
ZÁPISNICA 
z riadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach 

dňa 15.12.2021 o 18.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Návrh programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2022 

6. VZN č.1/2021 o poplatkoch za úkony a služby 

7. Čerpanie rezervného fondu 

8. Rôzne, diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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 Maroša Mráza. Za overovateľov určil Bc.Petra Mráza 

a Júliusa Kopčanského. 

 

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.126 

OZ schvaľuje program rokovania OZ 

 

K bodu 3/ 

Overovateľ zápisnice z predchádzajúceho zasadania poslanec Maroš Mráz prečítal uznesenia 

z predchádzajúceho zasadania. 

Návrh na uznesenie č.127 

OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia poslancov OZ zo dňa 26.11.2021 je 

splnené.  

K bodu 4/ 

Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č.2/2021. Poslanci toto rozpočtové 

opatrenie jednohlasne schválili.  

Návrh na uznesenie č.128 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2021 
Hlasovanie: 

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

 

 

 



K bodu 5/ 

V piatom 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.129 

A./ OZ schvaľuje rozpočet  na rok 2022 bez programovej štruktúry 
Hlasovanie: 

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

 

B./ Berie na vedomie  viacročný rozpočet na roky 2023-2024 

 

 

K bodu 6/ 

Starosta obce predložil poslancom návrh na Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o poplatkoch 

za úkony a služby. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

Návrh na uznesenie č.130 

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o poplatkoch za úkony a služby  
Hlasovanie: 

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

K bodu 7/ 

V bode sedem starosta obce navrhol poslancom OZ použitie rezervného fondu vo výške 

1.188,69 € na splátku úveru v roku 2021. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 

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

Návrh na uznesenie č.131 

OZ schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 1.188,69 EUR na splátku úveru 

 

K bodu 8/ 

V bode rôzne a diskusia sa nikto neprihlásil. 

  

K bodu 9/ 

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

schválili. 

Návrh na uznesenie č.132 
OZ schvaľuje uznesenia z riadneho zasadania poslancov OZ zo dňa 15.12.2021 
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:  

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

 

Overovatelia: 

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

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

Ján Ždiňak 

  starosta obce 



UZNESENIA 
z riadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Jastrabie pri Michalovciach, 

konaného dňa 15.12.2021 na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach o 18.00 hod. 

 

 

UZNESENIE č. 126 

 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 15.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje program rokovania OZ  

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

UZNESENIE č. 127 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 15.12. 2021   
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ konštatuje 

OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadania sú splnené 
 

 

UZNESENIE č. 128 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 15.12. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

OZ schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 
 

UZNESENIE č. 129 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 15.12. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

A./ OZ schvaľuje 

Rozpočet na rok 2022 bez programovej štruktúry 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 



 

 

B./ OZ berie na vedomie 

OZ berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2023-2024 
 

UZNESENIE č. 130 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 15.12. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o poplatkoch za úkony a služby 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 
 

UZNESENIE č. 131 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 15.12. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 
OZ schvaľuje 

Použitie rezervného fondu vo výške 1.188,69 EUR na splátku úveru 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

UZNESENIE č. 132 
 

Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 15.12. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje návrh na uznesenia zo zasadnutia poslancov OZ zo dňa 15.12.2021 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

V Jastrabí pri Michalovciach dňa 15.12.2021 

Overovateľ: 

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

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


