
 

                   

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

 

 

                                                   ZÁPISNICA č. 3/2019   

                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 05.06. 2019 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu  

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

  

 

              1./   Otvorenie 

 

 

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

všetkých prítomných a zároveň konštatoval že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny.     

 

 

PROGRAM :  1./   Otvorenie zasadnutia 

                        2./   Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                        3./   Kontrola plnenia uznesení 

                        4./   Správa hlavného kontrolóra z kontroly za I. polrok 2019 

                        5./   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

                        6./   a./ Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 

                               b./ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 

                        7./   a./ Výročná správa za rok 2018 

                               b./ Správa auditóra 

                        8./   Rozpočtové opatrenie 2/2019   

                        9./   Návrh VZN o miestnych poplatkoch  

                      10./   Diskusia a rôzne 

                      11./   Návrh na uznesenie 

                      12./   Záver  

  

 

 

 

                2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

 

 

        predkladá:  starosta obce:  

                       Za  zapisovateľku bola určená Mgr. Kicová 

                       Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Semko, p. Regenda 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

        3./  Kontrola plnenia uznesení 

 

         predkladá:  starosta obce, ktorý informoval prítomných poslancov o plnení uznesení 

z predchádzajúceho zastupiteľstva a konštatoval, že uznesenia sú splnené. Poslanci   obecného 

zastupiteľstva zobrali na vedomie.  

 

 

       4./ Správa hlavného kontrolóra z kontroly za I. polrok 2019  

          

 

            predkladá: hlavná kontrolórka obce, ktorá prečítala správu z kontroly ktorú poslanci 

zobrali na vedomie. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

    

      5./  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

 

 

                predkladá: hlavná kontrolórka obce, ktorá prečítala o kontrolnej činnosti. Poslanci 

zobrali správu na vedomie. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

           

       6./  a./ Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 

 

 

             predkladá: starosta obce, ktorý poprosil p. Kicovú o prečítania záverečného účtu. 

Poslanci po doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení záverečný účet schválili bez výhrad 

a následne rozhodli, že prebytok z minulého roku sa použije na nákup stolov do kultúrneho 

domu a výstavbu parkoviska vedľa obecného úradu. Hlasovanie: všetci prítomní za.  

 

              b./  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018 

 

              predkladá: hlavná kontrolórka, ktorá vo svojom stanovisku konštatovala, že záverečný 

účet je vypracovaný podľa predpísaných štandardov a spĺňa všetky zákonné náležitosti a preto 

odporučila záverečný účet schváliť. Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie. 

Hlasovanie: všetci prítomní za.  

 

              7./     a./ Výročná správa za rok 2018 

 

                       predkladá: starosta obce ktorý poprosil p. Kicovú o prečítanie výročnej správy. 

Poslanci zobrali výročnú správu na vedomie. Hlasovanie: všetci za. 

  

 



               b./ Správa auditóra  

 

             predkladá: auditórka obce, ktorej správu pre neprítomnosť auditórky prečítala hlavná 

kontrolórka. Poslanci zobrali správu auditórky na vedomie. Hlasovanie: všetci prítomní za.   

 

  

        8./  Rozpočtové opatrenie 1/2019 

 

 

                  Predkladá starosta obce, ktorý prečítal úpravy rozpočtu vo vybraných položkách 

v príjmovej aj výdavkovej časti. Poslanci po diskusii úpravu rozpočtu schválili, Hlasovanie 

všetci prítomní za. Rozpočtové opatrenie 2/2019 je prílohou tejto zápisnice.   

 

 

 

         9./  Návrh VZN o miestnych poplatkoch 

 

                predkladá starosta obce, ktorý poslancov informoval o potrebe prijatia nového VZN 

o miestnych poplatkoch, ktoré sa nemenili 20 rokov a je potrebné ich zmeniť aby odzrkadľovali 

náklady. Poslanci po diskusii a úpravách VZN o miestnych poplatkoch schválili. Hlasovanie: 

všetci prítomní za. 

 

 

          9./  Diskusia a rôzne  

 

 

                      Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý  informoval o úprave parkovisko pred 

obchodom, keďže na tejto ploche chceme usporiadať oslavy. Starosta obce poslancov 

informoval, že pre nepriaznivé počasie sa asfalt na parkovisko nedal položiť a položia ho čo 

najskôr ako to dovolí počasie. Starosta informoval poslancov o odovzdaní stavby amfiteátra 

zhotoviteľovi a informoval ich  o  potrebe zobratia úveru na výstavbu amfiteátra z ktorého sa 

bude platiť len úrok a po dokončení a kontrole z PPA, PPA preplatí výstavbu amfiteátra podľa 

zmluvy. Poslanci posudzovali dva ponuky od bánk OTP Banka Slovensko a Prima banka. Lepšiu 

ponuku dala OTP Banka Slovensko a preto  si vybrali úver vo výške 139 736,44 € od tejto 

banky. Poslanci a starosta sa dohodli na programe osláv 740 výročia osláv prvej písomnej 

zmienky o obci. Dohodli sa na usporiadaní brigád pred oslavami podľa potreby. Keďže nikto  

ďalší sa do diskusie neprihlásil starosta diskusiu ukončil. 

 

 

          10./   Návrh na uznesenia                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

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

             k uzneseniam hlasovaním .  

    



 

 

 

         11./    Záver    

 

 

                      Starosta obce poďakoval všetkým  prítomným za účasť na zasadnutí  

             a  zasadnutie ukončil  .    

        

             Overovatelia zápisnice:  

  

             p.  Jozef Semko v.r.                                             ..............................  

                  

             p.  Vladimír Regenda v.r.                                              ..............................   

 

   

                                      

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            


