OBECNÝ SPRAVODAJ
obce Jastrabie pri Michalovciach

Vážení spoluobčania,
do rúk sa Vám dostáva prvé číslo Obecného spravodaja, v ktorom chceme zhodnotiť našu prácu za
roky 2007, 2008 a zároveň Vás informovať o pripravovaných aktivitách v najbližšom období.
Prvé obecné zastupiteľstvo sa konalo dňa 29.12.2006, na ktorom došlo k odovzdaniu a prevzatiu
funkcie starostu a zároveň k zloženiu sľubu novozvoleného starostu
Ing. Miroslava Ondušku.

Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva : p.Kovaľová Erika
p.Mesaroš Jozef ml.
p.Širochman Slavomír
p.Tomči Jozef
p.Tomovčík Slavomír
zložili sľub do rúk starostu. Zasadanie pokračovalo zvolením zástupcu starostu obce a zvolením
predsedov jednotlivých komisií.
Tajným hlasovaním boli zvolení :
Zástupca starostu – p. Mesaroš Jozef ml.
Predseda finančnej komisie – p. Kovaľová Erika .....................členovia: p. Mesarošová Martina
p. Točená Marta
Predseda komisie kultúry a športu – p. Tomovčík Slavomír ... členovia: sl. Babinčáková Simona
p. Kovaľová Erika
p. Mráz Peter
p. Širochman Slavomír
p. Tomči Jozef
Predseda komisie ochrany verejného poriadku – p. Tomči Jozef...členovia: p. Hospody Marián
p. Mesaroš Jozef ml.
p. Tomovčík Slavomír
V roku 2007 Obecné zastupiteľstvo zasadalo spolu 12-krát. S programom jednotlivých zasadnutí
Obecného zastupiteľstva ste sa mohli a naďalej môžte oboznamovať na informačnej tabuli obce, ktorá
sa nachádza pri Obecnom úrade, alebo svojou účasťou na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva.
Z roku 2007 vyberáme stručný prehľad niektorých bodov rokovania:
1.a- schválenie rozpočtu na rok 2007

b- informácia o likvidácii firmy FARM
/z pohľadávky za miestne dane za rok 2002 cca 150 000 Sk bolo obci Krajským
súdom Košice v rámci rozvrhového uznesenia uhradená obci Jastrabie čiastka 115 Sk /.
c – informácia o likvidácií firmy AGROZEMP a.s. Michalovce
/ z pohľadávky za miestne dane za roky 1998, 1999, 2000 cca 506 000 Sk obec
Jastrabie do dnešného dňa nedostala ani korunu /.

-22.a- návrh na odstúpenie od zmluvy o spoločnom obecnom úrade z dôvodu ušetrenia finančných
prostriedkov / stavebný úrad /
b- návrh na odstúpenie od zmluvy s SAD Michalovce
c- výmena žľabových a okapových rúr na Obecnom úrade a budove školy.
3. Boli schválené Všeobecné Záväzné Nariadenia (VZN) a to:
VZN o prevádzkovaní pohrebiska........... / cintorínsky poriadok /
VZN o poskytovaní dotácií jednotlivým združeniam v obci
4. Schválenie záverečného účtu a správa audítora o výsledku hospodárenia obce za rok 2006.
5. V mesiaci júl 2007 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie občanov, na ktorom starosta obce
informoval prítomných o priebehu činností za 1.polrok roku 2007.
6. Schválenie inventarizačnej komisie civilnej obrany v zložení: p. Mesaroš Jozef ml.
p. Širochman Slavomír
p. Tomovčík Slavomír
7. a- Schválenie a podpis novej zmluvy s SAD Michalovce
b- Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov
8. Schválenie VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
- daň za psa,..................... ktorá je splatná do ..........................31.januára daného roku
- daň z nehnuteľnosti / stavby, pozemky / ,......ktorá je splatná do...........31.mája daného roku
- poplatok za komunálny odpad / smetie /,.....ktorý je splatný do.......... 31.mája daného roku.
9. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2008, v ktorom bola zvýšená sadzba dane z pozemkov
/ orná pôda / v rámci extravilánu katastra obce Jastrabie pri Michalovciach z 0,25% na 1%,
preto došlo aj k navýšeniu príspevkov obce pre jednotlivé organizácie v obci.
Novozvolené Obecné zastupiteľstvo riešilo úlohy a problémy, ktoré sa vyskytli.
Počas roka sa zameralo hlavne taktiež aj na splácanie úveru za Dom smútku, ktorý

