
ZÁPISNICA 
z riadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach 

dňa 26.11.2021 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 a ČOV 

6. Návrh rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023-2024 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 – 2024 

8. Rozpočtové opatrenie č.1/2021 

9. Inventarizácia majetku 

10. Rôzne, diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. 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.  

Starosta obce určil za zapisovateľa Gabriela Mráza. Za overovateľov určil Maroša Mráza 

a Marcela Vaška. 

K bodu 2/ 

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

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

Návrh na uznesenie č.114 

OZ schvaľuje program rokovania OZ 

K bodu 3/ 

Overovateľ zápisnice z predchádzajúceho zasadania poslanec Július Kopčanský prečítal 

uznesenia z predchádzajúceho zasadania. 

Návrh na uznesenie č.115 

OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia poslancov OZ zo dňa 17.09.2021 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 7 UoZ na § 32. Od 29.11.2021 budú MOS 

pozastavené z dôvodu vyhláseného lockdownu. 

Návrh na uznesenie č.116 

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 a ČOV. 

Uskutočnilo sa  pracovné stretnutie v Košiciach. Došlo k zmene riešenia a to napojenie obcí na 

ČOV kanalizácia Pavlovce n/Uhom. Obce rokujú o poskytnutí dotácie na kanalizáciu a ČOV.     

  Návrh na uznesenie č.117 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce týkajúcej sa kanalizácie.  



 

K bodu 6/ 

V šiestom bode programu poslanci schválili predložený návrh rozpočtu na rok 2022 a vzali na 

vedomie návrh viacročného rozpočtu na  roky 2023-2024. 

 Návrh na uznesenie č.118 

A./ OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022 
Hlasovanie: 

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

 

B./ Berie na vedomie Návrh viacročného rozpočtu na roky 2023-2024 

 

K bodu 7/ 

 

Hlavná kontrolórka obce Jastrabie pri Michalovciach predložila Stanovisko hlavnej kontrolórky     

obce k návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 – 2024. Poslanci toto  Stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 – 2024 vzali na vedomie. 

Návrh na uznesenie č.119 

OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 

2023 – 2024 

K bodu 8/ 

Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č.1/2021. Poslanci toto rozpočtové 

opatrenie jednohlasne schválili.  

Návrh na uznesenie č.120 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2021 
Hlasovanie: 

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

K bodu 9/ 

Návrh na uznesenie č.121 

Starosta obce predložil poslancom príkaz na vykonanie inventarizácie obecného majetku 

k 31.12.2021. Poslanci tento príkaz vzali na vedomie. 

OZ berie na vedomie  

Vykonanie inventarizácie obecného majetku k 31.12.2021. 

K bodu 10/ 

Návrh na uznesenie č.122 

V bode 10 poslanci schválili odmenu pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2021 vo výške 30% 

z ročného platu 

OZ schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2021 vo výške 30% z ročného platu 
Hlasovanie: 

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

Návrh na uznesenie č.123 

Ďalej poslanci  schválili mimoriadnu odmenu pre poslancov za rok 2021 vo výške 100,-

€/poslanec 

OZ schvaľuje mimoriadnu odmenu pre poslancov OZ za rok 2021 vo výške 100,-€/poslanec 
Hlasovanie: 

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

 

 

 



 Návrh na uznesenie č.124 

Ďalej poslanci  schválili finančné prostriedku na Mikuláša pre deti do 15 rokov vo výške 5,-

€/dieťa 

OZ schvaľuje finančné prostriedky na Mikuláša pre deti vo výške 5,-€/dieťa 
Hlasovanie: 

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

 

V bode rôzne starosta obce informoval prítomných, 

- že bola podaná Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  na výstavbu nového altánku. 

- firma Dalnet zriaďuje v obci optický kábel 

- bude vyhlásená výzva na opravu a rekonštrukciu cesty a chodníkov 

- bola opravená súhradská studňa 

- starosta obce navrhuje prijať VZN o poplatkoch za mulčovač a zrušiť poplatky za  miešačky a 

pílu  

 

Návrh na uznesenie č.125 
Starosta obce predložil poslancom návrh na uznesenia. Tento návrh poslanci jednohlasne 

schválili. 

OZ schvaľuje uznesenia z riadneho zasadania poslancov OZ zo dňa 26.11.2021 
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:  

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

Overovatelia: 

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

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

Ján Ždiňak 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 
z riadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Jastrabie pri Michalovciach, 

konaného dňa 26.11.2021 na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach o 18.00 hod. 

 

 

UZNESENIE č. 114 

 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 26.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje program rokovania OZ  

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

UZNESENIE č. 115 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 26.11. 2021   
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ konštatuje 

OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadania sú splnené 
 

 

UZNESENIE č. 116 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 26.11. 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. 117 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa. 26.11. 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. 118 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 26.11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

A/ OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 
 

B/ OZ berie na vedomie 

OZ berie na vedomie predložený návrh rozpočtu na roky 2023-2024 

 

 

UZNESENIE č. 119 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 26.11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ berie na vedomie 

OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 a viacročného 

rozpočtu 2023-2024 
 

UZNESENIE č. 120 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 26.11. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č.1/2021 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 
 

UZNESENIE č. 121 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 26.11. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ berie na vedomie  

Vykonanie inventarizácie obecného majetku k 31.12.2021 

 

 



UZNESENIE č. 122 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 26.11. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

OZ schvaľuje 

Odmenu hlavnej kontrolórke obce Jastrabie pri Michalovciach vo výške 30% z ročného platu 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

UZNESENIE č. 123 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 26.11. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

OZ schvaľuje 

Mimoriadnu odmenu poslancom za rok 2021 vo výške 100,-€/poslanec 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

UZNESENIE č. 124 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 26.11. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

OZ schvaľuje 

Finančné prostriedky vo výške 5,-€ / dieťa na Mikuláša  

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

UZNESENIE č. 125 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 26.11. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje návrh na uznesenia zo zasadnutia poslancov OZ zo dňa 26.11.2021 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

V Jastrabí pri Michalovciach dňa 26.11.2021 

Overovateľ: 

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

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


