Zápisnica z 9 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného

dňa 22.06.2020 o 19.00 hod v zasadačke obecného úradu
v Zemplínskom Jastrabí
____________________________________________________________________
Prítomní: Miroslav Maďar, starosta obce
Poslanci OZ: Monika Šimonová, Ing. Peter Salaga , Juraj Juhás
Ing. Milan Kučma, Dušan Béreš, Eva Magnesová
Neprítomní poslanci OZ: Ing, Adriána Maďarová
Kontrolórka obce:
Zamestnanci obce:
Ďalší prítomní:
Verejnosť:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra obce
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
7. Schválenie záverečného účtu obce
8. Zriadenie DHZ obce
9. Plán kontrol na II. polrok 2020
10. Rozpočtové opatrenie, čerpanie rezervného fondu
11. Rôzne

K bodu1:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných.

K bodu 2:
Za zapisovateľa bola určená Monika Śimonová . Za overovateľov zápisnice boli určení
Ing. Milan Kučma a Juraj Juhás
Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 3:
V tomto bode OZ jednohlasne schválilo návrh programu 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie 61/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 9. 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. Kontrola uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra obce
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
7. Schválenie záverečného účtu obce
8. Zriadenie DHZ obce
9. Plán kontrol na II. polrok 2020
10. Rozpočtové opatrenie, čerpanie rezervného fondu
11. Rôzne
K bodu 4:

Kontrolu uznesení predniesol starosta obce Miroslav Maďar a skonštatoval, že uznesenia
z predošlého zasadnutia boli splnené.
K bodu 5:
Uznesenie 62/2020

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.

K bodu 6, 7:
Uznesenie č. 63/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 18453,79 €

Hlasovanie

za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 8:

V tomto bode informoval starosta obce poslancov o upozornení Okresného riaditeľstva záchranného
zboru v Trebišove o povinnosti obce zriadiť v obci DHZ alebo sa zlúčiť so susednou obcou.
Túto povinnosť obci ukladá zákon č. 314/2001 Z.z.
Poslanci navrhujú, aby bol zriadený DHZ v obci. O ďalšom postupe bude starosta obce informovať
OZ po porade s riaditeľom ORHZ.

K bodu 9:
Uznesenie 64/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol na II. polrok 2020

Hlasovanie

za
Jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 10:

Uznesenie 65/2020

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2020, ktoré je prílohou tejto zápisnice
Hlasovanie

za
Jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 11:
V rôznom poslanci prejednali možnosti spomalenia cestnej premávky v smere Cejkov –
Zemplínske Jastrabie hlavne v ranných hodinách kedy vodiči nedodržujú predpísanú rýchlosť.
Starosta obce upozorní na túto skutočnosť ORPZ v Trebišove.

Ing. Peter Salaga sa informoval o možnosti zberu plastov mesačne, nakoľko daný stav nie je
postačujúci. Táto možnosť sa prejedná s firmou NATURPAK a KOSIT pri zostavení nového
zvozového kalendára, kde sa upraví aj interval zberu papiera.
Poslanec Juraj Juhás navrhol starostovi, aby sa na novovybudovanom schodisku na cintoríne
upevnilo zábradlie pre mobilitu starších ľudí.
Ing. Milan Kučma upozornil na vodu okolo chodníka na Hlavnej ulici pred domom p.
Choroščákovej kde by bolo potrebné vyvŕtať otvor pod chodník , aby voda mohla odtiecť.

V Zemplínskom Jastrabí 22.06. 2020

Zapisovateľ:

Monika Šimonová

Overovatelia:

Ing. Milan Kučma

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

Juraj Juhás

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

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

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

