
 

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

 

                                                   ZÁPISNICA č. 1/2018   
                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 22.03. 2018 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 hl. kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017 

                        5./   Správa o finančnej kontrole za II. polrok 2017 

                        6./   Majetkove priznanie starostu obce za rok 2017 

                        7./   Čerpanie rozpočtu za rok 2017 

                        8./   Diskusia a rôzne 

                        9./   Návrh na uznesenie 

                       10./   Záver  

 

 

              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 bol určený Ing. Šabak 

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

 

 

 

 

 

 



 

    3./  Kontrola plnenia uznesení 

 

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

Starosta informoval poslancov o plese ktorý sa uskutočnil 20.01.2018 a ktorý podľa účastníkov 

bol úspešný. Starosta tiež predložil poslancom doklady o vyúčtovaní plesu. 

               

      4./ Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017 

 

             

            predkladá: hlavná kontrolórka obce, ktorú prečítal starosta obce z dôvodu neprítomnosti 

hlavnej kontrolórky na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poslanci po otázkach a následnom 

vysvetlení starostom zobrali na správu hlavnej kontrolórky na vedomie. Hlasovanie: všetci za. 

Správa hlavnej kontrolórky je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

 

      5./  Správa o finančnej kontrole za II. polrok 2017  

 

 

            predkladá: hlavná kontrolórka obce, ktorú prečítal starosta obce. Poslanci nemali k správe 

žiadne otázky a spávu zobrali na vedomie. . Hlasovanie: všetci za. Správa hlavnej kontrolórky je 

prílohou tejto zápisnice. 

 

 

    

      6./  Majetkové priznanie starostu obce za rok 2017 

 

 

             predkladá: starosta obce, ktorý vyzval predsedníčku komisie o prečítanie uznesenia zo 

zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu, v ktorom komisia zobrala na vedomie 

majetkove priznanie starostu obcea konštatovala, že nenastali žiadne komplikácie v súvislosti so 

zákonom č. 375/2004 Z.z. ohľadom majetkového priznania starostu obce. Poslanci zobrali 

majetkové priznanie starostu obce na vedomie. Hlasovanie: všetci za. Hlavná kontrolórka podala 

majetkove priznanie v obci Hlivištia. 

 

 

        7./  Čerpanie rozpočtu za rok/2017 

 

 

                predkladá starosta obce, ktorý  prečítal čerpanie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej 

časti. Poslanci po doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení čerpanie rozpočtu schválili. 

Hlasovanie: všetci za. Čerpanie rozpočtu je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

          8./ Diskusia a rôzne 



 

 

                    Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý sa pýtal poslancov na dátum usporiadania 

májových osláv. Poslanci sa dohodli na termíne 12.05.2018 a poverili starostu obce zabezpečiť 

občerstvenie a kultúrny program. Poslanec p. Bejda chcel informáciu o žiadosti na finančne 

prostriedky na projekt „Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov.“  

Starosta poslancov informoval že podľa jeho informácii rozhodovať by sa malo niekedy v júni. 

Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starosta diskusiu ukončil.   

                                    

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       8./  Návrh  na uznesenia 

 

 

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

             k uzneseniam hlasovaním .  

    

 

 

        9./    Záver     

 

 

                      Starosta obce poďakoval všetkým  prítomným za účasť na zasadnutí  

             a  zasadnutie ukončil  .    

        

 

 

 

 

 

             Overovatelia zápisnice:  

 

  

             p. Michal Guza  v.r.                                             ..............................  

                  

             p. Vladmír Regenda v.r.                                       ..............................                                              

                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            


