
 

                           Obec Jasenov, obecný úrad v Jasenove ,073 01 okr.Sobrance  
 

                                                   ZÁPISNICA č. 3/2017   
                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 15.06. 2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  

 

  1./   Otvorenie 

 

 

               Zasadnutie otvoril  a viedol Ing. Michal Šabak, starosta obce . V úvode privítal   

všetkých prítomných. Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a oboznámil 

ich s programom zasadnutia..    

 

PROGRAM :  1./   Otvorenie zasadnutia 

                        2./   Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                        3./   Kontrola plnenia uznesení 

                        4./   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017 

                        5./   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

                        6./   Záverečný účet obce za rok 2016 

                        7./   Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 

                        8./   Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 

                        9./   Diskusia a rôzne 

                      10./   Návrh na uznesenie 

                      11./   Záver  

 

             Starosta navrhol doplniť program o bod správu auditóra a výročnú správu Poslanci 

k programu nemali žiadne výhrady ani doplňujúce návrhy  a tento program schválili. Prítomní 

poslanci podľa prezenčnej listiny.   

 

 

  2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

 

 

    predkladá:  starosta obce:  

                       Za  zapisovateľku bola určená Mgr. Kicová 

                       Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p.Bejda, Mgr. Dedinová 
 

 

 

  3./  Kontrola plnenia uznesení 

 

    predkladá:  starosta obce, ktorý poslancov informoval o tom, že uznesenia boli splnené. 

Starosta informoval poslancov o vyúčtovaní za zabíjačku.. 

                      . 



 

       4./  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017 

 

             

            predkladá: hlavná kontrolórka obce, ktorá prečítala správu o kontrolnej činnosti obce  

za I. polrok 2017. Poslanci k správe o  kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 nemali žiadne 

pripomienky ani otázky a správu zobrali na vedomie. Hlasovanie: všetci za. 

 

 

        5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2017 

 

 

            predkladá: hlavná kontrolórka obce, ktorá prečítala plán kontrolnej činnosti na II. polrok 

2017. Poslanci bez diskusie plán kontrolnej činnosti na II. polrok schválili. Hlasovanie: všetci za.  

 

       6./  Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

 

 

            predkladá: starosta obce, ktorý poprosil pracovníčku obce o prečítanie návrhu 

záverečného účtu . Poslanci po doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení záverečný účet  

schválili bez výhrad a prebytok  hospodárenia vo výške 13 072 € použiť na tvorbu rezervného 

fondu a ten použiť na kapitálové výdavky na park a miestne komunikácie.  Hlasovanie: všetci za. 

Záverečný účet je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

      7./  Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok2016  

 

 

           predkladá: hlavná kontrolórka obce, ktorá prečítala stanovisko k záverečnému účtu za rok 

2016. Poslanci k stanovisku hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu nemali žiadne otázky 

a stanovisko zobrali na vedomie. Hlasovanie: všetci za. Stanovisko je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

      8./  Rozpočtové opatrenie č. 2/2017  

 

 

            predkladá: starosta obce, ktorý poprosil pracovníčku obce o prečítanie navrhovaných 

zmien v rozpočte a ich zdôvodnenie. Poslanci po doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení 

úpravu rozpočtu schválili. Hlasovanie: všetci za. Rozpočtové opatrenie je prílohou tejto 

zápisnice. 

 

 

 

 

 

 



    

     9./ Sprava auditora za rok 2016 a Výročná správa obce Jasenov za rok 2016 

 

 

             predkladá: starosta obce, ktorý poprosil kontrolórku obce o prečítanie oboch správ. 

Poslanci bez diskusie vzali obe správy na vedomie. Hlasovanie: všetci za  

 

 

 

 

        10./  Diskusia a rôzne 

 

 

                    Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý informoval poslancov, že vyjdú výzvy pre obce 

do 1000 obyvateľov na základné služby a obnova dedín. Poslanci sa po diskusii rozhodli, že 

obec dá vypracovať projekt a podá žiadosť na využitie pozemku par. č. 155/1 oproti obecnému 

úradu na oddychovú zónu. Termín podávania žiadosti je do 30.11.2017.Starosta ďalej 

informoval poslancov o postupe pri predaji obecného pozemku prečítal im výzvu na podávanie 

ponúk. Rozhodujúcim kritériom je cena, ktorá nesmie byť nižšia oko 7€/m2. Starosta takisto 

informoval poslancov o nákladoch na zabíjačku, poslanci to zobrali na vedomie. Starosta sa v  

diskusii vrátil ešte k firme Lekos, ktorá chce ťahať po obci optickú sieť. Poslanci po diskusii 

súhlasili s výstavbou optickej siete bez príspevku obce a po vlastných stĺpoch. Starosta 

informoval poslancov o cenovej ponuke za asfaltovanie cesty k rod. Popovičovej za 4650 € 

a parkovisku pred cintorínom  za 3400 €.Poslanci súhlasili s cestou k rod, Popovičovcov, 

nesúhlasili s parkoviskom, pred cintorínom, že ešte počká a urobí sa cesta k p. Guzovi. Poslanec 

p. Bejda upozornil na zanesené koryto potoka a poslanci poverili starostu k napísaniu žiadosti 

povodiu Laborca o vyčistenie koryta potoka. Poslanci sa dohodli na usporiadať v rámci MDD 

výstup na Jasenovský hrad. Deti autobusom zdarma dospelí 3 €/osobu. Poslanec p. Guza vyslovil 

myšlienku o osadení ďalšieho stĺpa pre bociany, starosta mu odpovedal, že to preverí ale najskôr 

to bude možné v jari pri pred príletom bocianov. Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil 

starosta ukončil.          

                                    

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      11./  Návrh  na uznesenia 

 

 

                predkladá: starosta obce, ktorý prečítal návrh uznesení. Poslanci sa vyjadrili  

             k uzneseniam hlasovaním .  

    

 

 

 

 

 

 



 

 

      12./    Záver     

 

 

                      Starosta obce poďakoval všetkým  prítomným za účasť na zasadnutí  

             a  zasadnutie ukončil  .    

        

 

 

 

 

 

             Overovatelia zápisnice:  

 

  

             p. Michal Bejda   v.r.                                                  ..............................  

                  

             Mgr. Radoslava Dedinová v.r.                                    ..............................                                              

                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            

 

                                