k 31.12.2006 bol vo výške 598 300 Sk plus úroky.
V priebehu roka 2007 bola zaplatená istina úveru v hodnote 45 000 Sk a úroky v hodnote 39 000 Sk.
Obec spolu za rok 2007 zaplatila za úver na Dom smútku / istinu a úroky úveru / čiastku

84 000 Sk.
K 31.12.2007 nám zostáva zaplatiť istinu úveru v čiastke
548 300 Sk plus úroky.
V priebehu roka 2007 boli odpredané 2 ks veľkoobjemových kontajnerov spolu s odpadom a zároveň
zakúpene 2 ks kontajnerov o objeme 1100 litrov, ktoré slúžia na zber odpadu z miestneho cintorína.
V decembri 2007 bola zakúpená vianočná výzdoba / Veselé vianoce / a zabezpečené osobné motorové
vozidlo Škoda FELICIA PICK UP formou darovacej zmluvy od SPP a.s. Bratislava .
ROK 2008
Na prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo februári 2008 boli prizvaní zástupcovia vedenia
VVS a.s. závod Michalovce /vodárne/ z dôvodu pretrvávajúcich problémov s kvalitou a čistotou pitnej
vody. Zúčastnený riaditeľ Ing. Oliver Petrík, výrobný námestník Ing. Dušan Sabo, technický
námestník Ing. Pavol Polačko reagovali na pripomienky poslancov a zúčastnených obyvateľov obce.
Došlo k vzájomnej dohode, aby sa odkaľovanie prevádzalo minimálne 2 krát týždenne / ut.+piatok /.

-3Obecné zastupiteľstvo žiadalo, aby sa v obci previedla výmena celého hlavného vodovodného
potrubia. Ďalším bodom rokovania bol návrh a schválenie zmluvy o zbere, odbere a doprave
nebezpečného odpadu. /akumulátory.../
Na ďalšom zasadnutí v apríli boli starostom obce podané informácie o predložených projektoch a
žiadostiach na poskytnutie finančných prostriedkov pre našu obec Jastrabie pri Michalovciach na rok
2008 a to:
Dotácie - rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu
- rekonštrukcia a dovybavenie kuchyne
- rekonštrukcia kultúrneho domu a zasadačky Obecného úradu
Projekty – multifunkčné ihrisko
- obecné kompostovisko
1. V apríli sa začalo aj s výstavbou a úpravou terénu na cintoríne pre nový spôsob pochovávania kde
máme pripravených 23 miest .
2. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh starostu obce na zabezpečenie osvetlenia kostola.
3. Ďalším bodom bolo prejednanie návrhu na rekonštrukcie obecných studní, autobusových
zastávok, lavičiek a parkoviska pred domom smútku.
4. Informácie o ponuke využitia slnečnej panelovej energie v rámci dlhodobého prenájmu obecného
pozemku firme INGOS.
5. V oktobri došlo k odstúpeniu poslankyne p. Eriky Kovaľovej a prijatiu nového poslanca p. Maroša
Mráza podľa zápisnice volieb z decembra 2006.
6. Dňa 8.11.2008 sa konalo verejné zhromaždenie občanov obce, kde starosta informoval o dianí
v obci.
7. Ziskali sme finančné prostriedky vo výške 387 000 Sk na rekonštrukciu kultúrneho domu a
zasadačky Ocú (výmena okien a dverí) a následne v regionálnych novinách bol daný inzerát na
získanie ponúk na výrobu , montáž a realizáciu danej rekonštrukcie .
8. Schválenie zakúpenia vianočnej výzdoby /Šťastný nový rok/.
Schválenie VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady :
- daň za psa,

