
Obec  Jastrabie pri Michalovciach

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach, 
konaného dňa 14.decembra 2018 na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie zasadnutia
Riadne zasadnutie OZ otvoril  starosta obce Ján Ždiňak, ktorý prítomných privítal.
Za zapisovateľku určil  Evu Točenú a za overovateľov určil Maroša Mráza a Júliusa Kopčanského. 
Poslanci doplnili predložení návrh programu o bod : 

– Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jastrabie pri Michalovciach k návrhu rozpočtu obce na
rok 2019 a roky 2020 – 2021

– Schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2018
– Schválenie  Zásad  odmeňovania  poslancov  obecného  zastutiteľstva  obce  Jastrabie  pri

Michalovciach

hlasovanie: za: 3
                   proti: 0
                   zdržal sa : 0

2. Kontrola plnenia uznesení
Overovateľ predošlej zápisnice Gabriel Mráz prečítal uznesenia z predchádajúceho ustanovujúceho
zasadnutia.

      3. Informácia o výkone menších obecných služieb
Starosta obce informoval prítomých o priebehu MOS. Zaradených je 14 uchádzačov na § 12 a 2
uchádzači na § 10.  V obci sa vykonávajú práce ako je výrub krovia, čistenie verjných priestranstiev
a v zimnom období ohŕňanie snehu.

4. Schválenie VZN o miestnej dani a poplatkoch, VZN o poplatkoch za úkony a služby
vykonávané obecným úradom, VZN o miestnom poplatku za  komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

Návrh VZN o miestnej dani a poplatkoch poslanci jednohlasne schválili 
– za: 4
– zdržal sa: 0
– proti: 0

Návrh VZN o poplatkoch za úkony a služby vykonávané obecným úradom poslanci schválili
– za: 3
– proti: 0
– zdržal sa: 1 
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Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poslanci upravili
o  výšku sadzby za  poplatok  a  to  na  13,-€  na  osobu a  rok pre občanov s  trvalým pobytom aj
prechodným pobytom.  Občania  s  prechodným pobytom,  ktorí  predložia  potvrdenie  o  zaplatení
poplatku v mieste trvalého pobytu sú od poplatku oslobodení.

– za: 3
– proti: 1
– zdržal sa: 0

      5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jastrabie pri Michalovciach k návrhu rozpočtu  
          obce na rok 2019 a roky 2020 – 2021
Hlavná  kontrolórka  obce  Jastrabie  pri  Michalovciach  Ing.Lenka  Paľová  prečítala  stanovisko  k
návrhu  rozpočtu  na  rok  2019  a  viacročnému  rozpočtu  na  roky  2020-2021,  ktorý  odporúčila
poslancom OZ schváliť. Poslanci toto stanovisko vzali na vedomie.

      6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 - 2021
Poslanci  predložený  návrh  rozpočtu  na  rok  2019  upravili  v  položke  0111  633009
Knihy,časopisy,noviny,učebné a kompezačné pomôcky,  v položke 0111 637015 Poistné a v položke
0451 633006 Všeobecný materiál. Takto upravený návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh viacročného
rozpočtu jednohlasne schválili.

– za: 4
– proti: 0
– zdržal sa: 0

      7. Schválenie rozpočtového opatrenia 2/2018
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh rozpočtového opatrenia 2/2018

– za: 4
– proti: 0
– zdražal sa: 0

8. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastutiteľstva obce Jastrabie pri
Michalovciach

Poslanci  jednohlasne  schválili  zásady  odmeňovania  poslancov  obecného  zastutiteľstva  obce
Jastrabie pri Michalovciach

– za: 4
– proti: 0
– zdržal sa: 0

9. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 
a./  schvaľuje zápis do obecnej kroniky za rok 2017
      - za: 4
      - proti: 0
      - zdržal sa: 0
b./ odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Jastrabie pri Michalovciach za rok 2018 vo výške 30% z
ročného platu 
       - za: 4
       - proti: 0 
       - zdržal sa: 0
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c./ starosta obce Ján Ždiňak určil poslanca Gabriela Mráza za zástupcu starostu obce
d./ starosta obce Ján Ždiňak určil nové podpisové vzory pre styk s bankou a to podpisový vzor Ján  
     Ždiňak – starosta obce, Gabriel Mráz – poslanec, Maroš Mráz – poslanec
e./ poslanci OZ odsúhlasili sumu 200,- € na usporiadanie akcie privítanie Nového roka 2019
f./ poslanci OZ poverili starostu obce Jána Ždiňaka o prerokovanie majetkoprávneho vysporiadania
     komunikácie od č.d.82 po 109 so Slovenským pozemkovým fondom. 
g./ poslanci OZ požiadali starostu obce Jána Ždiňaka o zvolanie komisie OVP za účelom riešenia 
     problémovej situácie občanov na s.č.81 -82 
h./ poslanci OZ schválili odpísanie starých a nevymožiteľných pohľadávok na poplatku za 
     komunálny odpad a miestnej dani z nehnuteľnosti 

– za: 4
– proti: 0
– zdržal sa: 0

i./ poslanci OZ zamietli predložený návrh na úpravu platu pre starostu obce o 10% 
– za: 2
– proti: 0
– zdržal sa: 2  

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

Overovatelia:
Maroš  Mráz v.r.
Július   Kopčanský v.r.                                                                     

                                                                                                           Ján Ždiňak 
                                                                                                          starosta obce v.r.



UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach, 
konaného dňa 14.decembra 2018 na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

A) b e r i e   n a   v e d o m i e
1. informáciu starostu obce o výkone menších obecných služieb
2. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019  a roky 2020-2021

B) k  o n š t a t u j e,   ž e
1. uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

A) schvaľuje
            1. doplnený program rokovania
            2. VZN č.1/2018 o miestnej dani a dani za psa
            3. VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
            4. VZN č. 3/2018 o poplatkoch za úkony vykonávané obecným úradom
            5. rozpočet obce na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020-2021 bez programovej   
                štruktúry
            6. rozpočtové opatrenie č.2/2018
            7. Zásady odmeňovania poslancov OZ
            8. zápis do obecnej kroniky za rok 2017
            9. odmenu hlavnej kontrolórky 30% z ročného platu za rok 2018
          10. odpísanie pohľadávok na dani z nehnuteľnosti – pozemky - 172,79€ 
                a poplatku za TKO - 283,63€

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

A) poveruje 
starostu obce prerokovať so Slovenským pozemkovým fondom majetkoprávne vysporiadanie
miestnej komunikácie par.č. 2200, LV 492, par.č.2204/2, LV 586, par.č. 2210/1, LV 586 register E

Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach
         A/ žiada 
               starostu obce o zvolanie zasadania komisie OVP za účasti  OO PZ SR Pavlovce nad Uhom za
               účelom riešenia rómskej problematiky 

Overovatelia:
Maroš Mráz  v.r.
Július Kopčanský v.r.
                                                                                                                         Ján Ždiňak

                                                        starosta obce v.r.
                         V Jastrabí pri Michalovciach dňa 14.12.2018


