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ZÁPISNICA 
z riadneho zasadania poslancov obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach 

 dňa 30.09.2022 o 17.00 

 
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  Júliusa Kopčanského  
a Marcela Vaška. 

 
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. 159 
OZ schvaľuje 
OZ schvaľuje program rokovania OZ 

 
K bodu 3/ 

Starosta obce požiadal overovateľa zápisnice z predchádzajúceho zasadania Maroša Mráza 
o prečítanie uznesení.  
Hlasovanie: 
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5 

Návrh na uznesenie č. 160 
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 3 UoZ sú zaradení na § 10. V obci sa 
vykonávajú práce ako čistenie verejného, kosenie, hrabanie.   

Návrh na uznesenie č. 161 
OZ berie na vedomie 
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výkone MOS 
 

K bodu 5/ 
Starosta obce informoval prítomných poslancov o stave riešenia kanalizácie v obci. Je 
vypracovaná projektová dokumentácia, za ktorú je potrebné uhradiť finančné prostriedky a to 
v ½ VVS a.s. Košice a ½ rozdelená na jednotlivé obce podľa počtu obyvateľov. Obec Jastrabie 
pri Michalovciach má uhradiť čiastku 2.441,30 €.    

Návrh na uznesenie č. 162 
OZ berie na vedomie 
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom riešenia kanalizácie obce. 
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Zároveň starosta informoval poslancov, že za vypracovanie projektovej dokumentácie  je 
potrebné uhradiť finančné prostriedky a to v ½ VVS a.s. Košice a ½ rozdelená na jednotlivé 
obce podľa počtu obyvateľov. Obec Jastrabie pri Michalovciach má uhradiť čiastku 2.441,30 €. 
Starosta obce dal schváliť úhradu FP za vypracovanie projektovej dokumentácie.    
Hlasovanie: 
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5 

Návrh na uznesenie č. 163 
OZ schvaľuje 
OZ v Jastrabí pri Michalovciach schvaľuje úhradu poplatku za vypracovanie projektovej 
dokumentácie vo výške 2.441,30 EUR. 
 
 

 
K bodu 6/ 

Starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2022. Poslanci po prerokovaní 
jednotlivých položiek tento návrh jednohlasne schválili. 
 

Návrh na uznesenie č. 164 
OZ schvaľuje  
OZ v Jastrabí pri Michalovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2022    
Hlasovanie: 
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5 
 
 
 

K bodu 7/ 
V bode 7 starosta obce požiadal obecnú kronikárku o prečítanie návrhu zápisu do obecnej 
kroniky za rok 2021. Po jej prečítaní poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

Návrh na uznesenie č. 165 
OZ schvaľuje  
OZ v Jastrabí pri Michalovciach schvaľuje zápis do obecnej kroniky za rok 2021 
Hlasovanie: 
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5 

 
K bodu 8/ 

V bode 8 ako prvý vystúpil starosta obce, ktorý informoval prítomných o blížiacich sa 
spojených voľbách do OSO a OSK. Kandidáti do OSO sú zverejnení na web stránke 
www.jastrabieprimichalovciach.sk 
Ďalej starosta obce informoval prítomných o kontrole z OÚ odbor životné prostredie na čierne 
skládky pri č. d.81. Po prešetrení prípadu na tvári miesta zamestnanci OÚ ŽP požiadali starostu 
obce o vyčíslenie likvidácie čierne skládky a to vypracovaním návrhu o likvidáciu skládky 
firmou FURA, s.r.o. Rozhanovce. 
Do diskusie sa prihlásil poslanec Marcel Vaško, ktorý sa informoval o nedoplatkoch na dani 
z nehnuteľnosti a poplatkoch za TKO. Poslanci požiadali starostu obce, aby nedoplatky 
vymáhal na základe výzvy a následne po neúhrade pristúpiť k exekučnému konaniu.    
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Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie použitia rezervného fondu vo výške 
600,00EUR na splátku úveru za obchod. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

Návrh na uznesenie č.166  
OZ schvaľuje  
OZ schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 600,00EUR na splátku úveru za obchod. 
Hlasovanie: 
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5 

 
K bodu 9/ 

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

Návrh na uznesenie č.167  
OZ schvaľuje  
OZ schvaľuje uznesenia z riadneho zasadnutia poslancov OZ zo dňa 22.06.2022 
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:                                                                                                            Ján Ždiňak  
Július Kopčanský........................                                                                          starosta obce 
Marcel Vaško............................. 
  


