
ZÁPISNICA
z riadneho zasadania poslancov obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach

 dňa 22.06.2022 o 18.00

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  Gabriela Mráza a Maroša
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. 152
OZ schvaľuje
OZ schvaľuje program rokovania OZ

K bodu 3/
Starosta obce požiadal overovateľa zápisnice z predchádzajúceho zasadania Bc. Petra Mráza
o prečítanie uznesení. 
Hlasovanie:
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5

Návrh na uznesenie č. 153
OZ konštatuje
OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadania sú splnené

K bodu 4/
Starosta  obce  informoval  prítomných  poslancov  o výkone  MOS  v obci.  5  uchádzači
o zamestnanie sú zaradení na výkon MOS podľa § 12 a 6 UoZ sú zaradení na § 10. V obci sa
vykonávajú práce ako čistenie verejného, kosenie, hrabanie.  

Návrh na uznesenie č. 154
OZ berie na vedomie
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výkone MOS

K bodu 5/
Starosta obce predložil poslancom Správu nezávislého audítora k 31.12.2021 pre štatutárny
orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jastrabie pri Michalovciach. Poslanci tento návrh vzali na
vedomie.   

Návrh na uznesenie č. 155
OZ berie na vedomie
OZ  berie  na  vedomie  Správu  nezávislého  audítora  k 31.12.2021  pre  štatutárny  orgán
a obecné zastupiteľstvo obce Jastrabie pri Michalovciach.
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K bodu 6/
Starosta  obce  požiadal  poslancov  OZ  o utvorenie  volebného  obvodu  a určenie  počtu
poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022. Zároveň poslanci určili
rozsah výkonu funkcie starostu obce Jastrabie pri Michalovciach v novom volebnom období
2022-2026.   

Návrh na uznesenie č. 156
A/ OZ určuje 
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí  pri  Michalovciach podľa § 166  zákona č.  180/2014 Z.  z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov určuje, že Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach bude mať
celkom 5 poslancov,  ktorí  sa  budú voliť  v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú
obec.  
Hlasovanie:
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5

B/ OZ určuje 
OZ  v Jastrabí  pri  Michalovciach  v súlade  s  §  11  odst.  4  písm.i/  zákona  č.369/1990  Z.z.
o obecnom  zriadení  v z.n.p.  určuje  rozsah  výkonu  funkcie  starostu  obce  Jastrabie  pri
Michalovciach v novom volebnom období 2022-2026 v rozsahu plný úväzok.  
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5

K bodu 7/
Starosta obce otvoril bod rôzne a diskusia. 
Starosta obce ako prvý informoval prítomných poslancov o príprave na turnaj Jastrabčanov.
Do organizačných prác budú zapojený aj poslanci a to na vstupné, ozvučenie, usporiadanie
pri príchode hostí a podobne.
Ďalej  informoval  poslancov  o finančnej  situácii  obecného úradu,  nakoľko  podielové  dane
prichádzajú v poníženom stave, výber daní z nehnuteľnosti a poplatkov za TKO  je nie dobrej
úrovni.
Ďalej informoval poslancov, že stavebné práce na výstavbe na novoaltánku boli ukončené. 
V bode  rôzne  poslanci  prerokovali  aj  voľne  pohybujúcich  sa  psov  po  obci.  Vzhľadom  na
neustále a opakujúce sa sťažnosti občanov obce o voľne pohybujúcich psov požiadali starostu
obce o vyhlásenie v obecnom rozhlase  upozorniť chovateľov a držiteľov psov o zabezpečenie
psov vo svojich príbytkov.  
Do diskusie  sa  prihlásil  Gabriel  Mráz,  ktorý  sa  dotazoval  na  zápis  do  obecnej  kroniky  za
predchádzajúci rok. Poslanci požiadali starostu obce o predloženie zápisu do obecnej kroniky
na najbližšie zasadnutie poslancov OZ. 

 Návrh na uznesenie č. 157
OZ žiada 
OZ žiada starostu obce, aby do ďalšieho zasadnutia bol predložený zápis do obecnej kroniky

K bodu 8/
Starosta  obce  po  prerokovaní  všetkých  bodov  programu  predložil  poslancom  návrh  na
uznesenia. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.

Návrh na uznesenie č.158 
OZ schvaľuje 
OZ schvaľuje uznesenia z riadneho zasadnutia poslancov OZ zo dňa 22.06.2022
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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:                                                                                                            Ján Ždiňak 
Gabriel Mráz........................                                                                                 starosta obce
Maroš Mráz.........................
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