
O B E C   Š A R I Š S K É   J A S T R A B I E 
 

 Z Á P I S N I C A 
  

 napísaná z II. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

  v Šarišskom Jastrabí, konaného dňa 29. decembra 2022 

 

Začiatok zasadnutia: 10:30                                                    Koniec zasadnutia: 11:00       

                       

Prítomní poslanci 

V počte sedem : Marek Červeňák, Martin Červeňák, Ing. Emil Dvorščák, Marián Havrila,        

                           Michal Chovanec, Michal Sakala, Ľudmila Tkáčová 

             

Ostatní prítomní: 

1/ PaedDr. Ľubomír Rešetár- starosta obce 

2/ Anna Krajňáková - zapisovateľka  

 

 

PROGRAM: 

      1) Otvorenie a schválenie programu  

      2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3) Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia OZ 

      4) Prerokovanie zrušenia VZN č. 5/2020 o ochrane verejného poriadku 

      5) Diskusia, rôzne 

      6) Interpelácia poslancov 

      7) Záver 

               

K bodu 1 

     II. zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril a viedol starosta obce. Poslanec Marián 

Havrila zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Starosta obce privítal všetkých 

prítomných a konštatoval, že OZ je uznášania schopné. Oboznámil ich s priebehom 

zasadnutia, návrhom programu. Návrh programu obce tvorí prílohu zápisnice. Poslanci 

schválili program podľa priloženej pozvánky. 

 

 K bodu č. 2  
      Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení: p. Ľudmila 

Tkáčová a p. Michal Sakala, určil zapisovateľku p. Annu Krajňákovú, overovateľov zápisnice 

p. Mariána Havrilu  a p. Martina Červeňáka. Poslanci s návrhom súhlasili. 

 

 

 

K bodu č. 3 

   Starosta obce informoval prítomných poslancov s uzneseniami  z predošlého zasadnutia OZ.  

   Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2022 

o financovaní materskej školy školského klubu detí, zariadenie školského stravovania 

a súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Šarišské Jastrabie na rok 2023 boli prijaté s účinnosťou od 01.01.2023. 



    Finančné dotácie z rozpočtu obce na činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska, základná 

organizácia Šarišské Jastrabie vo výške 3000,- eur, Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov, základná organizácia Šarišské Jastrabie vo výške 400,- eur, Telovýchovnej 

jednoty, Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie vo výške 4 000,- eur, DHZ Šarišské Jastrabie vo 

výške 2 500,- eur a na obnovu NPK „Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky“ v Šarišskom 

Jastrabí – na rekonštrukciu baldachýnu, procesiových obrazov a pokračovaním rozpisu 

(vymaľovania) interiéru chrámu pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie vo 

výške 5 000,- eur boli zrealizované.  

     Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra je  vyvesené na internetovej stránke obce a  na 

úradnej  tabuli. 

     V štádiu riešenia je príprava listu členom Združenia bývalých urbarialistov pozemkové 

spoločenstvo Šarišské Jastrabie k vzniknutej situácii s neplatením dane z nehnuteľnosti. 

     Žiadosti o odkúpenie školskej jedálne od gréckokatolíckej cirkvi boli zaslané 

Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Šarišské Jastrabie a Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu v 

Prešove. 

     Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.  

               

K bodu č. 4 

 

     Starosta obce informoval prítomných poslancov s návrhom Všeobecného záväzného 

nariadenia obce Šarišské Jastrabie č. 5/2022, ktorým sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 5/2020 o ochrane verejného poriadku na území obce, ktoré bolo napadnuté protestom 

prokurátora Okresnej   prokuratúry   v   Starej Ľubovni č. Pd 81/22/7710-3 z dôvodu, že ako celok je 

v rozpore so zákonom. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zrušenie napadnutého 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o ochrane verejného poriadku na území obce. Poslanci tento 

návrh VZN schválili.            
 

K bodu č. 5 

     Starosta obce podal informácie k zriadeniu vecného bremena na nehnuteľnom majetku obce 

Šarišské Jastrabie - povinného z vecného bremena, zapísanom na LV 1998 v k.ú. Šarišské 

Jastrabie, obec Šarišské Jastrabie, okres Stará Ľubovňa, a to: - pozemku registra KN-E  

4669/1, ostatná plocha o celkovej výmere 15 743 m², v rozsahu dielu č. 1 o výmere 66 m², 

vymedzenom GP č. 73/2022 zo dňa 22.06.2022, vypracovaným Bc. Igorom Miškufom –

IMGEOS, IČO: 36902161, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym 

odborom, pod č. G1 415/2022 dňa 12.07.2022. Predmetom je zriadenie vecného bremena 

v prospech SPP - distribúcia, a.s. ako oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v práve 

umiestnenia a uloženia plynárenských zariadení a k ním prislúchajúcim ochranným pásmam 

v zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky, údržby, opráv             

a rekonštrukcií, so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období. Jednorazová náhrada za 

zriadenie vecného bremena je určená znaleckým posudkom č. 63/2022 a predstavuje sumu 

13,29 €. Poslanci schválili zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku. 

     Starosta obce informoval prítomných poslancov s plánom podujatí na rok 2023. Dňa 

11.02.2023 s akciou obecná zabíjačka a 30.7.2023 kultúrne leto. Poslanci tieto informácie 

zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 7 

     Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ Obce Šarišské Jastrabie 

ukončil. 

 

      



                                                                               

         PaedDr. Ľubomír Rešetár 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: Anna Krajňáková             ____________________ 

 

Overovatelia: Marián Havrila               ____________________                        

                      

                       Martin Červeňák             ____________________    

 

 

           

v Šarišskom Jastrabí 05.01.2023 

 

 


