
          Zápisnica z 11 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného     

             dňa 11.12.2020 o 18.00 hod v zasadačke  obecného úradu                                               

                                v Zemplínskom Jastrabí 

____________________________________________________________________ 

Prítomní: Miroslav Maďar, starosta obce 

Poslanci OZ:   Monika Šimonová,  Ing. Peter Salaga , Ing. Milan Kučma, Dušan Béreš, 

                         Eva Magnesová, Jaroslav Varga  

Neprítomní poslanci OZ:  Juraj Juhás 

Kontrolórka obce: Monika Kohútová 

Zamestnanci obce:      Ing. Adriána Maďarová 

Ďalší prítomní:        

Verejnosť: 

Program zasadnutia:  

                    1.  Otvorenie zasadnutia  

                    2.  Určenie zapisovateľa zápisnice, a overovateľov zápisnice 

                    3.  Schválenie programu zasadnutia 

                    4.  Sľub nového poslanca OZ 

                    5.   Kontrola uznesení        

                    6.  Správa  hlavného kontrolóra 

                    7.  Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 4    

                    8.  Plán kontrol na 1. polrok 2021  

         9.  Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2021  

                   10. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 

                   11. Dodatok k VZN o nakladaní s odpadmi  

                   12. VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad 

                   13. VZN o dotácií pre MŠ a ŠJ  

                   14. Schválenie zámeru na odpredaj majetku  

                   15. Rôzne 

 

        

   

K bodu1: 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý privítal všetkých poslancov 

obecného úradu ako aj nového poslanca  p. Jaroslava Vargu, ktorý nastúpil ako náhradník za Ing.   

Adriánu Maďarovú.  

Ing. Adriána Maďarová sa vzdala funkcie poslankyne OÚ  z dôvodu, že od 01.12.2020 je 

zamestnaná na obecnom úrade na miesto Ing. Hajčákovej.  

K bodu 2: 

 Za zapisovateľa bola určená Ing. Adriána Maďarová . Za overovateľov zápisnice boli určení   

 p. Monika Šimonová a p. Eva Magnesová 

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   



   

 

 K bodu 3:   

V tomto bode OZ jednohlasne  schválilo návrh programu 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie 67/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

Schválený program zasadnutia:   

                    1.  Otvorenie zasadnutia  

                    2.  Určenie zapisovateľa zápisnice, a overovateľov zápisnice 

                    3.  Schválenie programu zasadnutia 

                    4.  Sľub nového poslanca OZ 

                    5.   Kontrola uznesení        

                    6.  Správa  hlavného kontrolóra 

                    7.  Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 4    

                    8.  Plán kontrol na 1. polrok 2021  

         9.  Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2021  

                   10. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 

                   11. Dodatok k VZN o nakladaní s odpadmi  

                   12. VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad 

                   13. VZN o dotácií pre MŠ a ŠJ  

                   14. Schválenie zámeru na odpredaj majetku  

                   15. Rôzne 

 

               
K bodu 4:   

 

Novo nastúpený poslanec OZ Jaroslav Varga zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a potvrdil to 

svojím podpisom. Zároveň mu starosta obce odovzdal osvedčenie pre poslanca OZ. 

 

 

K bodu 5: 

 

Kontrolu uznesení predniesol starosta obce Miroslav Maďar a skonštatoval, že uznesenia 

z predošlého zasadnutia boli splnené. 

 

K bodu 6: 

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla správu z kontroly za mesiac november 2020 

 

Uznesenie 68/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.  

 



K bodu 7: 

 

Uznesenie 69/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2020 ktoré je prílohou tejto zápisnice.        

 

Hlasovanie  za Jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 8: 

 

Kontrolórka obce predlžila plán kontrol na 1 polrok 2021, ktorý poslanci jednohlasne schválili.  

 

Uznesenie 70/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol na 1. polrok 2021.         

 

Hlasovanie  za Jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

 

K bodu 9:  

       
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

 

 

K bodu 10: 

 

Návrh rozpočtu bol vysvetlený pracovníčkou obce Ing. Adriánou Maďarovou. K rozpočtu sa 

vyjadrila aj kontrolórka obce a starosta obce. Poslanci zobrali na vedomie návrhy rozpočtov na roky 

2022 -2023 a jednohlasne schválili návrh rozpočtu na rok 2021 v plnom rozsahu. 

 

 Uznesenie 71/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na 

rok 2021 a berie na vedomie rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2022 -2023. 

  

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

 



K bodu 11:  

 Uznesenie 72/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1/2020 k VZN  č. 3/2019 o nakladaní s odpadmi na 

území obce zemplínske Jastrabie 

 

 

Hlasovanie  Za Jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 12:  

 Uznesenie 73/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN  č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálny 

odpad.   

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 13:  

 Uznesenie 74/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN  č. 2/2020  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa MŠ a potencionálneho stravníka ŠJ.   

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 14: 

 

Uznesenie 75/2020   

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja majetku kupujúcemu - – Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 

8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

 

 



Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 15: 

 

    V tomto bode informoval starosta obce poslancov o vývoze odpadov. Firma KOSIT Košice 

požaduje od obci sľub, že ak v prípade kontroly odpadu vyvezeného z obce Zemplínske Jastrabie 

bude zistené, že občania netriedia odpad bude sankcie znášať obec. Z tohto dôvodu bol do a.s. Kosit 

zaslaný list so záporným stanoviskom. List podpísali obce Kašov, Zemplínske Jastrabie, Kysta, 

Kožuchov, Zemplínsky Branč, Novosad. Poslanci OZ nesúhlasia, aby sankcie znášala obec.      

 

 

 

V Zemplínskom Jastrabí 11.12. 2020 

 

Zapisovateľ:      Ing. Adriána Maďarová                     .................................................. 

 

Overovatelia:     Monika  Šimonová                           ................................................... 

                            

                           Eva Magnesová                              ...................................................   

 

 

      

 

 

 

 

  

                                           ...................................................       

                                                         Miroslav Maďar 

                                                         starosta obce   
    
 

  

 

 

 

 


