
 

        Zápisnica z 2 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného     

             dňa 14.12.2022 18.00 hod v zasadačke  obecného úradu  

                                   v Zemplínskom Jastrabí 

____________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  RNDr. Daniel Kenderka,  starosta obce 

Poslanci OZ:  Monika Šimonová, Eva Magnesová, Juraj Juhás, Dušan Béreš  

                         Renáta Michalková, Ing. Pavol Salaga,  Mariana Tóthová   

                         

Kontrolórka obce:      Monika Kohútová   

Zamestnanci obce:     Ing. Adriána Maďarová, Dana Šantová  

Ďalší prítomní:        

Verejnosť: 

Program zasadnutia:  
 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa zápisnice, a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu  

5. Plán kontrol na I. polrok 2023  

6. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenie č.4 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023  

8. Schválenie rozpočtu na rok 2023  

9. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach  

10. Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu  

11. Rôzne 

         

K bodu1: 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce RNDr. Daniel Kenderka, ktorý 

privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že počet poslancov je 7 a OZ je uznášania 

schopné  

K bodu 2: 

 Za zapisovateľa  určil starosta obce  p. Danu Šantovú a za overovateľov zápisnice starosta 

určil p. Evu Magnesovú a p. Juraja Juhása.   

 

Hlasovanie:    

Za:   jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

 



K bodu 3: 

V tomto bode starosta obce navrhol zmenu programu, nakoľko firma bagrik s.r.o. zaslala 

oznámenie o navýšení cien na stavbu „ Rekonštrukcia autobusových zastávok, bol doplnený bod 

programu na odsúhlasenie navýšenej ceny. Starosta obce  dal hlasovať za program zasadnutia.  

 

Schválený program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa zápisnice, a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu  

5. Plán kontrol na I. polrok 2023  

6. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenie č.4 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023  

8. Schválenie rozpočtu na rok 2023  

9. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach  

10. Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu  

11. Oznámenie o navýšení cien stavby „ Rekonštrukcia autobusových zastávok“  

12. Rôzne 
 

Uznesenie č. 6/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje program 2 zasadnutia OZ.  

 

 Hlasovanie:    

Za:   jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

 

 

K bodu.4 

 

V tomto bode starosta obce oznámil poslancom OZ, že poverená zastupovaním starostu obce 

bude poslankyňa Monika Šimonová.  

 

Uznesenie č. 7/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí berie na vedomie informáciu starostu obce, že 

poverená zastupovaním starostu obce je poslankyňa Monika Šimonová.   

 

 Hlasovanie:    

Za:   jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

 

 

 



K bodu 5: 
V tomto bode kontrolórka obce predniesla plán kontrol na I. polrok 2023. 

 

 Uznesenie č. 8/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje plán kontrol na I. polrok 2023. .   

 

 Hlasovanie:    

Za:   jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

   

K bodu 6: 
 

Ekonómka obce Ing. Adriána Maďarová oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č.  

4/2022.  

 

Uznesenie č. 9/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4/2022, 

ktoré je prílohou tejto zápisnice.    

 

 Hlasovanie:    

Za:   jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

 

K bodu 7: 

 

Hlavná kontrolórka obce vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu a odporúčala poslancom 

rozpočet na rok 2023 schváliť a na roky 2024– 2025 zobrať na vedomie. Stanovisko tvorí 

neoddeliteľnú prílohu zápisnice a poslanci ho vzali na vedomie.   

 

 

Uznesenie č. 10/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a roky 2024-2025. 

 

Hlasovanie:    

Za:   jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

                                                                            

K bodu 8: 

 

Návrh rozpočtu obce Zemplínske Jastrabie na roky 2023 – 2025 vypracovala ekonómka obce 

Ing. Maďarová. Návrh bol zverejnený po dobu 15 dní na webovej stránke a úradnej tabuli 



obce. Poslanci rozpočet na rok 2023 prerokovali, schválili a rozpočet na roky 2024– 2025 

vzali na vedomie. Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 tvorí neoddeliteľnú prílohu 

zápisnice 

  

Uznesenie č. 11/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry 

na rok 2023 a berie  na vedomie rozpočet bez programovej štruktúry na roky  2024-2025. 

 

Hlasovanie:    

Za:   jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

                                                                            

K bodu 9 
 

V tomto bode poslanci OZ prerokovali VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu v 

školách a školských zariadeniach, nakoľko ministerstvo školstva stanovilo nové finančné 

pásma na nákup potravín pre školské stravovanie. Obecné zastupiteľstvo doplnilo návrh VZN, 

keďže ministerstvo  určilo pásma B pre stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov.   

Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnené VZN kde stanovilo  3 finančné pásmo A pre 

stravníkov žiakov MŠ a ZŠ a  3 finančné pásmo B pre zamestnancov a cudzích stravníkov.  

 

Uznesenie č. 12/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí  schvaľuje VZN č. 5/2022 o výške príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach, ktoré je 

prílohou tejto zápisnice.  

