Zápisnica zo 4 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného

dňa 17.06.2019 o 19.00 hod v zasadačke obecného úradu
v Zemplínskom Jastrabí
____________________________________________________________________
Prítomní: Miroslav Maďar, starosta obce
Poslanci OZ: Monika Šimonová, Eva Magnesová, Ing. Peter Salaga ,
Ing. Milan Kučma, Dušan Béreš, Ing. Adriána Maďarová
Neprítomní poslanci OZ: Juraj Juhás
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. Kontrola uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra
6. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 2
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
8. Schválenie záverečného účtu obce
9. Plán kontrol na II. polrok 2019
10. Informácie o projektoch
11. Deň obce
12. 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.
Adriána Maďarová a Ing. Milan Kučma. Do návrhovej komisie boli určení Eva Magnesová
a Dušan Béreš.

Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 3:
V tomto bode OZ jednohlasne schválilo návrh programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie 27/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 4. 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. Kontrola uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra
6. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 2
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
8. Schválenie záverečného účtu obce
9. Plán kontrol na II. polrok 2019
10. Informácie o projektoch
11. Deň obce
12. Rôzne
K bodu 4:

Kontrolu uznesení predniesol starosta obce Miroslav Maďar a skonštatoval, že uznesenia
z predošlého zasadnutia boli splnené.
K bodu 5:
Uznesenie 28/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.
K bodu 6:
Uznesenie 29/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019 ktoré je prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 7 a 8 :

Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 26252,25 €
Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 9:

Uznesenie 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje plán kontrol na II. polrok 2019.

Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 10:
V tomto bode starosta informoval poslancov o schválených projektoch a to: rekonštrukcii domu smútku,
rekonštrukcii kultúrneho domu, oplotenia cintorína, výstavba chodníka na cintoríne, parkovisko,
rekonštrukcia skladu ŠK, detské ihrisko, zmena vykurovania v budove OcÚ, oplotenie a výstavba
chodníka pri fitparku, výstavba pieskoviska MŠ.

K bodu 11:
Starosta obce informoval poslancov o obecných slávnostiach, ktoré sa uskutočnia 11.08.2019. Na
slávnostiach vystúpi FS Borievka a zábavná skupina DRIŠĽAK. Je potrebné zabezpečiť ešte 1 folklórny
súbor z okolitých dedín. Zároveň obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že diskotéka po skončení sa
neuskutoční.

K bodu 12:
V rôznom poslanci OZ prejednali vyradenie motorového vozidla INCA a nákup motorového odhŕňača
snehu na zimnú údržbu, ako aj postrek komárov v obci.

Pani Šimonová sa informovala o výstavbe autobusových zastávok, nakoľko súčasné sú už
v nevyhovujúcom stave. Starosta obce vysvetli, že autobusové zastávky sa budú realizovať v ďalších
rokoch cez projekty MAS – TOKAJ ROVINA.
Zároveň v tomto bode starosta obce navrhol odpredaj nepotrebných gamatiek. Poslanci odsúhlasili
odpredajnú cenu 20,- € za kus.

Uznesenie 32/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyradením motorového vozidla INCA.

Hlasovanie

za
Jednohlasne
proti
zdržal sa

Uznesenie 33/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nákupom motorového odhŕňača snehu.

Hlasovanie

za
Jednohlasne
proti
zdržal sa

Uznesenie 34/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s postrekom komárov v obci, ktorý uskutoční firma, ktorá má na uvedenú
činnosť oprávnenie.

Hlasovanie

za
Jednohlasne
proti
zdržal sa

Uznesenie 35/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom nepotrebných gamatiek v cene 20,- € za kus.

Hlasovanie

za
Jednohlasne
proti
zdržal sa

V Zemplínskom Jastrabí 17.6. 2019

Zapisovateľ:

Monika Šimonová

Overovatelia:

Ing. Peter Salaga

Ing. Milan Kučma

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

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

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

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

