
ZÁPISNICA 
z riadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach 

dňa 18.06.2021 o 18.00 hod. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Návrh programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia starostu obce o MOS 

5. Informácia starostu obce ohľadom kanalizácie 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2020 

7. Schválenie Záverečného účtu za rok 2020 

8. Voľba hlavného kontrolóra obce 

9. Rôzne 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver  

 

K bodu 1/ 

Zasadnutie OZ otvoril a viedol Ján Ždiňak, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci 

(4/5) a preto OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľa určil Eva Točená. Za overovateľov určil 

Maroša Mráza a Marcela Vaška. 

 

 

K bodu 2/ 

Starosta obce predložil návrh programu, ktorý poslanci doplnili o bod Individuálna výročná 

správa obce Jastrabie pri Michalovciach za rok 2020. Doplnený program jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 

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

Návrh na uznesenie č.97 

OZ schvaľuje program rokovania OZ 

 

 

K bodu 3/ 

Overovateľ zápisnice z predchádzajúceho zasadania poslanec Gabriel Mráz prečítal uznesenia 

z predchádzajúceho zasadania. 

Návrh na uznesenie č.98 

OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia poslancov OZ zo dňa 29.03.2021 je 

splnené.  

 

 

K bodu 4/ 

V štvrtom bode programu starosta obce informoval poslancov o výkone menších obecných 

služieb. Služby vykonávajú 3 UoZ zaradení na § 12 a 4 UoZ na § 32.  

 



Návrh na uznesenie č.99 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výkone menších obecných služieb. 

 

 

K bodu 5/ 

V piatom bode programu starosta obce podal informácie týkajúce sa kanalizácie, VO, návštevy 

projektantov a zabezpečenie administratívy spojenej s uskutočňovaním projektu kanalizácie. 

  Návrh na uznesenie č.100 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce týkajúcej sa kanalizácie.  

 

K bodu 6/ 

V šiestom bode programu hlavná kontrolórka obce predložila poslancom Stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2020. 

 Návrh na uznesenie č.101 

OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Jastrabie 

pri Michalovciach za rok 2020. 

 

K bodu 7/ 

Starosta obce predložil vypracovaný návrh Záverečného účtu obce Jastrabie pri Michalovciach za 

rok 2020. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

Návrh na uznesenie č.102 

A/   OZ schvaľuje Záverečný účet obce Jastrabie pri Michalovciach za rok 2020 a celoročné   

      hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. 

 
Hlasovanie: 

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

 

B/   OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo   

      výške 1.188,69 € 

 
Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 8/ 

Starosta obce predložil vypracovanú Individuálnu výročnú správu obce Jastrabie pri 

Michalovciach za rok 2020. Poslanci túto správu vzali na vedomie. 

Návrh na uznesenie č.103 

OZ berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce Jastrabie pri Michalovciach za rok 2020. 

 

 

K bodu 9/ 

V bode Voľba hlavného kontrolóra starosta obce oznámil poslancom, že do výberového konania 

na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Združenia obcí Čierna voda – Uh bola doručená 1 

obálka. Výberové konanie bolo 24.5.2021. Združenie obcí Čierna voda-Uh schválilo za hlavnú 

kontrolórku obcí Ing. Lenku Paľovú. Vzhľadom na karanténu na Obecnom úrade v Jastrabí pri 

Michalovciach sa nemohlo uskutočniť OZ dňa 28.5.2021. Starosta obvolal poslancov, ktorí 

súhlasili a schválili za hlavnú kontrolórku obce Ing. Lenku Paľovú od 1.6.2021.      



 

Návrh na uznesenie č.104 

OZ schvaľuje hlavnú kontrolórku obce Jastrabie pri Michalovciach Ing. Lenku Paľovú od 

01.06.2021 
Hlasovanie:  

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

 

K bodu 10/ 

V bode rôzne vystúpil starosta obce, ktorý predložil od občana Alžbeta Capíková žiadosť 

o opravu obecného chodníka. Starosta obce ukladá predsedovi K-OVP prejednať žiadosť na 

mieste. 

Návrh na uznesenie č.105 

OZ berie na vedomie predloženú žiadosť Alžbety Capíkovej 

Starosta obce žiada K-OVP o prejednanie žiadosti na mieste 

 

 

 

K bodu 11/ 

Starosta obce predložil poslancom návrh na uznesenia. Tento návrh poslanci jednohlasne 

schválili. 

Návrh na uznesenie č.106 

OZ schvaľuje uznesenia z riadneho zasadania poslancov OZ zo dňa 18.06.2021 

 
Hlasovanie: 

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

 

 

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

poslancov ukončil. 

 

Zapisovateľ:  

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

 

Overovatelia: 

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

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIA 
z riadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Jastrabie pri Michalovciach, 

konaného dňa 18.06.2021na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach o 18.00 hod. 

 

 

UZNESENIE č. 97 

 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 18.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje programu rokovania OZ  
 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 98 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 18.06.2021   

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ konštatuje 

OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadania sú splnené 
 

 

UZNESENIE č. 99 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 18.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ berie na vedomie 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výkone menších obecných služieb 

 

 

UZNESENIE č. 100 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 18.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ berie na vedomie 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom kanalizácie obcí 



 

UZNESENIE č. 101 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 18.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ berie na vedomie 

OZ berie na vedomie Stanovisko Hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Jastrabie pri 

Michalovciach za rok 2020 

 

UZNESENIE č. 102 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 18.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ schvaľuje 

A/  OZ schvaľuje Záverečný účet obce Jastrabie pri Michalovciach za rok 2020 a celoročné hospodárenie  

    za rok 2020 bez výhrad 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

B/  OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenie na tvorbu rezervného fondu vo  

    výške 1.188,69 € 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

UZNESENIE č. 103 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 18.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ berie na vedomie 

OZ berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce Jastrabie pri Michalovciach za rok 2020 

 

UZNESENIE č. 104 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 18.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje hlavnú kontrolórku obce Jastrabie pri Michalovciach Ing. Lenku Paľovú od 01.06.2021 
Hlasovanie: 

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

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 



 

UZNESENIE č. 105 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 18.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ berie na vedomie 

OZ predloženú žiadosť Alžbety Capíkovej o opravu obecného chodníka 

Starosta obce žiada K-OVP o Prejednanie žiadosti na mieste  

 

 

 

UZNESENIE č. 106 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 18.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje návrh na uznesenia zo zasadnutia poslancov OZ zo dňa 18.06.2021 

 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

V Jastrabí pri Michalovciach dňa 18.06.2021 

 

Overovateľ: 

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

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

 

 

 


