
OBEC ŠARIŠSKÉ SASTRABIE

ZÁPISNICA

napísaná z XIII. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva
v Sarišskom Jastrabí. konaného dím 15. októbra 2021

Začiatok zasadnutia: 17:40 Koniec zasadnutia: 20:30

Prítomní poslanci
Vpočte šesť: Marián Havrila, Ľuboš l-Iavrila, Jozef Lazor, Ján Leško, Rastislav Stašenko,

Ludmila Tkáčová

Neprítomní poslanci
V počte tri: Ing. Emil Dvorščák. Emit Fitičko, Ladislav Hnat

Ostatní prítomní:
1/PaedDr. Ľubomír Rešetár- starosta obce
2/Viera Sovičová - zapisovateľka
3/Anna Krajňáková

PROGRAM:
1) Otvorenie, schválenie programu rokovania
2) Volba návrhovej kornisie. určenie overovateľov zápisnice a zapisovatela
3) Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia OZ
4) Prerokovanie žiadosti na prenájom. predaj pozemkov obce
5) lnformácie o prebiehajúcich projektoch v obci v roku 202!. prerokovanie možnosti

zapojenia sa obce do aktuálnych výziev
6) Príprava VZN na rok 2022
7) Rozpočtové opatrenia obce a ZS s MS
8) Diskusia, rózne
9) Záver

K bodu 1
XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal

všetkých prítomných a konštatoval. že OZ je uznášania schopné. Oboznárnil ich s
priebehom zasadnutia a návrhom programu. ktorý tvorí prílohu zápisnice. Posancov
oboznámil aj s možnosťou konania OZ prostredníctvom online priestoru. Poslanci tento
program schválili.

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

Tkáčová, p. Luboš Havri!a. urči! zapisovateľku p. Viera Sovičová, overovatel‘ov zápisnice
p. Marián I-Iavrila ap. Jozef Lazor. Poslanci s návrhom súhlasi!i.



K bodu č. 3
Starosta obce podal int‘oľmácie ohFadorn uznesení z predošlého zasadnutia OZ. ktoré

poslanci zobvali na vedoinie.

K bodu Č. 4
Starosta obce podal informáciu ohľadom žiadosti p. Luboša Sestáka.

o prenájom časti parcely 4669/l o v‘mcw 1.8 m2 na prevádzkovanie automatti na poskytovanie
služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. Poslanci sa zhodli
na tom, že súhlasia s prenájmom, ale mieslo umiestnenia automatu navrhli na ině miesto.
Požadované miesto na predaj nic vhodné z dóvodu. že je hneď pri hlavnej ceste a ohrozilo by to
bezpečnosf ceslnej premávkv a zároveň bráni vstupu na súkromný pozemok. Navrhli, aby
automat bol umiestnený oproti miestnernu pohostinstvu, v minulosti tam bol telefónny automat.
alebo pri autobusovej zastávke na strede dediny. Ročný nájom za prenájom parcely stanovili na
50,- € na rok.

K bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov o prehiehajúcich proektoch v roku 202 L. Prebieha

rekonštrukcia mosta. premávka je už spustená v priebehu ďalšieho týždňa už hude úplne
dokončená. Asfltová cesta na Dolinu hude vybudovaná až po realizácii projektu ..IBV Dolina
3RD-NN“ elektrických sieti. Projektová dokumentácia, stavebné povolenie — elektroinštalácie
sú už uhradené. Stavebné povolcnie holo vdané 07/2021 bob odovzdané na VSE Košice. VSE
máme 3 klicntov — ieleňák Michal. Filičko Jaroslav a Rešetár Dominik museli uhradif poplatok
vo vÝške 200.- jednolivo a Rešetár Dominik 2x 200.-. Realizácia projekw hude reFundovaná.
Infraštruktúra v róiuske osade a tepelné čerpadlo — projekty sa stále predlžujú prc kontrolu VO.
Presun proektov je možný. Projekt MOŠS žiadosf je už podaná. ZŠsMŠ — Mil počítačově.
žiadosti o platbu už sú uhradené. Projekl ‚.Rckonštrukcia školskej jedálne“ sa uskutoční až po
prepise budov. Momentálne je vlastnikom Gréckokatolícka cirkev.
‚Sála kultúrneho domu“ termín predloženia žiadosti jc do 25.11.2021. Výzva je curofondová
aje cez Ministerstvo kultúry. Poslanci jednohlasne odsúhlasili zapojenie sado projektu.