5 € / pes / rok..... ktorá je splatná do ..............31.januára daného roku

- daň z nehnuteľnosti / stavby, pozemky / ,....ktorá je splatná do...........31.mája daného roku
- poplatok za komunálny odpad / smetie / 8 € / osobu / rok....
ktorý je splatný do............................................................ 31.mája daného roku.
9. V rámci projektu Obecné kompostovisko budú zabezpečené potrebné strojné zariadenia
v hodnote 1 500 000 Sk a dôjde k likvidácií biologického odpadu z domácnosti / konáre stromov a
pod. / už na miestnom kompostovisku ktoré bude pri uzavretej skládke odpadov .
10. Počas roka sa zameralo taktiež aj na splácanie úveru za Dom smútku, ktorý

k 31.12.2007 bol vo výške 548 300 Sk plus úroky.
V priebehu roka 2008 bola zaplatená istina úveru v hodnote 150 000 Sk a úroky v hodnote 31 000 Sk.
Obec spolu za rok 2008 zaplatila za úver na Dom smútku / istinu a úroky úveru / čiastku

181 000 Sk.
K 31.12.2008 nám zostáva zaplatiť istinu úveru v čiastke
398 300 Sk plus úroky.

-410. Schválenie rozpočtu obce na r.2009 s predpokladaním výdavkov na r.2010, 2011.
11. V rámci kultúrno športových aktivít boli prevádzané akcie ako napr :
a, Stavanie mája pri Obecnom úrade
b, Medzinárodný deň detí – ukážka vojenskej techniky - Z. Šírava
c, Posedenie jubilantov 50, 60, 70, 80 – ročných
d, Stretnutie s Mikulášom
e, Vianočný stolnotenisový turnaj
f, Privítanie nového roku / Silvester – ohňostroj – Nový rok /
Rozpočet na r. 2009 v Sk
Príjmy
Bežné príjmy / z podielových daní , miestnych daní a poplatkov /............... 2.700 tis.
Kapitálové príjmy / dotácie /....................................................................... 3.145 tis.
Spolu............................................................................................................. 5.845 tis
Výdaje
Bežné výdavky /chod obce, obecného úradu , el. energia, voda, plyn /........................
Kapitálové výdavky / podľa príjmu z dotácií /..............................................................
Finančné operácie / splátka úveru /................................................................................
Spolu............................................................................................................................

Rozdiel príjmy- výdaje.................................................................

2.176 tis.
3.430 tis.
200 tis.
5.806 tis.

+ 39 tis.

/-podrobnejšie informácie o rozpočte viď. Informačná tabuľa pri Ocú/

V rámci výdajov pre príspevkové organizácie v našej obci pre r. 2009 vyberáme:
1.Telovýchovná jednota.../ 20 tis.energie,40tis.dotácia /...60 tis.
2.Zväz zdravotne a telesne postihnutých...................
8 tis.
3.Požiarna ochrana.....................................................
8 tis.
4.Poľovnícke združenie Jastrab.................................
8 tis.
5.Rím-kat. cirkev Jastrabie.........................................
8 tis.
Spolu.......................................................................
92 tis.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tel : 056/6490225, 0918758039
fax : 056/6887431
email :obecjastrabie@dalnet.sk
www.jastrabieprimichalovciach.ocu.sk – bude v najbližšom čase v prevádzke
bankové spojenie : DEXIA banka Michalovce a.s. č. ú. 4225630001/5600, IČO 00325252

starosta a poslanci obecného úradu
20.2.2009

