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ZÁPISNICA 
z riadneho zasadania poslancov obecného zastupiteľstva v Jastrabí pri Michalovciach 

 dňa 19.12.2022 o 17.00 hod. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: viď prílohu č.1 
 

K bodu 1/ 
Zasadnutie OZ otvoril a viedol Milan Kočiško, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní 4 
poslanci (4/5) a preto OZ je uznášaniaschopné. 

K bodu 2/ 
Starosta obce určil za zapisovateľku Evu Točenú a za overovateľov Slavomír Širochman a JUDr. 
Rastislav Tomáš. 

K bodu 3/ 
Starosta obce preložil návrh programu, ktorý doplnil o bod schválenie rozpočtového opatrenia 
č. 2/2022. Tento doplnený program  poslanci jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 
Za 4/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 1/5 

Návrh na uznesenie č. 5 
OZ schvaľuje 
OZ schvaľuje program rokovania OZ 
Za 4/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 1/5 

K bodu 4/ 
Starosta obce požiadal overovateľa zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Ing. Martina 
Mesároša o prečítanie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ.  
Hlasovanie: 
Za 4/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 1/5 

Návrh na uznesenie č. 6 
OZ konštatuje 
OZ konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené. 

 
K bodu 5/ 

V piatom bode programu starosta obce požiadal úradníčku obecného úradu o prečítanie 
Stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Jastrabie pri Michalovciach na rok 
2023 a roky 2024-2025. Toto stanovisko hlavnej kontrolórky poslanci vzali na vedomie.  

Návrh na uznesenie č. 7 
OZ berie na vedomie 
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Jastrabie pri 
Michalovciach na rok 2023 a roky 2024-2025. 

K bodu 6/ 
V bode šesť poslanci položkovite prerokovali návrh rozpočtu na rok 2023. Niektoré výdavkové 
položky upravili a následne jednohlasne schválili rozpočet na rok 2023. Viacročný rozpočet na 
roky 2024-2025 vzali na vedomie. 

Návrh na uznesenie č. 8 
1. OZ schvaľuje 

Rozpočet na rok 2023 bez programovej štruktúry 
Hlasovanie: 
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5 
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2. OZ berie na vedomie 
Viacročný rozpočet na roky 2024-2025 
 

K bodu 7/ 
V bode sedem poslanci zriadili komisiu ochrany verejného poriadku a komisiu kultúry a športu. 
Zároveň zvolili predsedu a členov týchto komisií v zložení: 
Komisia ochrany verejného poriadku: predseda: Marcel Točený, členovia: Ing. Martin 
Mesároš, Slavomír Širochman, Ing. Dušan Tomáš, JUDr. Rastislav Tomáš. 
Komisia kultúry a športu: predseda: Ing. Martin Mesároš, členovia: Marcel Točený, Slavomír 
Širochman, Ing. Dušan Tomáš, JUDr. Rastislav Tomáš. 

Návrh na uznesenie č. 9  
OZ zriaďuje 
1. Komisiu ochrany verejného poriadku  
1. Komisiu kultúry a športu 

Návrh na uznesenie č. 10  
 
OZ volí 

Predsedu komisie ochrany verejného poriadku: Marcel Točený 
Členov komisie ochrany verejného poriadku  
Ing. Martin Mesároš 
Slavomír Širochman 
Ing. Dušan Tomáš 
JUDr. Rastislav Tomáš 
 
OZ volí 
Predsedu komisie kultúry a športu: Ing. Martin Mesároš 
Členov komisie ochrany verejného poriadku  
Ing. Martin Mesároš 
Slavomír Širochman 
Ing. Dušan Tomáš 
JUDr. Rastislav Tomáš 

K bodu 8/ 
 

V bode osem starosta obce predložil OZ návrh zásad na odmeňovanie poslancov OZ. Tento 
návrh  poslanci doplnili a následne jednohlasne schválili. 

Návrh na uznesenie č. 11 
OZ schvaľuje 
Zásady odmeňovania poslancov OZ 
Hlasovanie: 
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5 
 

K bodu 9/ 
Starosta obce preložil poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 2/2022, ktoré poslanci 
jednohlasne schválili. 
 