  

Hlasovanie:    

Za:   Jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

                                                                            

 

K bodu 10: 
 

V tomto bode zastupiteľstvo schválilo zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu. V zásadách 

bola zmenená výška príspevku zo sociálneho fondu na stravovanie, z dôvodu zmeny výšky 

stravnej jednotky podľa nových finančných pásiem.  

 

Uznesenie č. 13/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí  schvaľuje zásady tvorby a čerpania 

sociálneho fondu, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.  

  



Hlasovanie:    

Za:   Jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

 
K bodu 11: 

  

V tomto bode starosta obce informoval poslancov, že firma bagrik s.r.o. s ktorou má obec 

uzatvorenú zmluvu na rekonštrukciu autobusových zastávok zaslala obci oznámenie o navýšení 

cien, nakoľko došlo k prudkému nárastu cien stavebných materiálov. Vyzvala obec na úpravu 

zmluvy formou dodatku o navýšenie pôvodnej ceny o 2860,- €, keďže zákon o verejnom 

obstarávaní umožňuje v dôsledku náhlych a nepredvídaných zmien legitímne upraviť zmluvnú 

cenu. Poslanci prerokovali uvedenú zmenu a následne dal starosta obce hlasovať. Poslanci 

schválili navýšenie ceny o 2860,- € a odsúhlasili podpísanie dodatku k zmluve o dielo zo dňa 

25.08.2021, ktorým celková cena za dielo “ Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci 

Zemplínske Jastrabie“ bude upravená na 11.480,- € .   

 

Uznesenie č. 14/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí  schvaľuje navýšenie ceny o dielo“ 

Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci  Zemplínske Jastrabie“ o 2860,- € a schvaľuje 

podpísanie dodatku k zmluve o dielo zo dňa 25.08.2021 so spoločnosťou bagrik s.r.o., ktorým 

sa upraví celková cena diela „ Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Zemplínske 

Jastrabie“ na 11.480,- €.  

   

Hlasovanie:    

Za:   Jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

 

 

K bodu 12: 

 

V tomto bode boli zo strany poslancov vznesené nasledovné požiadavky. Poslanec Juraj Juhás 

navrhol či by sa nemohla urobiť dohoda s p. Jozefom Salagom ohľadom zapožičania jeho 

traktora, aby vypomáhal pri zbere konárov, aby súčasne s obecným traktorom zberal aj jeho 

traktor na ktorý by sa umiestnil mulčovač, ktorý by konáre hneď aj drvil. Zároveň uviedol, že 

by bolo dobre aby tento traktor pomáhal aj pri odpratávaní snehu. Starosta obce uviedol, že sa 

tom bude uvažovať, avšak problém bude s finančným riešením tejto požiadavky.  

Poslankyňa Monika Šimonová navrhla, že by bolo dobré odstrániť stromy okolo bufetu na 

ihrisku z vonkajšej strany, nakoľko ohrozujú zrekonštruovanú budovu bufetu.     

V tomto bode zároveň starosta obce informoval poslancov ohľadom projektu WIFI pre Teba 

II, ktorý bol zrealizovaný, uviedol, že pre občanov zverejní informáciu o uvedenom projekte 

na webovej stránke obce. Zároveň oboznámil poslancov ohľadom výzvy z MAS, ktorá 

umožňuje predložiť 1 projekt za obec v rámci oprávnených aktivít výzvy. Poslanci sa dohodli, 

že by bolo dobré aby sa v rámci tejto výzvy vypracoval projekt na rekonštrukciu šatní 



športového klubu. Následne dal starosta obce hlasovať za uvedený projekt a bolo prijaté 

nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 15/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí  schvaľuje realizáciu projektu „ Rekonštrukcia 

šatní športového klubu“, ktorý bude realizovaný v rámci výzvy MAS Tokaj Rovina.   

Hlasovanie:    

Za:   Jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

                                                                      

Ďalej v tomto bode starosta obce informoval poslancov o pripravovanej vianočnej akcii, ktorá 

bude 26.12.2022 o 18.00 hod. v kultúrnom dome. S Vianočným pásmom od Ondreja do Vianoc 

vystúpia žiaci folklórneho krúžku Podkovička  Čerhov a žiaci ZŠ Novosad vystúpia s pásmom 

Betlehemci a Preradostná novina“.  

Ďalej starosta obce informoval poslancov, že pán Juraj Žadanský ponúkol obci vypracovanie 

novej monografie pre obec pri príležitosti 750 výročia obce, ktorú by pre našu obec napísal bez 

nároku na honorár. Zároveň v tomto bode starosta obce oboznámil poslancov o pripravovanej 

akcii Dni obce 2023, ktorá je naplánovaná na 12. augusta 2023. Poslanci sa dohodli na tom, že 

ako hlavný program tejto akcie vystúpi skupina Roland z Čirča. O ďalších sprievodných 

vystúpeniach sa dohodnú na ďalších zasadnutiach OZ.       

 

V závere  starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Zapísala:  Dana Šantová 

 

 

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

 

 

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

                                                                                               RNDr. Daniel Kenderka 

                                                                                                   starosta obce   

 

 

Overovatelia:  

 

 

Eva Magnesová 

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

 

Juraj Juhás 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 


