Zápisnica z 5 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného

dňa 05.08.2019 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 , Juraj Juhás
Ing. Milan Kučma, Dušan Béreš, Ing. Adriána Maďarová
Neprítomní poslanci OZ:
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 kontrolór
6. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach
7. Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu
8. Deň obce
9. 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. Peter Salaga. Do návrhovej komisie boli určení Eva Magnesová a Ing.
Milan Kučma.

Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 3:
V tomto bode OZ jednohlasne schválilo návrh programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie 36/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 5. 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 kontrolór
6. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach
7. Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu
8. Deň obce
9. Rôzne

K bodu 4:

Kontrolu uznesení predniesol starosta obce Miroslav Maďar a skonštatoval, že uznesenia
z predošlého zasadnutia boli splnené.
K bodu 5:
Uznesenie 37/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.
K bodu 6:
Uznesenie 38/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách
a školských zariadeniach

Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 7:

Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu
Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 8:
V tomto bode poslanci prerokovali oslavy Dňa obce a boli rozdelené úlohy pre poslancov.

K bodu 9:
V tomto bode poslanec Juhás informoval o požiadavke p. Džudžu na vyčistenie rigolu na ulici Kašovská
popri záhrade p. Choroščákovej.
Ing. Salaga navrhol prekrytie časti parkoviska počas slávnosti tieniacou vrecovinou.
Starosta informoval poslancov o možnosti zakúpenia nádob na separovaný zber s možnosťou splácania
na dobu 5 rokov, ako aj o zakúpení klimatizačnej jednotky do domu smútku, siete na ihrisko, výčapného
zariadenia. Ďalej starosta informoval poslancov o výzve na podporu dobudovania základnej
infraštruktúry ako sú cesty, chodníky, osvetlenie. Poslanci navrhli zapojiť sa do výzvy a to na výstavbu
verejného osvetlenia.

V Zemplínskom Jastrabí 05.8. 2019

Zapisovateľ:

Monika Šimonová

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

Overovatelia:

Ing. Peter Salaga

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

Ing. Adriána Maďarová

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

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

