
          Zápisnica z 2 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného     

             dňa 07.12.2018 o 18.00 hod v zasadačke  obecného úradu  

                                   v Zemplínskom Jastrabí 

____________________________________________________________________ 

Prítomní: Miroslav Maďar, starosta obce 

Poslanci OZ:   Monika Šimonová,  Eva Magnesová, Juraj Juhás, Ing. Peter Salaga ,  

                          Ing Adriána Maďarová, Ing. Milan Kučma, Dušan Béreš 

Kontrolórka obce:      Monika Kohútová   

Zamestnanci obce:     Ing. Blažena Hajčáková  

Ďalší prítomní:        

Verejnosť: 

Program zasadnutia:  
 

                   1.  Otvorenie zasadnutia,  

                    2.  Určenie zapisovateľa zápisnice, a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej       

                         komisie 

                    3.  Schválenie programu zasadnutia 

                    4.  Správa hlavného kontrolóra 

                    5.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 4. č.5 

                    6.  Plán kontrol na I. polrok 2018     

                    7.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019  

                    8.   Schválenie rozpočtu na rok 2019  

                    9.  VZN o miestnych daniach 

                    10. VZN o dotáciách pre MŠ a ŠJ 

                    11. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských  

                          zariadeniach 

                    12. Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu 

                    13. Prenájom pozemkov                

                    14.  Rôzne       

 

K bodu1: 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných.  

 

K bodu 2: 

 Za zapisovateľa bola určená p. Monika Šimonová . Za overovateľov zápisnice boli určení p. Juraj 

Juhás a Ing. Adriána Maďarová. Do návrhovej komisie boli určení Eva Magnesová a Ing. Peter 

Salaga.  

 

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

   

 

 

 



K bodu 3:   

V tomto bode OZ jednohlasne  schválilo návrh programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

Schválený program zasadnutia: 

                   1.  Otvorenie zasadnutia,  

                   2.  Určenie zapisovateľa zápisnice, a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej       

                         komisie 

                    3.  Schválenie programu zasadnutia 

                    4.  Správa hlavného kontrolóra 

                    5.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 4. č.5 

                    6.  Plán kontrol na I. polrok 2018     

                    7.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019  

                    8.   Schválenie rozpočtu na rok 2019  

                    9.  VZN o miestnych daniach 

                    10. VZN o dotáciách pre MŠ a ŠJ 

                    11. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských  

                          zariadeniach 

                    12. Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu 

                    13. Prenájom pozemkov                

                    14.  Rôzne       
 

K bodu 4: 

 

Uznesenie 9/2018 

 

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce .  

 

K bodu 5: 

V tomto bode programu poslanci OZ zobrali na vedomie   predložené rozpočtové opatrenia č. 4 

upravené starostom obce a schválili rozpočtové opatrenie č. 5. 

 

Uznesenie 10/2018 

 

 

1.  OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2018 vykonané starostom obce dňa 03.09.2018  

      a schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2018. Rozpočtové opatrenia sú prílohou tejto zápisnice. 

  



Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 6: 

V tomto bode programu kontrolórka obce predložila poslancom OZ plán kontrol na I. polrok 2019, 

ktorý bol jednohlasne schválený.  

 

Uznesenie 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol na I. polrok 2019.  

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 7: 

Uznesenie 12/2018 

 
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2018. 

K bodu 8: 

Návrh rozpočtu bol vysvetlený pracovníčkou obce Ing. Blaženou Hajčákovou. K rozpočtu sa vyjadrila 

aj kontrolórka obce a starosta obce. Poslanci zobrali na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2020 -2021 

a jednohlasne schválili návrh rozpočtu na rok 2019 v plnom rozsahu.  

 

Uznesenie 13/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom  Jastrabí schvaľuje  rozpočet bez programovej štruktúry na rok 

2019 a berie na vedomie  rozpočet  bez programovej štruktúry na roky 2020 -2021.   

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 9: 

V tomto bode poslanci prerokovali predložený návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za 

komunálny odpad. 

