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

ZÁPISNICA č. 4/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 26.09. 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./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Čerpane rozpočtu za 1-8 mesiac 2018
Rozpočtové opatrenie č.1
Diskusia a rôzne
Návrh na uznesenie
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 zapisovateľa bol určený Ing. Šabak
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Guza, Mgr. Dedinová

3./ Kontrola plnenia uznesení
predkladá: starosta obce, ktorý poslancov informoval o tom, že uznesenia boli splnené.

4./ Čerpanie rozpočtu za 1-8 mesiac 2018
predkladá: starosta obce, ktorý prečítal čerpanie rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej
časti. Poslanci po doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení zobrali čerpanie na vedomie. .
Hlasovanie: všetci za. Čerpanie rozpočtu je prílohou tejto zápisnice.

5./ Rozpočtové opatrenie č. 1
predkladá starosta obce, ktorý informoval poslancov že, obec dostala 800 € dividendy
z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a týchto 800 € navrhol pridať do položky
všeobecný materiál. Poslanci po doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení rozpočtové
opatrenie č. 1 schválili. Hlasovanie: všetci za. Rozpočtové opatrenie č. 1 je prílohou tejto
zápisnice.

6./ Diskusia a rôzne
Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý informoval poslancov, že nezamestnaní
vymaľovali dom smútku. Starosta informoval poslancov, že kúpa potravín od p. E. Šuchty
prebehla len sa čaká na zápis do katastra nehnuteľnosti. Keďže sa poslanci v tomto volebnom
období stretli na poslednom zasadnutí schválili odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2018 vo
výške 100 € a sebe navýšili odmenu za rok o 200 € nad rámec zásad odmeňovania poslancov.
Starosta a poslanci sa dohodli že, usporiadajú pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pre seniorov
17.10.2018 stretnutie s očerstvením a kultúrnym programom a poverili starostu obce zabezpečiť
potrebné veci. Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starosta diskusiu ukončil.

7./ Návrh na uznesenia
predkladá: starosta obce, ktorý prečítal návrh uznesení. Poslanci sa vyjadrili
k uzneseniam hlasovaním .

8./ Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí
a zasadnutie ukončil .
Overovatelia zápisnice:

p. Michal Guza v.r.

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

Mgr. Radoslva Dedinová v.r.

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

Ing. Michal Šabak v.r.
starosta obce

