
          Zápisnica z 8 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného     

             dňa 14.05.2020 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  

Neprítomní poslanci OZ:  Juraj Juhás, Eva Magnesová 

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.  Voľba hlavného kontrolóra obce 

         6.  Úprava rozpočtu -  Rozpočtové opatrenie č. 1 

                    7.  Úprava rozpočtu -  Rozpočtové opatrenie č. 2 

                    8.  Úver na rekonštrukciu kultúrneho domu 

                    9.  Informácie o projektoch         

                   10.  Rôzne 

 

   

K bodu1: 

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

 

K bodu 2: 

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

 Ing. Peter Salaga a Monika Šimonová. 

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

   

 

K bodu 3:   

V tomto bode OZ jednohlasne  schválilo návrh programu 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie 55/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program 8. 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.  Voľba hlavného kontrolóra obce 

         6.  Úprava rozpočtu -  Rozpočtové opatrenie č. 1 

                    7.  Úprava rozpočtu -  Rozpočtové opatrenie č. 2 

                    8.  Úver na rekonštrukciu kultúrneho domu 

                    9.  Informácie o projektoch         

                   10.  Rôzne 

 

 

K bodu 4:   

 

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

z predošlého zasadnutia boli splnené. 

 

K bodu 5: 

 

Dňa 03.04.2020 bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce z dôvodu, že sa skončilo funkčné 

obdobie hlavného kontrolóra obce.  Prihlásila sa jediná kandidátka p. Monika Kohutová.  

Obecné zastupiteľstvo po kontrole predložených dokumentov konštatuje, že boli splnené 

požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky.    

 

        
Uznesenie 56/2020 

Obecné zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra obce p. Moniku Kohutovú na obdobie 6 rokov.  

 

Hlasovanie  za Jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

 

K bodu 6: 

Uznesenie 57/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2020 ktoré je prílohou tejto zápisnice.        

 

Hlasovanie  za Jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 



 

       
K bodu 7:  

Uznesenie 58/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020 ktoré je prílohou tejto zápisnice.        

 

Hlasovanie  za Jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

 

K bodu 8: 

Starosta informoval poslancov o potrebe prijatia úveru na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 

115.870,32 €. Po kontrole rekonštrukcii pracovníkom PPA budú finančné prostriedky vrátené na účet 

obce.  

 

Uznesenie 59/2020 

OZ schvaľuje prijatie krátkodobého úveru  na financovanie projektu „ Rekonštrukcia kultúrneho domu“  

vo výške 115.870,32 €. 

Hlasovanie  za Jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

 

K bodu 9: 

Starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcich projektoch ako: výstavba chodníka na cintoríne, 

rekonštrukcia kultúrneho domu, rekonštrukcia na ihrisku, oplotenie cintorína, projekt ! Vopľný čas“  

V tomto bode p. Ing. Salaga navrhol, aby sa vstup na cintorín predĺžil až k ceste. Poslanci OZ taktiež 

súhlasili, aby sa na rekonštruovanej stavbe na ihrisku urobila ja vonkajšia fasáda, ktorá nie je súčasťou 

rekonštrukcie stavby. Starosta informoval poslancov aj o prácu naviac, ktorá sa na uvedenej stavbe 

urobila ako vnútorné omietky, elektroinštalácie, maľovanie. 

 

 Uznesenie 60/2020 



 

 

OZ súhlasí s dofinancovaním projektu „ Rekonštrukcia skladu ŠK“ z dôvodu práce naviac ako aj 

z dôvodu realizácie vonkajšej fasády budovy.  

 

Hlasovanie  za Jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

 

 

 

V Zemplínskom Jastrabí 14.05. 2020 

 

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

 

Overovatelia:     Ing.  Peter Salaga                       ................................................... 

                            

                           Monika Šimonová                      ...................................................   

 

 

      

 

 

  

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

                                                         Miroslav Maďar 

                                                           starosta obce   

    

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 


