
ZÁPISNICA 
z riadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach 

dňa 17.09.2021 o 18.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Návrh programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Informácia starostu obce o MOS 

6. Informácia starostu obce ohľadom kanalizácie a ČOV 

7. Správa nezávislého audítora za rok 2020 

8. Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2020 

9. Rôzne, diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver  

K bodu 1/ 

Zasadnutie OZ otvoril a viedol Ján Ždiňak, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní 5 poslanci 

(5/5) a preto OZ je uznášania schopné.  

K bodu 2/ 

Starosta obce určil za zapisovateľa Evu Točenú. Za overovateľov určil Júliusa Kopčanského  

a Bc. Petra Mráza. 

K bodu 3/ 

Starosta obce predložil návrh programu, ktorý poslanci jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 

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

Návrh na uznesenie č.107 

OZ schvaľuje program rokovania OZ 

K bodu 4/ 

Overovateľ zápisnice z predchádzajúceho zasadania poslanec Maroš Mráz prečítal uznesenia 

z predchádzajúceho zasadania. 

Návrh na uznesenie č.108 

OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia poslancov OZ zo dňa 18.06.2021 je 

splnené.  

K bodu 5/ 

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

služieb. Služby vykonávajú 3 UoZ zaradení na § 12 a 7 UoZ na § 32.  

Návrh na uznesenie č.109 

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

K bodu 6/ 

V šiestom bode programu starosta obce podal informácie týkajúce sa kanalizácie a ČOV. 

Uskutočnilo sa niekoľko pracovných stretnutí, na ktorých sa prijala rámcová dohoda 

o spolufinancovaní chodu kancelárie a prevádzkových nákladov, starosta obce Zemplínska Široká 

preložil návrh o vydaní informačnej brožúry pre občanov, vypracovanie projektovej štúdie ČOV.  

  Návrh na uznesenie č.110 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce týkajúcej sa kanalizácie.  



 

K bodu 7/ 

V siedmom bode programu starosta obce predložil OZ Správu nezávislého audítora k 31.12.2020 

pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jastrabie pri Michalovciach  

 Návrh na uznesenie č.111 

OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné 

zastupiteľstvo obce Jastrabie pri Michalovciach. 

 

K bodu 8/ 

Obecná kronikárka pani Anna Racová prečítala návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2020. 

Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

Návrh na uznesenie č.112 
OZ schvaľuje zápis do obecnej kroniky za rok 2020 

 
Hlasovanie: 

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

K bodu 9/ 

V bode rôzne a diskusia  starosta obce informoval poslancov na ústnu sťažnosť od občanov, že aj 

pri najmenšom pohybe občanov po obce, niektorí psy uzatvorení v dvore sú nekontrolovateľní 

a sústavne brešú. Ďalej starosta obce informoval poslancov, že aj napriek sústavnému 

upozorneniu občanov z č.d. 81 a 82 o neporiadku, pálení, nelegálnej skládke áut, títo občania toto 

upozornenie nerešpektujú. Starosta informoval aj o finančnej situácií obce, kde skonštatoval, že  

neplatičom dane z nehnuteľností bola odoslaná výzva na úhradu nedoplatku. V tomto roku obec 

uhradila 1 splátku úveru vo výške 500,- €.  

Do diskusie sa prihlásil aj poslanec Bc. Peter Mráz. Upozornil na neporiadok po kosení, 

o osadení odpadkových košov na autobusových zastávkach a hlučnom púšťaní muziky na č.d.81. 

Ďalší sa do diskusie prihlásil poslanec Vaško, ktorý takisto upozornil na neprispôsobivých 

občanov. Opýtal sa na umiestnenie kompostérov a kontajnerov na miestnom cintoríne. 

Do diskusie ako ďalší sa už nikto neprihlásil .    

K bodu 10/ 

Návrh na uznesenie č.113 

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

schválili. 

OZ schvaľuje uznesenia z riadneho zasadania poslancov OZ zo dňa 17.09.2021 

 
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: 

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

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

Ján Ždiňak 

  starosta obce 



UZNESENIA 
z riadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Jastrabie pri Michalovciach, 

konaného dňa 17.09.2021 na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach o 18.00 hod. 

 

 

UZNESENIE č. 107 

 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 17.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje program rokovania OZ  
 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 108 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 17.09. 2021   
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ konštatuje 

OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadania sú splnené 
 

 

UZNESENIE č. 109 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 17.09. 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. 110 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa. 17.09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ berie na vedomie 

/OZ berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom kanalizácie a ČOV 8 obcí 

 

 



UZNESENIE č. 111 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 17.09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ berie na vedomie 

OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné 

zastupiteľstvo obce Jastrabie pri Michalovciach 

 

UZNESENIE č. 112 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 17.09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje zápis do obecnej kroniky za rok 2020 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 113 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 17.09. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje návrh na uznesenia zo zasadnutia poslancov OZ zo dňa 17.09.2021 

 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

V Jastrabí pri Michalovciach dňa 17.09.2021 

 

Overovateľ: 

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

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

 

 

 


