
           

 Zápisnica z 13 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného     

             dňa 28.06.2021 o 18.00 hod v zasadačke  obecného úradu  

                                   v Zemplínskom Jastrabí 

____________________________________________________________________ 

Prítomní: Miroslav Maďar, starosta obce 

Poslanci OZ:   Monika Šimonová,  Ing. Peter Salaga , Juraj Juhás,  

                          Dušan Béreš,  Jaroslav Varga  

Neprítomní poslanci OZ:  Ing. Milan Kučma, Eva Magnesová 

Kontrolórka obce:  Monika Kohútová 

Zamestnanci obce:       

Ďalší prítomní:        

Verejnosť: 

Program zasadnutia:   

 

    Program:  1.  Otvorenie zasadnutia  

                     2.  Určenie zapisovateľa zápisnice, a overovateľov zápisnice 

                     3.  Schválenie programu zasadnutia 

                     4.  Kontrola uznesení        

                     5.  Správa  hlavného kontrolóra 

                     6.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce  

                     7.  Schválenie záverečného účtu obce  

                     8.  Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

                     9.  Plán kontrol  na 2. polrok 2021  

                   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 Juraj Juhás. 

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

   

 

K bodu 3:   

V tomto bode OZ jednohlasne  schválilo návrh programu 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 81/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program 13. 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 

                     6.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce  

                     7.  Schválenie záverečného účtu obce  

                     8.  Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

                     9.  Plán kontrol  na 2. polrok 2021  

                   10.  Rôzne 

 

 

K bodu 4:   

 

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

z predošlého zasadnutia boli splnené. 

 

K bodu 5: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.  

 

K bodu 6, 7: 

Uznesenie č. 82/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 

účtu za rok 2020.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 11812,64 EUR. 

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

 

K bodu 8: 

        

Uznesenie č. 83/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol na II. polrok 2021.  

 

 



Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 9: 

Uznesenie č. 84/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2021, ktoré je prílohou tejto zápisnice.  

 

 

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

       
K bodu 10:  

V tomto bode poslanci prejednali  nové projekty – rekonštrukciu autobusových zastávok a vybavenie ŠJ 

pri Materskej škole. Boli prijaté nasledovné uznesenia. 

 

Uznesenie č. 85/2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu autobusových zastávok v obci Zemplínske Jastrabie, 

ktoré budú realizované z IROP, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, kód výzvy 

IROP-CLLD-Q088-512-003, kde spoluúčasť obce predstavuje 5 %.  

 

 Uznesenie č. 86/2021 

 

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybavenie školskej jedálne pri MŠ v Zemplínskom Jastrabí, ktoré 

bude zrealizované z IROP, aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, kód 

výzvy IROP-CLLD-Q088-512-006, kde spoluúčasť predstavuje 5 %.  

 

V Zemplínskom Jastrabí 28.06. 2021 

Zapisovateľ:      Monika Šimonová                         .................................................. 

 

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

                            

                           Juraj Juhás                                    ...................................................   

   

 

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

                                                         Miroslav Maďar 

                                                           starosta obce   

    



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


