Zápisnica z 18 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného

dňa 27.06.2022 o 19.00 hod v zasadačke obecného úradu
v Zemplínskom Jastrabí
____________________________________________________________________
Prítomní: Miroslav Maďar, starosta obce
Poslanci OZ: Ing. Peter Salaga, Dušan Béreš, Jaroslav Varga, Eva Magnesová, Ing. Milan
Kučma, Monika Šimonová, Juraj Juhás
Neprítomní poslanci OZ:
Kontrolórka obce: Monika Kohútová
Zamestnanci obce: Ing. Adriána Maďarová
Ďalší prítomní:
Verejnosť: RNDr. Daniel Kenderka
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. Plán kontrol na II. polrok 2022
7. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenie č.2
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
9. Záverečný účet obce
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
11. Určenie počtu poslancov
12. Určenie volebných obvodov
13. 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
Eva Magnesová a Jaroslav Varga.
Hlasovanie za
jednohlasne
proti
zdržal sa

K bodu 3:
V tomto bode OZ jednohlasne schválilo návrh programu 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 118/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 18. 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. Plán kontrol na II. polrok 2022
7. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenie č.2
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
9. Záverečný účet obce
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
11. Určenie počtu poslancov
12. Určenie volebných obvodov
13. 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. 119/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.
K bodu 6:

V tomto bode kontrolórka obce predložila poslancom plán kontrol na II. polrok 2022.
Uznesenie č. 120/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol na II. polrok 2022.
Hlasovanie Za
Jednohlasne
Proti
zdržal sa

K bodu 7:

Uznesenie č. 121/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2022, ktoré je prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie za
Jednohlasne
proti
zdržal sa
K bodu 8,9

Uznesenie č. 122/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 32 681,32 EUR
Hlasovanie

Za
jednohlasne
Proti
zdržal sa

K bodu 10:

V tomto bode OZ určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie 2022 -2026.
Uznesenie č. 123/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Zemplínske Jastrabie v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. u r č u j e rozsah výkonu funkcie starostu Obce Zemplínske
Jastrabie v novom volebnom období r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.
Hlasovanie

Za
jednohlasne
Proti
zdržal sa

K bodu 11:
Uznesenie č. 124/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Zemplínske Jastrabie v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. určuje počet poslancov Obce Zemplínske Jastrabie v novom
volebnom období r. 2022 – 2026 - 7 poslancov.

Hlasovanie

Za
jednohlasne
Proti
zdržal sa

K bodu 12:

Uznesenie č. 125/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Zemplínske Jastrabie v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určuje
volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 2026, a to: 1 volebný obvod.
Hlasovanie

Za
jednohlasne
Proti
zdržal sa

K bodu 13:

V rôznom starosta obce informoval poslancov o pripravovanom dní obce, ktorý sa uskutoční
06.08.2022. p. Monika Šimonová vyjadrila poďakovanie všetkým organizátorom dňa detí
a zároveň sa informovala, či po ukončení osláv dňa obce nebude diskotéka. Nakoľko
v predchádzajúcich rokoch boli problémy práve s diskotékou a bolo potrebné volať na zásah aj
políciu, diskotéka sa tohto roku neuskutoční. Poslanci OZ navrhli starostovi, aby na Deň obce
oslovil p. Bodákovú a p. Loba za účelom predaja občerstvenia s tým, že obidvaja môžu realizovať
predaj z vlastných stánkov.

V Zemplínskom Jastrabí 27.06.2022

Zapisovateľ:

Ing. Adriána Maďarová

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

Overovatelia: Eva Magnesová

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

Jaroslav Varga

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

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

