
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach

dňa 28.02.2020 o 18.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia

1. Otvorenie a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Prejednanie pôžičky vo výške 5.000,-€
3. Záver

 
K bodu l/

Zasadnutie OZ otvoril Ján Ždiňak, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci (5/5)
a  OZ  je  uznášaniaschopné.  Hlavná  kontrolórka  obce  požiadala  o  úpravu  programu.  Za
zapisovateľku zápisnice určil Ing. Lenku Paľovú. Za overovateľov zápisnice určil Bc. Petra Mráza a
Marcela Vaška. 
Návrh na uznesenie č. 52 
OZ schvaľuje upravený program OZ 

1. Otvorenie a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
            2. Zmluva o pôžičke
            3. Kontrola prevedených prác a cien – faktúra č.019/054, ICL s.r.o. Michalovce 
            4. Kontrola účtovných dokladov
            5. Záver
Hlasovanie:
za : 5  proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 2/
Starosta informoval poslancov o zmluve o pôžičke s Annou Racovou, ktorú pripravil právnik JUDr.
Farkaš. Poslanci súhlasia s podpisom zmluvy o pôžičke vo výške 5.000,00 eur, slovom: päťtisíc eur.

Návrh na uznesenie č. 53 
OZ prerokovalo a schvaľuje uzatvorenie zmluvy s Anna Racovou o pôžičke vo výške 5.000,00 €  
slovom: päťtisíc eur 
Hlasovanie: za : 5 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 3/
Kontrolórka obce navrhuje OZ kontrolu prevedených prác a cien vo faktúre č. 019/054, dodávateľ
ICL s.r.. Michalovce

Návrh na uznesenie č. 54 
OZ prerokovalo a žiada  starostu obce o súčinnosť pri kontrole prevedených prác a cien vo faktúre
č. 019/054,  dodávateľ ICL s.r.o. Michalovce, ktoré budú vykonávať poslanci OZ 
Hlasovanie:
za : 5   proti: 0   zdržal sa: 0

K bodu 4/
Kontrolórka obce žiada poslancov o súčinnosť pri vykonaní kontroly účtovných dokladov raz za
mesiac.

Návrh na uznesenie č. 55
OZ prerokovalo a  berie  na vedomie návrh hlavnej  kontrolórky obce o súčinnosť poslancov pri
vykonávaní kontroly účtovných dokladov raz za mesiac



Hlasovanie:
za : 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5/
Na záver starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť na mimoriadnom zasadaní a zasadanie
OZ ukončil.

Zapisovateľka:
Ing. Lenka Paľová.........................

Overovatelia
Bc. Peter Mráz ….........................

Marcel Vaško.................................
                                                                                                                                             Ján Ždiňak

starosta obce



UZNESENIA
z mimoriadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva 

 Jastrabie pri Michalovciach,
konaného dňa 28.februára 2020 na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach o 18.00 hod.

Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

A/  schvaľuje
     1./ OZ schvaľuje upravený program OZ 

1. Otvorenie a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
            2. Zmluva o pôžičke
            3. Kontrola prevedených prác a cien – faktúra č.019/054, ICL s.r.o. Michalovce 
            4. Kontrola účtovných dokladov

          5. Záver

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

Uznesenie č. 53
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

A/  schvaľuje
     1./ uzatvorenie zmluvy s Anna Racovou o pôžičke vo výške 5.000,00 €  slovom: päťtisíc eur 

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

Uznesenie č. 54
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

A/ žiada
     1./ starostu obce o súčinnosť pri kontrole prevedených prác a cien vo faktúre č. 019/054, 
          dodávateľ ICL s.r.o. Michalovce, ktoré budú vykonávať poslanci OZ 

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

Uznesenie č. 55
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach

A/ berie na vedomie
     1./ návrh hlavnej kontrolórky obce o súčinnosť poslancov pri vykonávaní kontroly účtovných   
         dokladov raz za mesiac

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

 
    V Jastrabí pri Michalovciach, dňa 28.02.2020



                                                                                                                                          
    

                                                                                                            


