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OBECNÝ   SPRAVODAJ 
obce Jastrabie pri Michalovciach 

 

č. 2 
 
 Vážení  spoluobčania,  
 
do rúk sa Vám dostáva druhé číslo Obecného spravodaja, v ktorom chceme zhodnotiť našu prácu za 
rok 2009 a zároveň Vás informovať o pripravovaných aktivitách v najbližšom období. 
          Obecné zastupiteľstvo zasadalo v priebehu roka spolu 13 krát a to 6.februára, 6 a 20. marca,  
          3. a  24. apríľa , 8. a 26. júna, 18.septembra, 9. októbra, 10. a 21. novembra, 18. a 22. decembra 
 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. 
Rok 2009 môžeme nazvať aj rokom volieb pretože sme volili celkovo 3 krát. 
         Voľby prezidenta SR v r. 2009 boli v poradí tretie priame voľby prezidenta na Slovensku. Ich 
víťazom a prvým znovuzvoleným slovenským prezidentom sa stal Ivan Gašparovič, ktorý v druhom 
kole porazil opozičnú kandidátku Ivetu Radičovú. Voľby sa konali dňa 21.3.a 4.4.2009. 

Voľby do Európskeho parlamentu sa konali dňa 6.6.2009, kde bolo zvolených  celkovo 13 
poslancov a to : 5 za SMER, / Monika Flašíková – Beňová, Boris Zala, Vladimír Maňka,  

                       Monika Smolková, Katarína Neveďalová / 
                                     2 za SDKU-DS, / Eduard Kukan, Peter Šťastný / 
                                     2 za SMK,  / Edit Bauer, Alajos Meszáros / 
                                     2 za KDH,  / Anna Záborská, Miroslav Mikolášik / 
                                     1 za ĽS - HZDS, / Sergej Kozlík / 
                                     1 za SNS  / Jaroslav Paška /. 
         Voľby do VUC sa konali  14.11.2009 kde sme volili predsedu a poslancov do VÚC Košice. 
Predsedom  v prvom kole volieb  bol zvolený  Judr. Zdenko Trebuľa a poslanci za okres 
Michalovce získali tento počet platných hlasov :  
                                                           Za košický kraj              V obci zo106 hlasov 
Ing.       Emil             Ďurovčík ..........6877 hlasov ............................48 hlasov. 
Mgr.     Viliam          Záhorčák..........5830 hlasov.............................23 hlasov. 
PhDr.    Ľubica         Rošková...........3767 hlasov..............................13 hlasov. 
Mudr.   Ján               Mihalečko....... 3713 hlasov..............................25 hlasov. 
Mudr.   František    Farkaš ..............3392 hlasov..............................21 hlasov. 
Mudr.  Jozef             Makohus...........3311 hlasov.............................13 hlasov. 
Ing.       Martin         Pado .................3002 hlasov.............................13 hlasov. 
p.          Valéria         Eľková..............2970 hlasov.............................34 hlasov. 
 
Obecné kompostovisko 
 

V roku 2008 bol obcou  vypracovaný projekt na výstavbu  obecného kompostoviska, 

ktorý spolu so žiadosťou a príslušnými dokladmi pre splnenie podmienok bol uplatnený na 

príslušnom ministerstve. Projekt bol vypracovaný v celkovej hodnote 2,2 mil. Sk, z ktorého 

nám bolo pridelených iba 1,5 mil. Sk. 
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Z týchto finančných prostriedkov  bolo  zabezpečené : 

                1,- výstavba kompostoviska , oplotenie / 100 tis. / 

                2,- zakúpený nový traktor typu ZETOR 7441 v hodnote 1.150 tis. Sk, 

                3,- štiepkovač FARMI v hodnote 350 tis. Sk.  

V apríli bola zabezpečená výstavba oplotenia za pomoci pracovníkov aktivačných prác,  p. 

Mesaroša J.st., Mesároša J.ml. a Páda J.   Dodávka traktora a štiepkovača bola  zrealizovaná k 

17.4.2009  a k 1.5. 2009  bola zabezpečená ukážka štiepkovania pri Obecnom úrade. Ukážka 

štiepkovania bola  súčasťou oslavy stavania mája  a posedenia občanov obce pri tejto príležitosti. 

 V priebehu roka bolo štiepkovanie drevnej hmoty prevedené u týchto občanov obce :  

 p.Mráz I.č.91,  p. Mesaroš J. č.49, Ing. Onduško č.131,Ing. Ondo č.6, p. Hudák J. č.15,  

Ing. Kolibáš J. č.22, p. Lukáč A. č.116, p. Šafin J. č.57, p. Sentivan J.č.4. 

