
Obec  Jastrabie pri Michalovciach

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach, 
konaného dňa 22.februára 2019 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 Gabriela Mráza a Bc.Petra Mráza. 
Navrhnutý program rokovania poslanci jednohlasne schválili.
hlasovanie: za: 3
                   proti: 0
                   zdržal sa : 0

2. Kontrola plnenia uznesení
Overovateľ predošlej zápisnice Maroš Mráz prečítal uznesenia z predchádajúceho ustanovujúceho
zasadnutia. Poslanci skonštatovali, že uznesenie je splnené.
      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 žiadosti o mejtkoprávnom vysporiadaní parc.č.2200LV 497, parc.č.2204/2
LV 586, parc.č.2210/1 LV 586 registra E patriacich SPF

Návrh  na  podanie  žiadosti  o  majetkoprávne  vysporiadanie  uvedených  parciel  s  SPF Bratislava
poslanci jednohlasne schválili.
hlasovanie: za: 3
                   proti: 0
                   zdržal sa : 0
      5. Schválenie Akčného plánu rozvoja obce na roky 2019 – 2023
Predložený návrh Akčného plánu rozvoja obce na roky 2019 -2023 poslanci jednohlasne schválili.
hlasovanie: za: 3
                   proti: 0
                   zdržal sa : 0
      6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky  2019 - 2023
Poslanci  predložený  návrh  Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  na  roky   2019  –  2023
jednohlasne schválili.
hlasovanie: za: 3
                   proti: 0
                   zdržal sa : 0
      7. Schválenie podania žiadosti na kamerový systém
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na kamerový systém v obci.
hlasovanie: za: 3
                   proti: 0
                   zdržal sa : 0

8. Prejdnanie výzvy na rekonštrukciu chodníkov a cesty 
Starosta  obce  informoval  prítomných  poslancov  o  výzve  na  rekonštrukciu  obecnej  cesty  a
chodníkov. Poslanci túto informáciu vzali na vedomie.



9. Rôzne
V bode  rôzne  ako  prvý  vystúpil  Gabriel  Mráz,   torý  navrhol  označovanie  kuka  nádob
nálepkami firmou Fura. Domácnosť v ktorej je prihlásených 4 občanov dostanú 1 nálepku
zdarma na  1 kuka nádobu,  ale  ak  chcú mať viac  kuka nádob,  ďalšiu  nálepku si  musia
zakúpiť. Poslanci tento návrh schválili uznesením č. 17, písmeno G, bod 1.
Zároveň poslanec Gabriel Mráz navrhol prijať uznesenie na odpredaj vriec pre občanov na
komunálny odpad. Tieto vrecia sú uskladnené na obecnom úrade. Poslanci shcválili 
odpredaj vriec na komunálny odpad a to po 1,32 € za 1 kus.  
Tento návrh bol poslancami prijatý uznesením č. 16,písmeno F, bod 1. 

            Poslanec Gabriel Mráz požiadal starostu obce, aby v obci bol zabezpečený vývoz konárov
na miestne kompostovisko. Poslanci tento návrh jednohlasne prijali uznesením č.19, 
písmeno A,bod 1. 
V bode rôzne vystúpil poslanec Maroš Mráz, ktorý navrhol úpravu platu starostu a to 
navýšením odmeny. Poslanec Gabriel Mráz a Bc.Peter Mráz tento návrh zamietli.
Prítomní poslanci sa venovali aj rómskej problematike. Skonštatovali, že v obydlí na s.č.81 
a 82 sa dlhodobo zdržiava mnoho cudzích občanov. Zároveň skonštatovali, že pri týchto 
obydlí narastajú ďalšie chatrče a okolie domov je neupravené.
Ako posledný vystúpil starosta obce, ktorý informoval prítomných o prácach vykonávaných
na budove hasičskej zbrojnice. V uplynolom období bola urobená elektroinštalácia budovy, 
omietky a v tomto období sa robí nadjazd do budovy.
Ďalej informoval, 
– že pri č.d. 81 bola nainštalová jedna lampa verejného osvetlenia.
–bola podaná žiadosť na Ministerstvo financií SR o poskytnutie dotácie na vybavenie 
kuchyne.
–pripravuje sa žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja športu a to na vybudovanie detského
ihriska a údržba ihrísk
–že vyšla výzva na podanie žiadosti Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania. Uznesením č. 18, písmeno H, bod 1 poslanci jednohlasne 
shválili podanie tejto žiadosti. 
                                                                                                             

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

Overovatelia:
Gabriel  Mráz v.r.
Bc. Peter Mráz  v.r.                                                                   

                                                                                                           Ján Ždiňak 
                                                                                                          starosta obce 



UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach,
konaného dňa 22.februára 2019 na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach

Uznesenie č. 10

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. informáciu starostu obce o výzve na rekonštrukciu obecnej cesty a chodníkov

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

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach
A) schvaľuje
            1. návrh programu rokovania
                                                                                                                            …………………….

                                                                                                                               starosta obce

Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

B) schvaľuje
            1. podanie žiadosti na SPF ohľadom majetko-právneho vysporiadania parc.č.2200 LV 497,   
                parc.č.2204/2 LV 586, parc.č.2210/1 LV 586 registra E

                                               …………………...
                                                                                                                                   starosta obce

 Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

C) schvaľuje
            1. Akčný plán rozvoja obce na roky 2019-2023

.................................
starosta obce

Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

D) schvaľuje
            1. Komunitný plán sociálnych služieb obce Jastrabie pri Michalovciach 2019-2023

................................
starosta obce

Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

E) schvaľuje
            1. podanie žiadosti na kamerový systém

..................................
starosta obce



Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

F) schvaľuje
1. predaj vriec občanom na tuhý komunálny odpad 1ks/1,32€

...................................
starosta obce

Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

G) schvaľuje
            1. označenie smetných nádob nálepkami FURA a to podľa VZN č.2/2018 § 6 bod 1
              /sadzba poplatku 13,-Eur na osobu a rok/0,0274 EUR na osobu a deň. /1x 120 l zberná 
               nádoba je určená pre domácnosť s počtom 4 trvale prihlásených občanov

.....................................
                                                                                                                                       starosta obce

Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

H) schvaľuje
1. vypracovanie projektu a podanie žiadosti na výzvu Zvýšenie energetickej účinnosti   
    existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania    

                
…..………………….            

                                                                                                               starosta obce

Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach
 A/ žiada
      1. starostu obce zabezpečiť vývoz konárov na kompostovisko 

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

                                                starosta obce

     
                        V Jastrabí pri Michalovciach dňa 22.2.2019 


