
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach 

dňa 09.09.2020 o 18.00 hod. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia 

1. Otvorenie a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

2. Návrh programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Obecné služby 

5. Kanalizácia - informácia 

6. Rôzne 

7. Návrh na uznesenie  

8. Záver 

K bodu l/ 

Zasadnutie OZ otvoril Ján Ždiňak, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní 3 poslanci (3/5) a OZ 

je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku zápisnice určil Evu Točenú. Za overovateľov zápisnice určil 

Gabriel Mráz a Július Kopčanský . 

 

 

K bodu 2/ 

Starosta obce predložil návrh programu, ktorý poslanci jednohlasne schválili.  

Návrh na uznesenie č. 67 

OZ schvaľuje program OZ 
Hlasovanie: 

Za 3 / proti 0 / zdržal sa 0 / neprítomní 2 
 

 

K bodu 3/ 
Starosta obce požiadal overovateľov zápisnice o kontorolu plnenia uznesení. Poslanci skonštatovali, 

že uznesenia z predchádzajúceho zasadania sú splnené.  

Návrh na uznesenie č. 68 

OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadania sú splnené 

 

 

K bodu 4/ 

Starosta obce informoval poslancov o výkone menších obecných služieb. Na § 32 je zaradených 7  

UoZ a na § 12 je zaradených 6 UoZ. UoZ vykonávajú práce ako je kosenie verejných priestranstiev, 

hrabanie, čistenie priekop a iné práce v obci.  

Návrh na uznesenie č. 69 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výkone MOS. 

 

 

K bodu 5/ 

Starosta obce informoval poslancov o pracovných stretnutiach v Košiciach ku kanalizácií obcí. 

Návrh na uznesenie č. 70 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o pracovných stretnutiach v Košiciach ku kanalizácií  

8 obcí 

 

 

 

 



 

K bodu 6/ 

V bode rôzne vystúpila pani Anna Racová, ktorá sa venovala romskej problematike a to neporiadok 

pri vstupe do obce, vypaľovanie.  

Návrh na uznesenie č. 71 

OZ žiada starostu obce o písomné upozornenie občanov na s.č.81, 82 a 97 o vypaľovanie a 

znečisťovanie životného prostredia. 

 

K bodu 7/ 

Návrh na uznesenie č. 72 

OZ schvaľuje uznesenia z riadneho zasadania poslancov OZ zo dňa 09.09.2020. 
Hlasovanie: 

Za 3 / proti 0 / zdržal sa 0 / neprítomní 2 
 

 

Na záver starosta obce poďakoval poslancom OZ a ostatným prítomným za účasť na riadnom 

zasadaní a zasadanie OZ ukončil. 

 

Zapisovateľka: 

Eva  Točená…………………………………. 

 

Overovatelia 

 

Gabriel Mráz…......................................................................... 

                                                                       

Július Kopčanský……………………………………………..                                                                      

 

……………………. 

                                                                                                                                         Ján Ždiňak 

                                                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

z riadneho zasadania poslancov obecného zastupiteľstva Jastrabie pri Michalovciach, 

konaného dňa 9.septembra 2020 na obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach o 18.00 hod.  

 

 

 

UZNESENIE č.67 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 09.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

S c h v a ľ u j e 

program rokovania obecného zastupiteľstva                          

 ……………..  

starosta obce                                                                                        

Ján Ždiňak 

                             

 

UZNESENIE č.68 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 09.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 
 

Konštatuje, 

že, uznesenia z predchádzajúceho zasadania sú splnené 

 

 

UZNESENIE č.69 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 09.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

Berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o výkone menších obecných služieb                          

  

                             

 

UZNESENIE č.70 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 09.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

Berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o pracovných stretnutiach v Košiciach ku kanalizácií 8 obcí 

 

 

UZNESENIE č.71 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 09.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Žiada 

Starostu obce o písomné upozornenie občanov na súpisnom čísle 81, 82 a 97 o zákaze vypaľovania a 

znečisťovania životného prostredia 
 

 

 



 

UZNESENIE č.72 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 09.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

S c h v a ľ u j e 

Uznesenia z riadneho zasadania poslancov OZ zo dňa 09.09.2020 
                                                                                               

 

 

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

                                                                                                                                                                     Ján Ždiňak 

 

 

 

V Jastrabí pri Michalovciach 09.09.2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ján Ždiňak 

                                                                                                                     Starosta obce 

 

 


