
 

Uznesenia  z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 05.12.2014       

        v zasadačke  obecného úradu v Zemplínskom Jastrabí 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie č. 1/2014 

 

OZ určuje za  zapisovateľa zápisnice p. Moniku Šimovú. OZ určuje za overovateľov 

zápisnice p. Juraja Juhása a Ing. Petra Salagu.  

 

 Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

 

Uznesenie č. 2/2014 

 

OZ určuje do návrhovej komisie p. Jaroslava Vargu a p. Zdenka Černeja. 

Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

 

Uznesenie č. 3/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí 

A.  berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B.  konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Miroslav Maďar zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce. 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

Uznesenie č. 4/2014 

 

OZ schvaľuje predložený program zasadnutia.  

Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

 

Uznesenie č. 5/2014 

 

OZ schvaľuje za zástupcu starostu obce p. Jozefa Salagu. 

Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci 



 

 

 

Uznesenie č. 6/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí  

A. zriaďuje komisie a to: komisia verejného poriadku 

                                         komisia pre kultúru a šport    

B. volí 

     a)   predsedu komisie verejného poriadku - Ing. Peter Salaga 

           predsedu pre kultúru a šport  - Zdenek Černej 

 

     b)  členov komisie   

           verejného poriadku -  Jaroslav Varga, Eva Magnesová 

           pre kultúru a šport  -  Monika Šimonová, Juraj Juhás 

 

Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

 

         Uznesenie č. 7/2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí určuje v súlade so zákonom NR SR č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní 

pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1904,- € 

 

    Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

 

   Uznesenie č. 8/2014 

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za mesiace september, október 

a november 2014.   

 

      Uznesenie č. 9/2014 

 

 OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5 /2014, príjmová a výdavková časť sa znižuje o sumu 

22.460,- EUR.  

Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

 

    Uznesenie č. 10/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje plán kontrol na 1. polrok 2015 

Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 



 

 

   Uznesenie č. 11/2014 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 

 Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci 

 

 Uznesenie č. 12/2014 

  

a) OZ schvaľuje predložený rozpočet na rok 2015 a to  

Príjmová časť:    889246   ,- € 

Výdavková časť: 889246,- €  

Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci. 

b) OZ berie na vedome rozpočet na roky 2016-2017 

 

Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci  

 

 

   Uznesenie č. 13/2014 

OZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.  

 Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci 

 

   Uznesenie č. 14/2014 

OZ schvaľuje VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území 

obce.  

 Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci 

 

   Uznesenie č. 15/2014 

OZ schvaľuje VZN o dotáciách pre MŠ a ŠJ.  

 Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci 

  

   Uznesenie č. 16/2014 

OZ schvaľuje smernicu o verejnom obstarávaní. 

 Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci 

  

   Uznesenie č. 17/2014 

OZ schvaľuje zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.  

 Za uvedené uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci 

 


