
ZÁPISNICA 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach 

dňa 11.12.2020 o 17.00 hod. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie – určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

2. Návrh programu 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania 

4. Informácia starostu o menších obecných službách 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročnému 

rozpočtu 

6. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu 

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

8. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. VZN o poplatkoch za úkony a služby vykonávané obecným úradom 

10. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

11. Návrh na zápis do obecnej kroniky za rok 2019 

12. Rôzne, diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. 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 zapisovateľku určil Evu Točenú. Za 

overovateľov určil Gabriela Mráza a Júliusa Kopčanského. 

 

K bodu 2/ 

Starosta obce predložil návrh programu, ktorý poslanci doplnili o bod rôzne a diskusia. 

Návrh na uznesenie č.76 
Poslanci OZ schválili návrh programu 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 3/ 

Overovateľ zápisnice z predchádzajúceho zasadania poslanec Bc. Peter Mráz prečítal uznesenia 

z predchádzajúceho zasadania 

Návrh na uznesenie č.77 

OZ skonštatovalo, že uznesenia z predchádzajúceho  zasadnutia poslancov OZ zo dňa 

12.10.2020 sú splnené resp. sa plnia. 

 

 

 

 



K bodu 4/ 

Starosta obce informoval prítomných o priebehu vykonávania menších obecných služieb. Na § 10 

je zaradených 10 UoZ a na § 12 pracuje 3 UoZ. Títo UoZ vykonávajú práce ako je čistenie 

verejných priestranstiev a iné práce. 

Návrh na uznesenie č.78 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výkone MOS 

 

 

K bodu 5/ 

Hlavná kontrolórka obce Jastrabie pri Michalovciach predložila Stanovisko k návrhu rozpočtu na 

rok 2021 a viacročnému rozpočtu. Poslanci toto stanovisko vzali na vedomie.  

Návrh na uznesenie č.79 

OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021 

a viacročnému rozpočtu. 
 

 

K bodu 6/ 

Poslanci OZ jednohlasne schválili predložený návrh rozpočtu na rok 2021 a vzali na vedomie 

návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023. 

Návrh na uznesenie č.80 

OZ  

A/ 1. schvaľuje rozpočet na rok 2021 bez programovej štruktúry 
Hlasovanie: 

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

 

B/ 1. berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu na rok 2022 a 2023 
 

 

 

K bodu 7/ 

Poslanci OZ jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie č.2/2020. 

Návrh na uznesenie č.81 

OZ  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020 
Hlasovanie: 

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

 

K bodu 8/ 

Poslanci OZ prejednali návrh VZN o miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady. 

Poplatok upravili na 15,00€/osoba/rok. Poslanec Gabriel Mráz navrhol zabezpečiť nálepky na 

kuka nádoby.  

Návrh na uznesenie č.82 

OZ  schvaľuje VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
Hlasovanie: 

Za 4 / proti 1 / zdržal sa 0 / neprítomný 0 

 

 

 

 



K bodu 9/ 

Poslanci OZ prejednali návrh VZN o poplatkoch za úkony a služby vykonávané obecným 

úradom. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

Návrh na uznesenie č.83 

OZ  schvaľuje VZN č.3/2020 o poplatkoch za úkony a služby vykonávané obecným úradom. 
Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 10/ 

Poslanci OZ prejednali návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

Návrh na uznesenie č.84 

OZ  schvaľuje VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi.  

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 11/ 

Starosta obce požiadal kronikárku o prečítanie návrhu na zápis do obecnej kroniky za rok 2019. 

Po doplnení návrhu poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

Návrh na uznesenie č.85 

OZ schvaľuje zápis do obecnej kroniky za rok 2019 
Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 12/ 

V bode rôzne starosta obce informoval poslancov, že nakoľko byty sú už majetkom obce urobila 

sa menšia údržba na 3 bytov a zakúpenie plachiet, osadili sa dvere do vchodu bytov a uzatvorili 

sa byty na kladky. 

Ďalej starosta obce poďakoval pani Racovej a ostatným, ktorí sa podieľali na príprave 

vianočného stromčeka a adventného venca pre obchodom. 

V diskusii vystúpil poslanec Maroš Mráz, ktorý sa opýtal, koľko občanov sa prihlásilo na 

hlásenie rozhlasom cez mobilnú aplikáciu.  

Poslanec Marcel Vaško vzniesol pripomienku o upozorňovaní občanov na čistenie svojich 

pozemkov. 

V bode rôzne starosta obce navrhol poslancom schváliť odmenu pre hlavnú kontrolórku za rok 

2020. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.        

Návrh na uznesenie č.86 

OZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke obce Jastrabie pri Michalovciach vo výške 30% 

z ročného platu  
Hlasovanie: 

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

 

 

 

 



 

K bodu 13/ 

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce požiadal zapisovateľku o prečítanie návrhu 

na uznesenia. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.   

Návrh na uznesenie č.87 

OZ schvaľuje návrh na uznesenia zo zasadnutia poslancov OZ zo dňa 11.12.2020  
Hlasovanie: 

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

 

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

poslancov ukončil. 

 

 

Zapisovateľ:  

Eva Točená... ........................................... 

 

Overovatelia: 

Gabriel Mráz........................................... 

Július Kopčanský....................................                                            

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 
z riadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Jastrabie pri Michalovciach, 

konaného dňa 11.decembra 2020 na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach o 17.00 hod. 

 

 

 

UZNESENIE č. 76 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Schvaľuje 

1. Doplnený predložený návrh programu o bod diskusia a rôzne 

 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

UZNESENIE č. 77 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Konštatuje 

1. Že uznesenia z predchádzajúceho zasadania sú splnené resp.sa plnia 

 

UZNESENIE č. 78 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Berie na vedomie 

1. Informáciu starostu obce o výkone menších obecných služieb 

 

UZNESENIE č. 79 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Berie na vedomie 

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročnému 

rozpočtu 

 

UZNESENIE č. 80 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

A/Schvaľuje 

1. Rozpočet na rok 2021 bez programovej štruktúry  

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 



 
B/Berie na vedomie 

1. Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2023 

 

UZNESENIE č. 81 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Schvaľuje 

1. Rozpočtové opatrenie č.2/2020  

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

UZNESENIE č. 82 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Schvaľuje 

1. VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

UZNESENIE č. 83 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Schvaľuje 

 

1. VZN č. 3/2020 o poplatkoch za úkony a služby vykonávané obecným úradom   

 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

UZNESENIE č. 84 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Schvaľuje 

 

1. VZN č. 1//2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi   

 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

 



UZNESENIE č. 85 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Schvaľuje 

 

1. Zápis do obecnej kroniky za rok 2019 

 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

UZNESENIE č. 86 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Schvaľuje 

 

1. Odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Jastrabie pri Michalovciach vo výške 30% 

z ročného platu 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

UZNESENIE č. 87 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Žiada 

1. Starostu obce o zaslanie listu Ing. Pavol Borko, o odstránenie unimobunky z pozemku pri č.d.82 

 

 

 

UZNESENIE č. 88 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

Schvaľuje 

1. Uznesenia z riadneho zasadania poslancov OZ zo dňa 11.12.2020 

 

 

V Jastrabí pri Michalovciach dňa 11.12.2020 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

Overovateľ: 

Gabriel Mráz ................................ 

Július Kopčanský ......................... 


