ZÁPISNICA
z riadneho zasadania poslancov obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach
dňa 25.03.2022 o 17.30
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: viď prílohu č.1

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 zapisovateľku Evu Točenú a za overovateľov Marcela Vaška a Bc. Petra
Mráza.
K bodu 2/
Starosta obce preložil návrh programu, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za 5/5 proti 0/5 zdržal sa 0/5 neprítomní 0/5

Návrh na uznesenie č. 138
OZ schvaľuje
OZ schvaľuje program rokovania OZ
K bodu 3/
Starosta obce požiadal overovateľa zápisnice z predchádzajúceho zasadania Júliusa
Kopčanského o prečítanie uznesení.
Hlasovanie:
Za 5/5 proti 0/5 zdržal sa 0/5 neprítomní 0/5

Návrh na uznesenie č. 139
OZ konštatuje
OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadania sú splnené
K bodu 4/
Starosta obce informoval prítomných poslancov o výkone MOS v obci. 3 uchádzači
o zamestnanie sú zaradení na výkon MOS podľa § 12 a 8 UoZ sú zaradení na § 10. V obci sa
vykonávajú práce ako čistenie verejného priestranstva pri studni, pri vŕbe, ostatného
verejného priestranstva, úprava terénu na cintoríne.
Návrh na uznesenie č. 140
OZ berie na vedomie
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výkone MOS
K bodu 5/
Starosta obce predložil poslancom návrh VZN o poplatkoch a úkonoch za služby vykonávané
obecným úradom a to na zvýšenie poplatku za užívanie KD a zasadacej miestnosti z dôvodu
zvýšenia cien energií. Starosta obce navrhuje zvýšenie o 20,- € vo všetkých poplatkoch za
užívanie KD a zasadacej miestnosti. Poslanci tento návrh vzali na vedomie.
Návrh na uznesenie č. 141
OZ berie na vedomie
OZ berie na vedomie návrh VZN o poplatkoch a úkonoch za služby vykonávané obecným
úradom.
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K bodu 6/
Starosta obce predložil poslancom návrh na prijatie medziúveru na výstavbu novoaltánku,
ktorý sa už realizuje. Nakoľko obec musí vopred uhradiť faktúry za vykonané práce až následne
tieto faktúry refunduje PPA Bratislava, obec nedisponuje s finančnými prostriedkami vo výške
16 531,50EUR. Poslanci tento návrh na prijatie medziúveru vo výške 16.531,50EUR
jednohlasne schválili s tým, že po refundácií FP sa splatí medziúver.
Návrh na uznesenie č. 142
OZ schvaľuje
OZ schvaľuje prijatie medziúveru vo výške 16.531,50 EUR na projekt „Výstavba novoaltánku“
Hlasovanie:
Za 5/5 proti 0/5 zdržal sa 0/5 neprítomní 0/5

K bodu 7/
Starosta obce oboznámil poslancov, že v roku 2020 sa mal v našej obci konať turnaj
Jastrabčanov. Nakoľko pre zlú epidemickú situáciu pre coronavírus sa tento turnaj nekonal
v roku 2020 a ani v roku v roku 2021 z dôvodu zákazu zhromažďovania ľudí a organizovania
kultúrnych či športových akcií. Poslanci po rozsiahlej diskusii predovšetkým o financovaní
turnaja prijali stanovisko, že nesúhlasia s usporiadaním turnaja z dôvodu zlej finančnej situácie
obce. Starosta obce s ich stanoviskom nesúhlasí, no berie ho na vedomie.
Návrh na uznesenie č. 143
OZ nesúhlasí
OZ nesúhlasí s usporiadaním turnaja Jastrabčanov
Hlasovanie:
Za 1/5 proti 0/5 zdržal sa 4/5 neprítomní 0/5