 

 

 

Cintorín – úprava priestorov 

 

 Začiatkom jari ako prvé práce boli prevedené úpravy povrchu v areály cintorína. Bola 

navozená zemina na vyrovnanie nerovnosti povrchu za  účelom ľahšieho kosenia  areálu kolieskovými 

kosačkami. Zo strany Obecného úradu bol zabezpečený nákup náterového materiálu a náradia  

( lak + štetce)  a členovia SZZP prispeli svojou ochotnou prácou k tomu, aby drevené okná a dvere na 

našom Dome smútku dostali nový nádych po tom, čo na nich zanechal zub času a vonkajšie 

poveternostné podmienky. 

 Z dôvodu poškodenia vstupnej brány dopravnou  autonehodou bola  prevedená jej oprava 

a tiež zabezpečenie uzamknutia obidvoch vstupných brán, z dôvodu neželaných nočných návštev 

motorovými vozidlami s prípojnými vozíkmi aj po 22.00 hod. v priestore našho cintorína. 
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V priebehu roka 2009 ďalej pokračovali práce na rozšírení parkovacej plochy pri cintoríne a zemných 

prácach  v okolí parkoviska. Z hľadiska umiestnenia a evidencie hrobových miest bolo pristúpené 

k tomu aby bolo možné si rezervovať príslušné miesto na cintoríne a to  za poplatok  10 eur na dobu 

10 rokov za jedno hrobové miesto. Celková hodnota úprav priestorov cintorína, Domu smútku 

a parkoviska predstavuje 120 000 Sk  alebo / 4 000 Eur./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusové zástavky 

 

 V mesiacoch máj a jún bola prevedená výroba a výmena starých autobusových zástaviek za 

nové.  Staré autobusové zástavky boli odstránené a poskytnuté bezplatne Obecným úradom na ďalšie 

využitie pre  TJ  Jastrabie pri Michalovciach. Tie boli následne prevezené a umiestnené v priestoroch 

futbalového ihriska obce.  Nové autobusové zástavky boli vyrobené v priestoroch požiarnej zbrojnice 

p. Šafinom J. a p. Kočišom P. a týmto sa im chcem v mene Obecného úradu poďakovať. 

Celková finančná čiastka použitá na autobusové zastávky bola 90 000 Sk / 3 000 Eur /. 
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Rekonštrukcia krížov 

V druhej polovici mesiaca apríla bola urobená rekonštrukcia betónového kríža, ktorý je 

umiestnený pri pozemku p. Laškodyovej s tým , že tam bol umiestnený aj panel k lepšiemu prístupu 

obyvateľov.Rekonštrukcia druhého betónového kríža,  ktorý sa nachádza  v centre cintorína bola 

prevedená s tým, že sme museli najprv kríž vyzdvihnúť, zabetónovať obrubníky a podkladovú plochu 

pod dlažbu. Nakoniec bola urobená pokladka zámkovej dlažby okolo kríža. Celková hodnota 

rekonštrukcie oboch krížov predstavuje čiastku 15 000 Sk alebo / 500 Eur. / 
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Rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu 

 V mesiaci apríl boli začaté aj rekonštrukčné práce v priestoroch kultúrneho domu. Práce začali 

demontážou starých dverí a osadením nových plastových dverí a to na vstupe do hlavnej sály, 

kancelárie starostu obce a ekonómky obecného úradu. Rekonštrukčné práce ďalej pokračovali 

v priestoroch prístavby kultúrneho domu ( vstupná chodba, malá zasadacia miestnosť, miestnosť za 

malou zasadačkou a tiež sklad kuchyne).  

Práce boli prevádzané nasledovne: 

• Demontáž všetkých starých a osadenie nových plastových okien v celkovom počte 8 ks 

• Demontáž plynových zariadení  

• Demontáž  starých podhľadov, drevených obložení stien a gumových podláh 

• Demontáž starých zárubní a dvier  

• Montáž nových sadrokartónových stropných podhľadov s inštaláciou nového elektrického 

osvetlenia 

• Osadenie vonkajších vstupných plastových dverí v počte 2 ks 

• Osadenie nových vnútorných dverí  v počte 5 ks 

• V uvedených rekonštruovaných priestoroch boli kompletne urobené nové stierky na stenách, 

s prvým vymaľovaním 

• Betónovanie podláh ( vyrovnávajúci betón pod dlažbu) 

• Kompletná pokladka keramickej dlažby  

• Montáž plynových zariadení 

• Opätovné a konečné vymaľovanie všetkých rekonštruovaných priestorov 

• Výroba a montáž nových vstavaných skríň na uloženie kuchynského náradia v sklade kuchyne 

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nám zostáva ešte zrekonštruovať a doplniť 

vybavenie kuchyne ( strop, obklady stien, podlaha, z vybavenia  ide hlavne o odsávač pary 

a umývačku riadu) 