Návrh na uznesenie č. 12 
OZ schvaľuje 
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Rozpočtové opatrenie č. 2/Hlasovanie: 

Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5 

 
K bodu 10/ 

V bode desať starosta obce preložil poslancom návrh na odpredaj obecných motorových 
vozidiel KIA STORTAGE a Fiat Ducato z dôvodu prebytočného majetku a zlej finančnej situácie 
obce. Poslanci požiadali starostu obce o podanie informácie, za akých podmienok je možný 
odpredaj motorových vozidiel. Starosta obce informoval, že na základe uzatvorenej darovacej 
zmluvy je možný odpredaj KIA SPORTAGE po 3 rokoch t.j. 11/2018 a na základe uzatvorenej 
darovacej zmluvy je možný odpredaj FIAT Ducato po 3 rokoch  t.j. 04/2020. Zároveň starosta 
informoval poslancov, že predchádzajúci starosta pri odovzdávaní majetku neodovzdal 
osvedčenie o technickom preukaze, kľúče od vozidla FIAT Ducato a oznámil, že je uzatvorená  
zmluva medzi Obec Jastrabie pri Michalovciach a Telovýchovná jednota Jastrabie, ktorú 
predchádzajúci starosta nepredložil pri odovzdávaní majetku a ani po opätovnom požiadaní 
o predloženie tejto zmluvy ju nedoručil. Poslanci návrh starostu obce o možnosti odpredaja 
týchto motorových vozidiel po ich zvážení tento návrh schválili.         

Návrh na uznesenie č. 13 
OZ schvaľuje 
Odpredaj motorových vozidiel  KIA STORTAGE a Fiat Ducato v zmysle zákona č.138/1991 oZb. 
Z. o majetku obcí.  
Hlasovanie: 
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5 
 

Ďalej starosta obce predložil návrh na usporiadanie akcie Privítanie nového roka. Poslanci 
tento návrh schválili a určili použitie finančných prostriedkov vo výške 200,00€.  

 
Návrh na uznesenie č. 14 

OZ schvaľuje 
200,00 eur na kultúrnu akciu Privítanie nového roka  
Hlasovanie: 
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5 
 

V bode rôzne starosta obce navrhol poslancom OZ rozšírenie kamerového systému v obci 
z dôvodu bezpečnosti. Poslanci požiadali starostu obce o vypracovanie cenovej ponuky na 
doplnenie kamerového systému obce. 

Návrh na uznesenie č. 15 
OZ žiada 
Starostu obce o vypracovanie cenovej ponuky na doplnenie kamerového systému v obci. 

 
V bode rôzne starosta obce navrhol poslancom poskytnúť starostovi obce  paušálne náhrady 
pri pracovných cestách používaním súkromného motorového vozidla, z dôvodu šetrenia 
finančných prostriedkov obce. Poslanci tento návrh schválili a určili sumu 100,00 eur/mesiac  
od 1.1.2023. 

  Návrh na uznesenie č. 16 
OZ schvaľuje 
Paušálne náhrady pre starostu obce na používanie súkromného motorového vozidla na 
pracovné účely vo výške 100,00€/mesiac od 01.01.2023 
Hlasovanie: 
Za 5/5  proti 0/5   zdržal sa 0/5   neprítomní 0/5 
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K bodu 11/ 
Starosta obce otvoril diskusiu. 
     Ako prvý sa prihlásil poslanec Ing. Dušan Tomáš, ktorý sa informoval o preberaní 
a odovzdávaní obecného majetku. Starosta poznamenal, že k dnešnému dňu nebol odovzdaný 
obecný mobilný telefón, kľúče od starej požiarnej zbrojnice. Ďalej poslanec Ing. Dušan Tomáš 
navrhol preplatenie stavebného materiálu na opravu obecného chodníka pri č.d. 48, ďalej 
navrhol zmenu  úradných hodín na obecnom úrade.  
     V diskusii vystúpil starosta obce, ktorý poukázal na voľne pohybujúce psy po obci 
a o poriadku pri vstupe do obce a o rozoberaní vrakov pri č.d. 81.   
     Do  diskusie sa prihlásil JUDr. Rastislav Tomáš, ktorý vstúpil do diskusie s otázkou, aké bude 
riešenie vývozu komunálneho odpadu pri č. d. 81 a 82.   
     Do diskusie sa prihlási poslanec Ing. Martin Mesároš, ktorý upozornil prítomných na 
chýbajúci poklop na studni pri novej hasičskej zbrojnici. Obdobne starosta upozornil OZ o zlej 
elektroinštalácii a odcudzenej zásuvke na budove obecného úradu a starej požiarnej zbrojnice. 
Ďalej Ing. Martin Mesároš navrhol stretnutie s členmi organizácií TJ Jastrabie a DHZ Jastrabie.   
        

 K bodu 12/ 
 
Starosta obce po prejednaní všetkých bodov programu dal prečítať návrh na uznesenia 
z riadneho zasadnutia OZ. Poslanci tento návrh na uznesenia jednohlasne schválili.  

Návrh na uznesenie č. 17 
OZ schvaľuje 
OZ schvaľuje uznesenia z riadneho zasadnutia poslancov OZ zo dňa 19.12.2022. 
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:                                                                                                                      Milan Kočiško  
Slavomír Širochman........................                                                                                 starosta obce 
JUDr. Rastislav Tomáš..................... 
  