K bodu č. 6

Starosta obce informoval, žc daňové nedoplatky za komunálny odpad sa riešia aj odobratírn
vodičských preukazov a to až do úplného splatenia. Rieši sa to cez políciu. Starosta obce
pochválil za túto aktivitu p. Sovičovú, ktorá po absolvovaní školenia zrealizovala túto činnosf.

Poplatky za tuhý komunálny odpad sa dvihaf ilehLIdú. Poslanci nešili Združenie bývalých
urbarialistov. pozemkové spoločenstvo Šarišské iastrabie. ktoré svoju povinnosť tihradif daň za
lesy uhradili rok 2019, rok 2020 nic je uhradený ana rok 2021 nic je ani daň v\Tubená.
nakoEko nic je relevantný doklad o skutočnej výmere hospodárskeho lesa. Obec Šarišské
Jastrabie žiada listoni. aby Združenie bývalých urbarialistov. pozemkové spobočenstvo Sarišské
Jastrabie takýto doklad predložili na správne vyrúbenie DZN za rok 2021. Boba vznesená
námietka. aby takýto postup bol zvolený aj pni Pozemkovom spobočenstve združeni bývalých
urbanialistov a obvvateľom obce Lubotin. ktorý má v našom katastrálnom území čast‘ svojich
pozemkov a nesplnil si daňovú povinnosf k nim.

K bodu č. 7
Starosta obce predniesol navýšenie rozpočtu obce na oniginálne kompetencie o sumu



2 568.- €‚ v ktorej je zahrnuté materiálno-technické vyhavenie MŠ Šarišské Jastrabie.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 zo dňa 15.102021 Obce Sarišské Jasuabie.
Rozpočtové opatrenie Č. 3/2021 Zo dňa 15.10.2021 ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie.
VZN obce Šarišské Jastrahie č. 2/2021 o určení čiastočnÝch úhrad v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pósohnosti obce Sarišské Jastrahie.

K bodu č. 8
Starosta obce otvoru diskusiu ohľadom priepustov vody. ktoré robia problémy pri

nárazových búrkach. Informoval poslancov, že občania spúšťajú vodu zo striech a svojich
pozemkov do priepustov, ktoré sú pri hlavnej ceste v úseku od čísla domu 21 až po číslo domu
27. Nakoľko tieto majú úlohu vodu odviesť z ciest a nic z pozemkov z toho dóvodu sa voda
vylieva na cestu a cesty sú celé zaliate. Další problém je aj pri požiamej zbrojnici. kde je malá
rúra na mostíku a z toho dóvodu sa voda vylieva z potoka a zaplavuje ceki cestu. Táto voda
následne zaplavuje celú časť od p. Lazora Jozefa až po p. Gmucu Miroslava. Toto nic je jediný
problém pri búrkach v tejto časti. lebo pri búrkach je hned‘ zaplavené celé futbalové ihrisko pri
základnej škole a táto voda zaplavuje edů časť zadných dvorov týchto domov. Z toho dóvodu
poslanci odsúhlasili prerobiť celý mostík pri požiarnej zbrojnici a vodu z futbalového ihriska
odviesť trativodom do rigotu.

K bodu Č. 9
Starosta obce poďakoval prítomným za účast‘ a zasadnutie OZ Obce Sarišské Jastrahie

ukončil.

PaedDr. Ľubomír Rešetár
starosta obce

Zapisovatel‘: Viera Sovičová

Overovatelia: Marián Havrila

Jozef Lazor

v Šarišskom Jaslrabí 15.10.2021




