
          

 Zápisnica z 15 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného     

             dňa 13.12.2021 o 18.00 hod v zasadačke  obecného úradu  

                                   v Zemplínskom Jastrabí 

____________________________________________________________________ 

Prítomní: Miroslav Maďar, starosta obce 

Poslanci OZ:   Ing. Peter Salaga , Juraj Juhás,  Dušan Béreš,  Jaroslav Varga, Eva Magnesová  

Neprítomní poslanci OZ:  Ing. Milan Kučma, Monika Šimonová 

Kontrolórka obce:  Monika Kohútová 

Zamestnanci obce:  Ing. Adriána Maďarová     

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.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

                    7.  Plán kontrol na I. polrok 2022 

                    8.  Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2022 

                    9.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 

                   10.  Smernica pre stanovenie ceny jedla a evidenciu v ŠJ   

                   11.  Smernica a zabezpečení stravovania 

                   12.  VZN o určení výšky dotácie pre MŠ a ŠJ  

                   13.  VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu v MŠ a ŠJ  

                   14.  Odpredaj pozemku    

                   15.  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 Eva Magnesová. 

 

Hlasovanie za jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

   

 

K bodu 3:   

V tomto bode OZ jednohlasne  schválilo návrh programu 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 



 

Uznesenie č. 97/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program 15. 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.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

                    7.  Plán kontrol na I. polrok 2022 

                    8.  Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2022 

                    9.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 

                   10.  Smernica pre stanovenie ceny jedla a evidenciu v ŠJ   

                   11.  Smernica a zabezpečení stravovania 

                   12.  VZN o určení výšky dotácie pre MŠ a ŠJ  

                   13.  VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu v MŠ a ŠJ  

                   14.  Odpredaj pozemku    

                   15.  Rôzne                        

      

K bodu 4:   

 

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

z predošlého zasadnutia boli splnené. 

 

K bodu 5: 

 

Uznesenie č. 98/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.  

 

K bodu 6: 

Uznesenie č. 99/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2021, ktoré je prílohou tejto zápisnice.  

 

Hlasovanie za Jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

       

 

 

 

 



 

K bodu 7:  

Uznesenie č. 100/2021 

 

OZ schvaľuje plán kontrol na I. polrok 2022.  

Hlasovanie za Jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

 

K bodu 8: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 

2022. 

K bodu 9:  

Návrh rozpočtu bol vysvetlený pracovníčkou obce Ing. Adriánou Maďarovou. K rozpočtu sa 

vyjadrila aj kontrolórka obce a starosta obce. Poslanci zobrali na vedomie návrhy rozpočtov na roky 

2023 -2024 a jednohlasne schválili návrh rozpočtu na rok 2022 v plnom rozsahu. 

 

 Uznesenie 101/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na 

rok 2022 a berie na vedomie rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2023 -2024. 

  

Hlasovanie  za jednohlasne 

 proti  

 zdržal sa   

 

K bodu 10: 

Uznesenie č. 102/2021 

 

OZ berie na vedomie smernicu pre stanovenie ceny jedla a evidenciu v ŠJ. 

   

K bodu 11: 

 

Uznesenie č. 103/2021 

 

OZ berie na vedomie smernicu o zabezpečení stravovania.  

 

K bodu 12: 

 

 

 

 



Uznesenie č. 104/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o určení výšky dotácie pre MŠ a ŠJ.  

 

Hlasovanie za Jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

 

K bodu 13:  

 

Uznesenie č. 105/2021 

 

OZ schvaľuje VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu v MŠ a ŠJ 

 

Hlasovanie za jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

 

K bodu 14:  

Uznesenie 106/2021 

 OZ schvaľuje odpredaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a to parc. č. 25/1- 

zastavaná plocha o výmere 72 m2, parc. č. 25/2 - zastavaná plocha o výmere 20 m2, parc. č. 25/3 - 

zastavaná plocha o výmere 16 m2, parc. č. 27/2 zastavaná plocha o výmere 22 m2 pre pani Máriu 

Stropkaiovú za cenu 400,- €, ktorá bola  určená znaleckým posudkom č. 121/2021.       

 

Hlasovanie za jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

 

K bodu 15:  

 

V tomto bode poslanci prejednali zriadenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy a bolo prijaté 

nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 107/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí : 

A/ Schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zriadenie združenia obcí 

Ondavské cyklotrasy, so sídlom M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

 

 

 



B/ Schvaľuje 
Zmluvu o zriadení združenia obcí, ktorou obec Nižný Hrušov, obec Dlhé Klčovo, obec Parchovany, 

mesto Trebišov, obec Zemplínske Hradište, obec Sirník, obec Brehov, obec Hraň, obec Veľké 

Ozorovce, obec Zemplínska Teplica, obec Zemplínske Jastrabie, obec Kašov, obec Streda nad 

Bodrogom, obec Horovce, obec Moravany, obec Rakovec nad Ondavou, obec Tušice a obec Tušická 

Nová Ves zriaďujú združenie obcí: Ondavské cyklotrasy, so sídlom M. R. Štefánia 862/204, 075 

01 Trebišov, ktorého hlavným účelom je starostlivosť o životné prostredie, ktorá spočíva vo vyvíjaní 

činností smerujúcich rozvoju miestnej dopravy, kultúry a cestovného ruchu, spočívajúcich najmä 

vo výstavbe siete cyklotrás a prislúchajúcej technickej vybavenosti najmä, nie však výlučne, 

v katastrálnych územiach združených obcí a v regiónoch spájajúcich historické a kultúrne oblasti 

Zemplína, Domaše a Tokaja v okolí rieky Ondava, dotýkajúcich sa okresov Vranov nad Topľou, 

Michalovce a Trebišov. 

 

C/ Schvaľuje 
Stanovy združenia obcí Ondavské cyklotrasy  
 

D/ Schvaľuje  
za prvého predsedu združenia obcí Ondavské cyklotrasy PhDr. Mareka Čižmára, trvalo bytom 

Parková 4053/16, 075 25 Trebišov, primátora mesta Trebišov 

 

E/ Schvaľuje 
za prvých členov Rady združenia, združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

a) JUDr. Juraja Guzeja, starostu obce Parchovany, trvalo bytom  Gaštanová ulica 495/10, 076 62 

Parchovany,  

b) Jána Oláha, starostu obce Zemplínske Hradište, trvalo bytom Ternavská 75/2, 076 01 Zemplínske 

Hradište,  

c) Jána Fenčáka, starostu obce Nižný Hrušov, trvalo bytom Nižný Hrušov 547, 094 22 Nižný 

Hrušov, 

d) Erika Timka, starostu obce Horovce, trvalo bytom Horovce 195, 072 02 Horovce.  

 

 
Hlasovanie za jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

 

V Zemplínskom Jastrabí 13.12. 2021 

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

 

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

                            

                           Eva Magnesová                                 ...................................................   

   

 

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

                                                          Miroslav Maďar 

                                                                     starosta obce  

     



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