 

 



Uznesenie 14/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad. 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 10: 

V tomto bode poslanci prerokovali predložený návrh VZN o výšky dotácie určenej na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a potencionálneho stravníka školskej jedálne. 

 

Uznesenie 15/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a potencionálneho stravníka školskej jedálne v Zemplínskom Jastrabí. 

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 11: 

V tomto bode poslanci prerokovali predložený návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Jastrabie.  

 

Uznesenie 16/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Jastrabie. 

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

  

 

 

 

 



K bodu 12: 

  

V tomto bode programu poslanci schválili zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu. 

 

Uznesenie 17/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu 

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 13: 

 

V tomto bode poslanci prejednali žiadosť o prenájom pozemkov o ktoré požiadala p. Mária 

Stropkaiová.- firma AGRO JOSA s.r.o. Jedná sa o pozemky v k.ú. Zemplínske Jastrabie zapísaných na   

LV č. 339 , ako parcely registra „E“: 

 parc. č. 1260 .o celkovej výmere 87068 m2; druh pozemku:  trvalé trávne porasty v podiele 

1/1; výmera podielu 87068 m2 

LV č. 906, ako parcely registra „ E“   

 parc. č. 1326 .o celkovej výmere 10852 m2; druh pozemku:  orná pôda v podiele 1/6 výmera 

podielu 1808,67 m2 
Tieto pozemky poslanci schválili prenajať firme AGRO JOSA s.r.o. na dobu 10 rokov za cenu 100,- € / 

1 ha.  Na prenájom týchto pozemkov bude vypracovaná nájomná zmluva na dobu 10 rokov 

s účinnosťou od 01.01.2019 s celkovým ročným nájmom vo výške 889.  

 

Uznesenie 18/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje prenájom pozemkov zapísaných na LV č. 339 

parc. č. 1260 .o celkovej výmere 87068 m2; druh pozemku:  trvalé trávne porasty v podiele 1/1; 

výmera podielu 87068 m2 a na LV č. 906  parc. č. 1326 .o celkovej výmere 10852 m2; druh pozemku:  

orná pôda v podiele 1/6 výmera podielu 1808,67 m2 firme AGRO JOSA s.r.o. na dobu 10 rokov 

a ročným nájmom vo výške 889,- €.  

 

   

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 14: 

V tomto bode programu poslankyňa Monika Šimonová informovala poslancov o pripravovanom plese, 

ktorý sa uskutoční 09.02.2019.  

Ing. Peter Salaga sa informoval o probléme s vývozom odpadu. K tomuto problému starosta obce 

uviedol, že Združenie Zemplín Cejkov je v exekúcií, ktorú si uplatnila obec Sirník z dôvodu, že jej 

neboli odvedené poplatky za skládku, ktorá je v ich katastrálnom území. Z vedenia Združenia Zemplín 



odstúpil predseda- starosta obce Sirník p. Viktor Kalan a správna rada odvolala aj riaditeľa združenia p. 

Ladsislava Košča pre nehospodárne nakladania s finančnými prostriedkami združenia. Za nového 

predsedu bol zvolený starosta obce Nižný Žipov Ing. Ján Garbár a za riaditeľa  združenia p. Peter 

Čičatko zamestnanec technických služieb Trebišov. V súčasnosti sa do konca roka 2018 bude vyvážať 

komunálny odpad na skládku Sirník na základe objednávky na uloženie odpadu pre firmu Remko 

Sirník, ktorá je v súčasnosti prevádzkovateľom skládky. O ďalšom riešení vývozu odpadov bude 

starosta informovať poslancov na najbližšom obecnom zastupiteľstve.  

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

     

 

V Zemplínskom Jastrabí 07.12.2018 

 

 

 

 

Zapisovateľ:      Monika Šimonová             .................................................. 

 

Overovatelia:     Juraj Juhás                         ................................................... 

                            

                           Ing. Adriána Maďarová     ...................................................   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