V závere by som sa chcel poďakovať  za prevedené práce týmto firmám: 

• f.Hesta Michalovce ( okná a dvere) 

• f.Stefano Jastrabie pri Michalovciach ( stropy a steny) 

• f.Stav -el      Michalovce     ( podlahy) 

Na túto rekonštrukciu boli zabezpečené finančné prostriedky  vo výške   370 000 Sk /12 000 Eur /                                 

                                                            prispením z vlastných zdrojov obce     150 000 Sk / 5 000 Eur / 

                                                           Potom celková suma rekonštrukcie   520 000 Sk / 17 000 Eur / 

 

 

 

Pred rekonštrukciou : 
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Po rekonštrukcii : 

 

 

Rekonštrukcia hlavného prívodu vodovodného potrubia 

 

 Začiatkom mája bola v našej obci začatá jedna z najhlavnejších a zároveň najakútnejších úloh 

a to rekonštrukcia hlavného prívodu vodovodného potrubia z dôvodu dlhodobého znečistenie pitnej 

vody pre obyvateľov našej obce. To bolo zapríčinené hlavne protismerným prúdením vody v potrubí, 

ktorý zberal usadeniny zo stien potrubia.  

Práce na rekonštrukcií vodovodného potrubia boli naplánované do dvoch etáp a to následovne:     

         V   I. etape bola zrealizovaná výmena potrubia  od   bodu napojenia pri cintoríne, pokračovala 

výmenou potrubia na ulici od poľovníckeho dobu po bývalý štátny majetok a to po oboch stranách 

ulice. Práce okrem výmeny hlavného vodovodného potrubia zahŕňali aj vodovodné prípojky pre 

jednotlivé  domácnosti po vodomery. Rekonštrukcia potrubia bola realizovaná  zo stany Obecného 

úradu v Jastrabí pri Michalovciach za podmienky, aby dodávka pitnej vody pre obyvateľov obce 

nebola prerušená pri realizácií týchto prác, ktoré boli prevádzané Východoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou a. s. Košice závod Michalovce.     
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 II. etapa prác rekonštrukcie hlavného vodovodného potrubia a prípojok pre domácnosti je 

naplánovaná v roku  2010. Celková hodnota rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci bola 

rozpočtovaná na 3 000 000 Sk / 100 000 Eur./ a bola financovaná VVS a.s. Košíce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia obecného rozhlasu 
 
Pre samotnú rekonštrukciu obecného rozhlasu po drôte bola vypracovaná požadovaná dokumentácia 

na získanie finančných prostriedkov ,podaná žiadosť a na základe pridelených financií aj zrealizovaná 

rekonštrukcia pôvodneho drôtového rozhlasu na bezdrôtový s umiestnením požadovaného počtu 

reproduktorov na stlpy elektrického vedenia v našej obci. Celková hodnota rekonštrukcie 

predstavuje čiastku 450 000 Sk / 15 000 Eur /.   

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Rekonštrukcia obecných studní 

Po vypracovaní a podaní projektovej dokumentácie sme získali finančné prostriedky na rekonštrukciu 

obecných studní ,ktoré bolo potrebné už obnoviť. Po podpise zmluvy a pridelení financií sme začali so 

samotnými prácami .Došlo k vyčisteniu okolia studní, zabetonovaniu obrubníkov a plochy medzi 

obrubníkmi a samotnou studňou .Potom došlo k položeniu povrchovej dlažby .Následne boli 

prevádzané zámočnicke , zváračske , maliarske a montážne práce. Týmto sa chcem poďakovať p. 

Mesarošovi Jozefovi st., p. Točenému Júliusovi a taktiež aktivačným pracovníkom , ktorí pri týchto 

prácach pomohli. Celková hodnota rekonštrukcie predstavuje čiastku 120 000 Sk / 4 000 Eur /.  

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
Aktiva čné práce 

Za pomoci aktivačných prác je naša dedina počas celého roka udržiavaná tak, aby sme mohli naše 

priestory v obci využívať,aby boli funkčné a slúžili všetkým občanom obce. Jedná sa hlavne o kosenie 

a úpravu priestorov cintorína a jeho okolia, čistenia priekop v obci a prehlbovanie zanesených 

a neudržiavaných priekop a kanálov ,ktoré sú súčasťou našej obce. Hlavne tým, ktorí majú zásluhu na 

vyčistení našej obce a poctivo sa zúčastňovali aktivačných prác chcem poďakovať aj týmto spôsobom. 

 

 

 

 

 

 

  
 
      
 
 
Týmto sa chceme poďakovať aj všetkým tým , ktorí prispeli svojou pomocou ku všetkému , čím 
pomohli zveľadiť našu obec aby sme sa tu cítili lepšie a lepšie .   
                                                                                                         Starosta a poslanci obecného úradu 


