
Obec  Jastrabie pri Michalovciach

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach,

konaného dňa 30.novembra 2018 na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie otvoril doterajší starosta obce Ján Ždiňak, ktorý prítomných privítal.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil  Evu Točenú a za overovateľov určil Gabriela Mráza a Bc.Petra Mráza.

      3. Oznámenie výslekov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o      
          zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľka  miestnej  volebnej  komisie  v  Jastrabí  pri  Michalovciach  Eva  Točená  oznámila
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
            ustanovujúceho zasadnutie novozvoleným starostom.
Novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub. 

      5. Zloženie sľubu poslancvov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub.

      6. Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce vo svojom vystúpení poblahoželal zvoleným poslancom k zvoleniu do
funkcie, poprial im mnoho úspechov v práci.

      7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania obecného  zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh programu ustanovujúceho zasadania
obecného  zastupiteľstva
Za: Július Kopčanský, Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Bc.Peter Mráz, Marcel Vaško
Proti: xxx
Zdržal sa: xxx

    8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca Gabriela Mráza zvolávaním a vedením zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a os. 6 tretia veta zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Za: Július Kopčanský, Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Bc.Peter Mráz, Marcel Vaško
Proti: xxx
Zdržal sa: xxx
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9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach zriaďuje:

Finančnú komisiu 
Kultúrno-športovú komisiu
Komisiu ochrany verejného poriadku
Komisiu verejného obstarávania

Za: Július Kopčanský, Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Bc.Peter Mráz, Marcel Vaško
Proti: xxx
Zdržal sa: xxx

Obecné zastupiteľsvo určuje 
náplň práce komisie, a  to 
1. Finančná komisia – kontrola plnenia rozpočtu, vyjadrenie k predloženému návrhu rozpočtu a
úprave rozpočtu,
2. Kultúrno športová komisia – spolupracuje s prípravou,  zabezpečením a priebehom akcií
    poriadaných obcou
3. Komisia ochrany verejného poriadku – rieši sťažnosti a pripomienky občanov   
4. Komisia verejného obstarávania – zúčastňuje sa a rozhoduje pri výbere ponúk vo verejnom
     obstarávaní

Za: Július Kopčanský, Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Bc.Peter Mráz, Marcel Vaško
Proti: xxx
Zdržal sa: xxx

Obecné zastupiteľsvo volí 
a) predsedu komisie
 Finančná komisia -  Gabriel Mráz
 Kultúrno športová komisia – Bc. Peter Mráz
 Komisia ochrany verejného poriadku -  Július Kopčanský
 Komisia verejného obstarávania – Maroš Mráz

Za: Július Kopčanský, Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Bc.Peter Mráz, Marcel Vaško
Proti: xxx
Zdržal sa: xxx

b) členov komisie:  
    a. poslancov 
Finančná komisia -  Bc.Peter Mráz 
Kultúrno športová komisia –  Július Kopčanský, Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Marcel Vaško
Komisia ochrany verejného poriadku -  Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Marcel Vaško, Bc Peter Mráz
Komisia verejného obstarávania –  Gabriel Mráz, Marcel Vaško

Za: Július Kopčanský, Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Bc.Peter Mráz, Marcel Vaško
Proti: xxx
Zdržal sa: xxx

    b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb
Finančná komisia -   Milan Seman
Kultúrno športová komisia –  Juraj Bača, Patrik Hospodi
Komisia ochrany verejného poriadku -  Marián Hospodi, Dezider Bady
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Za: Július Kopčanský, Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Bc.Peter Mráz, Marcel Vaško
Proti: xxx
Zdržal sa: xxx

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach
A) z r i a ď u j e 
komisiu podľa čl.  7 ods. 5 ústavného zákona č.  357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Za: Július Kopčanský, Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Bc.Peter Mráz, Marcel Vaško
Proti: xxx
Zdržal sa: xxx

B) v o l í
a) predsedu komisie Marcel Vaško
b) členov komisie:  
 Július Kopčanský, Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Bc. Peter Mráz

Za: Július Kopčanský, Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Bc.Peter Mráz, Marcel Vaško
Proti: xxx
Zdržal sa: xxx

        10. Určenie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Jatrabí pri Michalovciach určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Jána Ždiňaka vo výške
1.733,00 €. 

Za: Július Kopčanský, Gabriel Mráz, Maroš Mráz, Bc.Peter Mráz, Marcel Vaško
Proti: xxx
Zdržal sa: xxx

        11. Diskusia
 V diskusii starosta obce predložil poslancom návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností a dani za
psa na rok 2019, návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2019, návrh VZN O poplatkoch za úkony a služby vykonávané obecným úradom v Jastrabí
pri Michalovciach, návrh rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného rozpočtu.  

       12. Záver
Starosta  obce  po  prejednaní  všetkých  bodoch  programu  prítomným  poďakoval  za  účasť  na
ustanovujúcom zasadaní obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.

Overovatelia:
Gabriel Mráz v.r.
Bc. Peter Mráz v.r.                                                                              Ján Ždiňak 
                                                                                                          starosta obce  v.r.


