
ZÁPISNICA 
z mimoriadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri 

Michalovciach 

dňa 27.12.2021 o 18.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Návrh programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia starostu obce o vydaní výzvy na podporu dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry /pozemné komunikácie  

5. Predĺženie platnosti PHSR obce Jastrabie pri Michalovciach 

6. Návrh na uznesenie 

7. 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.  

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

a Júliusa Kopčanského. 

 

K bodu 2/ 

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

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

Návrh na uznesenie č.133 

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.134 

OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia poslancov OZ zo dňa 15.12.2021 je 

splnené.  

K bodu 4/ 

Starosta obce informoval prítomných poslancov ohľadom vyšlej výzvy na rekonštrukciu ciest, 

s tým že spoluúčasť obce je 5% z celkovej sumy. 

Návrh na uznesenie č.135 

OZ schvaľuje podanie ŽoNFP na SO názov projektu: Dobudovanie základnej technickej 

infraštruktúry, kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2 a súhlasí so zabezpečením povinného 

spolufinancovania projektu, t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov. OZ súhlasí 

zabezpečiť financovanie neoprávnených výdavkov   a vypracovanie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu obecnej cesty. 
Hlasovanie: 

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



 

 

K bodu 5/ 

Starosta obce predložil poslancom návrh predĺžiť platnosť PHSR obce Jastrabie pri 

Michalovciach na obdobie rokov 2014-2020 až do roku 2023 vrátane. Poslanci tento návrh 

jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 

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

 

Návrh na uznesenie č.136 
A./ OZ obce Jastrabie pri Michalovciach schvaľuje predĺženie platnosti PHSR OBCE 

JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH na obdobie rokov 2014 – 2020 do konca roka 2023. 

 

B./ OZ obce Jastrabie pri Michalovciach ukladá starostovi obce zabezpečiť aktualizáciu PHSR 

obce Jastrabie pri Michalovciach na nové obdobie po roku 2023. 

 

 

K bodu 6/ 

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

schválili. 

Návrh na uznesenie č.137 
OZ schvaľuje uznesenia z mimoriadneho zasadania poslancov OZ zo dňa 27.12.2021 
Hlasovanie: 

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

 

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

poslancov ukončil. 

 

Zapisovateľ:  

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

 

Overovatelia: 

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

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

Ján Ždiňak 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 
z mimoriadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Jastrabie pri Michalovciach, 

konaného dňa 27.12.2021 na Obecnom úrade v Jastrabí pri Michalovciach o 18.00 hod. 

 

UZNESENIE č. 133 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 27.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje program rokovania OZ  

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

UZNESENIE č. 134 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 27.12. 2021   
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

OZ konštatuje 

OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadania sú splnené 
 

 

UZNESENIE č. 135 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 27.12. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

 

1. OZ schvaľuje 

-  podanie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce  

-  kód výzvy – OPLZ-PO6-SC611-2021-2  

-  názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry   

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

                                                                                                                           Ján Ždiňak                                                                                                              

                                                                                                                          starosta obce 
2.  OZ súhlasí  
- Zabezpečiť povinné spolufinancovanie projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov 

 

 
3.  OZ súhlasí  

- Zabezpečiť financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu 

a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

 

4. OZ súhlasí  

- s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu obecnej cesty 
 

 

 

 



UZNESENIE č. 136 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 27.12. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

A./ OZ obce Jastrabie pri Michalovciach schvaľuje predĺženie platnosti PHSR OBCE 

JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH na obdobie rokov 2014 – 2020 do konca roka 2023. 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

 

B./ OZ obce Jastrabie pri Michalovciach ukladá starostovi obce zabezpečiť aktualizáciu PHSR 

obce Jastrabie pri Michalovciach na nové obdobie po roku 2023. 

 

 

UZNESENIE č. 137 
Zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach 

zo dňa 27.12. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach 

OZ schvaľuje 

OZ schvaľuje návrh na uznesenia zo zasadnutia poslancov OZ zo dňa 27.12.2021 

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

Ján Ždiňak 

starosta obce 

V Jastrabí pri Michalovciach dňa 27.12.2021 

Overovateľ: 

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

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