K bodu 8/
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 28.02.2022 bola podaná na MV SR Žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia ciest „
Návrh na uznesenie č. 144
OZ berie na vedomie
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o podaní ŹoNFP na rekonštrukciu ciest.
K bodu 9/
Starosta obce prehodil bod 9 s bodom 11. Následne predložil poslancom Stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Jastrabie pri Michalovciach za rok 2021. Hlavná
kontrolórka vo svojom stanovisku súhlasila s prerokovaním záverečného účtu Obce Jastrabie
pri Michalovciach za rok 2021 na zasadnutí OZ s odporučením schváliť celoročné hospodárenie
bez výhrad.
Návrh na uznesenie č. 145
OZ berie na vedomie
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce
Jastrabie pri Michalovciach za rok 2021
K bodu 10/
Starosta obce predložil poslancom vypracovaný Záverečný účet Obce Jastrabie pri
Michalovciach za rok 2021. Poslanci po oboznámení s hospodárením obce za rok 2021 tento
Záverečný účet schválili bez výhrad.
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Návrh na uznesenie č. 146
OZ schvaľuje
A/ OZ schvaľuje Záverečný účet Obce Jastrabie pri Michalovciach a celoročného hospodárenie
za rok 2021 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za 5/5 proti 0/5 zdržal sa 0/5 neprítomní 0/5

B/ OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 652,49 EUR
Hlasovanie:
Za 5/5 proti 0/5 zdržal sa 0/5 neprítomní 0/5

K bodu 11/
Starosta obce predložil poslancom vypracovanú Individuálnu výročnú správu Obce Jastrabie
pri Michalovciach za rok 2021. Poslanci po prečítaní tejto výročnej správy ju vzali na vedomie.
Návrh na uznesenie č. 147
OZ berie na vedomie
OZ berie na vedomie Individuálnu výročnú správu Obce Jastrabie pri Michalovciach za rok
2021
K bodu 12/
1. Starosta obce otvoril bod rôzne a diskusia. Do diskusie sa prihlásila prítomná Anna
Racová, ktorá upozornila poslancov, že v okolí miestneho obchodu a pohostinstva je
neporiadok hlavne v čase vývozu komunálneho odpadu, nakoľko neprispôsobivý
občania vyhadzujú odpad zo smetných nádob na verejné priestranstvo. Poslanci
požiadali starostu obce zabezpečiť upratanie verejného priestranstva UoZ zaradených
na MOS po každom vývoze komunálneho odpadu a priebežne.
Návrh na uznesenie č. 148
OZ žiada
OZ žiada starostu obce zabezpečiť upratanie verejného priestranstva po vývoze komunálneho
odpadu
2. Do diskusie sa prihlásil poslanec Marcel Vaško, ktorý predložil návrh na usporiadanie
akcie Stavanie mája. Poslanci túto akciu schválili a určili použitie finančných
prostriedkov vo výške 100,00 €,
Návrh na uznesenie č. 149
OZ schvaľuje
OZ schvaľuje stavanie mája – na občerstvenie 100,- €
3. Do diskusie sa prihlásil aj poslanec Maroš Mráz, ktorý navrhol poslancom vyhlásiť
v miestnom rozhlase zber a vývoz orezaných konárov a kríkov z domácnosti. Poslanci
tento návrh prijali a požiadali starostu obce o vyhlásenie oznamu v rozhlase. Zber sa
uskutoční 4.04.2022.
Návrh na uznesenie č. 150
OZ žiada
OZ žiada starostu obce o vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase o zbere a vývoze orezaných
konárov a kríkov, ktoré sa uskutoční dňa 04.04.2022
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V diskusii starosta obce informoval poslancov o humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, ktorú
poskytla obec a to zbierkou potravín a iného tovaru od občanov obce ako aj zakúpením tovaru
z obecného úradu. Táto humanitárna pomoc bola odovzdaná na centrum pomoci.

K bodu 13/
Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov programu predložil poslancom návrh na
uznesenia. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Návrh na uznesenie č. 151
OZ schvaľuje
OZ schvaľuje uznesenia z riadneho zasadnutia poslancov OZ zo dňa 25.03.2022
Hlasovanie:
Za 5/5 proti 0/5 zdržal sa 0/5 neprítomní 0/5

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

Zapisovateľka:
Eva Točená............................
Overovatelia:
Marcel Vaško........................
Bc. Peter Mráz ......................

Ján Ždiňak
starosta obce
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