
ZÁPISNICA 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach 

dňa 12.10.2020 o 18.00 hod. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Informácia starostu obce ohľadom opráv na budove obchodu a bytovky 

3. Návrh na uznesenie  

4. Záver 

 

K bodu 1/ 

Zasadnutie OZ otvoril a viedol Ján Ždiňak, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní všetci 

poslanci (5/5) a preto OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľa určil Maroša Mráza. Za 

overovateľov určil Bc. Petra Mráza a Marcela Vaška. 

 

K bodu 2/ 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o možnosti opravy budovy obchodu a bytovky.  

Návrh na uznesenie č.73 
Poslanci OZ schválili výstavbu komunitného centra za určitých podmienok. 
 

Hlasovanie: 

Za 5 / proti 0 / zdržal sa 0 / neprítomný 0  

Návrh na uznesenie č.74 

Poslanci OZ žiadajú starostu obce začať jednanie ohľadom výstavby komunitného centra. 

 

K bodu 3/ 

Návrh na uznesenie č.75 

OZ schvaľuje uznesenia z mimoriadneho zasadnutia poslancov OZ zo dňa 12.10.2020. 

 
Hlasovanie: 

Za 5 / proti 0 / zdržal sa 0 / neprítomný 0  

 

Na záver starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť na mimoriadnom zasadaní a zasadanie 

poslancov ukončil. 

 

 

Zapisovateľ:  

Maroš Mráz... ........................................... 

 

Overovatelia: 

Bc. Peter Mráz........................................... 

Marcel Vaško.............................................                                            

Ján Ždiňak 

starosta obce 



UZNESENIA 
z mimoriadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Jastrabie pri Michalovciach, 

konaného dňa 12.októbra 2020 na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach o 18.00 hod. 

 

 

 

UZNESENIE č. 73 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 12.10.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Schvaľuje 

1. výstavbu komunitného centra za určitých podmienok 

 

.........................  

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

UZNESENIE č. 74 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 12.10.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Žiada 

1.starostu obce začať jednanie ohľadom výstavby komunitného centra za určitých podmienok 

 

 

 

UZNESENIE č. 75 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 12.10.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Schvaľuje 

1. uznesenia z mimoriadneho zasadnutia poslancov OZ zo dňa 12.10.2020 

 

.........................  

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

V Jastrabí pri Michalovciach dňa 12.10.2020 

 

 

 

 

.........................  

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 


