015   

___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní:   Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce 

                    Poslanci :                         

                     Bibiana Levická         - ospravedlnená                      

                     Juraj  Cenky                                    

                     Bc.Peter Fitere  

                     Jozef Lechman                                  

                     Stanislav Pajtáš                      

                     Ladislav Marošník 

                     Bc.Matúš Baranec 

                     Jaroslav Jacko 

                     Sinčák Pavol 

Ďalší prítomní:  Mgr. Martin Feďak - referent 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 
2. Havarijná situácia vodovodu ul. Pažitná 
3. Diskusia 
4. Záver      

 

   Starosta obce privítal prítomných poslancov na  mimoriadnom  zasadnutí   
obecného zastupiteľstva , konštatoval,    že  počet prítomných poslancov   je  8 a OZ 
je uznášania schopné . 

Stavebný dozor nedošiel. 
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Voľba overovateľov zápisnice , návrhovej komisie , určenie zapisovateľky .            

 Za overovateľov zápisnice boli určení : Bc. Matuš Baranec 

                                                                      Jaroslav Jacko                                               

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 57/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

berie na vedomie  

informáciu o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ   

za zapisovateľa bol určený Mgr. Martin Feďák 

za overovateľov zápisnice boli určení: Jacko Jaroslav 

                                                                      Bc. Matúš Baranec 

Uznesenie schválené počtom poslancov 8 , jednomyselne 

Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky, , Bc. Matúš Baranec ,Jozef 
Lechman, Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník  
Jaroslav Jacko  ,Pavol Sinčák , Bc. Peter 
Fitere 

    
 

 

Do návrhovej  komisie boli určení :  Pajtáš Stanislav ,Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman  

Hlasovanie:    
Za: 8 Juraj Cenky, , Bc. Matúš Baranec ,Jozef 

Lechman, Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník  
Jaroslav Jacko  ,Pavol Sinčák , Bc. Peter 
Fitere 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 58/2015    
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Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

schvaľuje  

návrhovú komisiu v zložení: Pajtáš Stanislav ,Bc.Peter Fitere, Jozef Lechman  

Uznesenie schválené počtom poslancov 8 , jednomyselne 

Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky, , Bc. Matúš Baranec ,Jozef 
Lechman, Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník  
Jaroslav Jacko  ,Pavol Sinčák , Bc. Peter 
Fitere 

    
 

Starosta dal schváliť program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Poslanci nemajú do programu žiadne doplňujúce body.  
 
Hlasovanie : 
Za: 8 Juraj Cenky, , Bc. Matúš Baranec ,Jozef 

Lechman, Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník  
Jaroslav Jacko  ,Pavol Sinčák , Bc. Peter 
Fitere 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 59/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva  v prílohe na základe predloženého návrhu.  
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Uznesenie schválené počtom poslancov 8 , jednomyselne 

Hlasovanie:    

Za: 8 Juraj Cenky, , Bc. Matúš Baranec ,Jozef 
Lechman, Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník  
Jaroslav Jacko  ,Pavol Sinčák , Bc. Peter 
Fitere 

 

2. Havarijná situácia vodovodu ul. Pažitná 

Starosta obce informoval o havarijnej situáci na ulici Pažitnej , starosta ukazoval 
fotodokumentáciu o nedokončenej  práci napojenia potrubia .  

Bc. Matúš Baranec  ako bolo, že je tam čierny odber ? keď tam chýba potrubie 

p. Marošník – kde je telekomunikačný kábel 

starosta ho ukázal na pláne , povedal, že nie je kolaudácia na ulici Majerskej , Orgovánovej, 
od Obecného úradu po Kov NZPÚ , ulica Pažitná. 

Poslanci p. Baranec,Fitere ako to mohol podpísať stavebný dozor.    

Poslanci riešili problém ohľadom ulice Pažitnej či sa tam dá dať nové potrubie alebo len dať 
pretlakovať a presaky opraviť  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 60/2015    

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Novosade 

v súlade § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

schvaľuje 

odstránenie havarijného stavu na ulici Pažitnej s výmenou hlavného potrubia 

Uznesenie schválené počtom poslancov 7 
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Hlasovanie:    

Za: 7 Juraj Cenky, , Bc. Matúš Baranec ,Jozef 
Lechman, Stanislav Pajtáš, Ladislav Marošník  
Jaroslav Jacko  , Bc. Peter Fitere 

Zdržal sa : 1 Pavol Sinčák 

 

3. Diskusia 

       Sinčák okolo rigol na ulici Jarnej 

 

4. Záver 

 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť  a tým dnešné obecné zastupiteľstvo ukončil. 

 

                                                                     Mgr. Jozef Jastrab 

                                                                                    Starosta obce 
Overovatelia:    Bc.Matúš Baranec 

                           Jaroslav Jacko 

                                

                             Zapisovateľ : Mgr. Martin Feďak 
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