Zápisnica z 3 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného

dňa 25.03.2019 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. Milan Kučma, Dušan Béreš
Kontrolórka obce:
Monika Kohútová
Zamestnanci obce:
Ďalší prítomní:
Verejnosť:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 1
5. Správa hlavného kontrolóra
6. VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu
verejnej zelene
7. Žiadosť o ambulantný predaj mäsa
8. Dopravné značenie miestnych komunikácií
9. Krátkodobý úver
10. 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 Ing.
Peter Salaga a Ing. Milan Kučma. Do návrhovej komisie boli určení Juraj Juhás a Dušan Béreš.

Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 3:
V tomto bode OZ jednohlasne schválilo návrh programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie 19/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 3. 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. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 1
5. Správa hlavného kontrolóra
6. VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu
verejnej zelene
7. Žiadosť o ambulantný predaj mäsa
8. Dopravné značenie miestnych komunikácií
9. Krátkodobý úver
10. Rôzne
K bodu 4:

Uznesenie 20/2019
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019 ktoré je prílohou zápisnic.

Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 5:
Uznesenie 21/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.

K bodu 6:

V tomto bode obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo VZN o pravidlách na udržiavanie
čistoty obce a ochranu verejnej zelene.

Uznesenie 22/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej
zelene.

Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 7:
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo žiadosť firmy Mäso Medzibodrožie o ambulantný predaj
mäsa a mäsových výrobkov.

Uznesenie 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje firme Mäso Medzibodrožie ambulantný
predaj mäsa.

Hlasovanie

za
5
proti
zdržal sa 1

K bodu 8:
V tomto bode poslanci prerokovali dopravné značenie ulíc Lipová, Kašovská a Cintorínska a rozhodli,
že je potrebné objednať nové dopravné značenia. Zároveň navrhli starostovi obce prejednať na
dopravnom inšpektoráte možnosť zníženia rýchlosti v obci na úseku v smere od obce Cejkov od č. d. 75
po č. d. 46.

Uznesenie 24/2019
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu dopravných značiek na ulici Lipovej, Kašovskej a
Cintorínskej podľa doterajšieho značenia.
2. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce, aby prejednal na dopravnom inšpektoráte možnosť
zníženia rýchlosti v obci na úseku v smere od obce Cejkov od č. d. 75 po č.d. 46

Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 9:
Uznesenie 25/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prijatím krátkodobého úveru na financovanie projektu „ Rekonštrukcia
domu smútku“ vo výške 84192,- €

Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 10
V tomto bode starosta informoval poslancov o vývoze komunálneho a separovaného odpadu.
Tento odpad vyváža firma KOSIT a.s. Košice podľa zvozového kalendára. V prípade, ak občan
potrebuje vyviesť väčšie množstvo komunálneho odpadu, je potrebné nahlásiť to na obecný úrad.
Obecný úrad poskytne dopravu a odpad si zaplatí občan.
Taktiež bola prejednaná otázka koľko psov vlastní p. Choroščáková a že je potrebné ju upozorniť
aby tieto psy neohrozovali občanov obce.

Uznesenie 26/201
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby každý občan, ktorý doloží doklad o inkontinencii dostal 5 kusov
vriec s označením KOSIT na plienky zdarma.

Hlasovanie

za
proti
zdržal sa

jednohlasne

V Zemplínskom Jastrabí 25.3.2019

Zapisovateľ:

Monika Šimonová

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

Overovatelia:

Ing. Peter Slaga

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

Ing. Milan Kučma

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

...................................................
Miroslav Maďar
starosta obce

