
           

 Zápisnica zo 14 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného     

             dňa 27.09.2021 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, Ing. Milan Kučma, Eva Magnesová  

Neprítomní poslanci OZ:   

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.  Správa o audite 

                     7.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

                     8.  VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu v školách a v ŠJ 

                     9.  Odpredaj majetku 

                    10.  Kúpa pozemku 

                    11.  Výstavba cyklotrás 

                    12.  Nájomné zmluvy na výstavbu autobusových zastávok      

                    13.  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 Eva Magnesová. 

 

Hlasovanie za jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

   

 

K bodu 3:   

V tomto bode OZ jednohlasne  schválilo návrh programu 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 



Uznesenie č. 87/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program 14. 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.  Správa o audite 

                     7.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

                     8.  VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu v školách a v ŠJ 

                     9.  Odpredaj majetku 

                    10.  Kúpa pozemku 

                    11.  Výstavba cyklotrás 

                    12.  Nájomné zmluvy na výstavbu autobusových zastávok      

                    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. 88/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.  

 

K bodu 6: 

        

Uznesenie č. 89/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o audite.   

 

K bodu 7: 

Uznesenie č. 90/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2021, ktoré je prílohou tejto zápisnice.  

 

Hlasovanie za jednohlasne 

proti  

zdržal sa   



       
K bodu 8:  

Uznesenie č. 91/2021 

 

OZ schvaľuje VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu v školách a v ŠJ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Zemplínske Jastrabie. 

 

Hlasovanie za jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

 

K bodu 9: 

 

Uznesenie č. 92/2021 

                       

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje zámer predaja  nehnuteľností 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 kupujúcej Márií Stropkaiovej, bytom Važecká 2319/6, Košice - Nad 

Jazerom, nachádzajúcich sa v k.ú. Zemplínske Jastrabie, na základe jej žiadosti, zo dňa 21.09.2021.  
Jedna sa o parcely registra C zapísaných na LV č. 339 s to  parc. č. 25/1 zastavaná plocha 

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

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 a parc. č. 27/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

22 m2 zapísané pod B1 v podiele 1/1, ktorých  vlastníkom je obec, s tým, že  všetky náklady 

spojené s prevodom nehnuteľnosti bude hradiť kupujúci.   

- Pozemok sa predáva za cenu stanovenú znaleckým posudkom.   

- Pozemok obec predáva 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. Dôvodom osobitného 

zreteľa je skutočnosť, že obec uvedené  pozemky  nevyužíva a tieto pozemky susedia 

s pozemkom kupujúcej.   

-       Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred  

         schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej    

         stránke  obce : www.zemplinskejastrabie.sk.sk 

 

 

Hlasovanie za jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

 

 

K bodu 10: 

Uznesenie č. 93/2021 

 

OZ súhlasí s kúpou pozemku parc. č. 754/3, ktorej vlastníkom je pani Mária Stropkaiová , ktorý sa 

nachádza v športovom areáli.  

 

 

 

http://www.zemplinskejastrabie.sk/


Hlasovanie za jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

 

K bodu 11: 

 

Uznesenie č. 94/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer obce Zemplínske Jastrabie podieľať sa na založení 

združenia obcí ONDAVSKÉ  CYKLOTRASY v spolupráci všetkých obcí a miest, katastrami 

ktorých je plánovaná cyklotrasa Ondava. Hlavnou úlohou združenia bude koordinácia a proces 

výstavby cyklotrás v regiónoch spájajúcich historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše 

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

a Trebišov.  

 

 

Hlasovanie 

za jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

 

K bodu 12: 

 

Uznesenie č. 95/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomné zmluvy na pozemky, ktorých vlastníkmi sú p. Terézia 

Pagačárová- číslo parcely 82/1  a p. Emília Svatová a Vladimír Svat- číslo parcely 288/1, za účelom 

rekonštrukcie autobusových zastávok  vo výške 20,- € ročne.  

 

Hlasovanie za jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

 

K bodu 13:  

 

V tomto bode starosta obce navrhol poslancom nákup darčekových poukážok pre dôchodcov vo 

výške 10,-€ z dôvodu, že epidemiologická situácia neumožňuje realizovať hromadné oslavy. 

 

Uznesenie č. 96/2021 

 

OZ schvaľuje nákup darčekových poukážok pre dôchodcov vo výške 10,-€ z dôvodu, že 

epidemiologická situácia neumožňuje realizovať hromadné oslavy. 

 

Hlasovanie za jednohlasne 

proti  

zdržal sa   

 



V Rôznom ďalej starosta informoval poslancov o ponukách firiem na výstavbu kolumbária. 

Uvedenú aktivitu poslanci presunuli na zapracovanie do rozpočtu na rok 2022.  

 

V Zemplínskom Jastrabí 27.09. 2021 

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

 

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

                            

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

   

 

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

                                                          Miroslav Maďar 

                                                                     starosta obce  

     
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


