
ZÁPISNICA 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach 

dňa 29.03.2021 o 18.00 hod. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra Združenia obcí Čierna voda - Uh 

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 Gabriela Mráza a Júliusa Kopčanského. 

 

K bodu 2/ 

Starosta obce informoval poslancov o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra Združenia obcí 

Čierna voda - Uh 

 

Návrh na uznesenie č.95 

OZ berie na vedomie: 

- Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra Združenia obcí Čierna voda - Uh 

 

K bodu 3/ 

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

na uznesenia. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.   

 

Návrh na uznesenie č.96 

OZ schvaľuje: 

- Návrh na uznesenia zo zasadnutia poslancov OZ zo dňa 29.03.2021  
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: 

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

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 



 

UZNESENIA 
z mimoriadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Jastrabie pri Michalovciach, 

konaného dňa 29.marca 2021 na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach o 18.00 hod. 

 

 

UZNESENIE č. 95 

 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 29.03.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ berie na vedomie 

- informáciu starostu obce Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Združenia obcí Čierna 

voda - Uh 

 

 

 

UZNESENIE č. 96 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 29.03.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ Schvaľuje 

OZ schvaľuje návrh na uznesenia zo zasadnutia poslancov OZ zo dňa 29.03.2021  
 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

 

 

V Jastrabí pri Michalovciach dňa 29.03.2021 

Overovateľ: 

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

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


