
 

                   

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

 

 

                                                   ZÁPISNICA č. 4/2019   

                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 26.09. 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./   Informácia o priebehu osláv 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci. 

                        5./   Informácia o výstavbe amfiteátra 

                        6./   Rozpočtové opatrenie 3/2019                      

                        7./   Diskusia a rôzne 

                        8./   Návrh na uznesenie 

                        9./   Záver  

  

 

 

 

        2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

 

 

        predkladá:  starosta obce:  

                       Za  zapisovateľku bola určený starosta obce 

                       Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Olexa, p. Koškovský 
 

 

 

        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 plnenie uznesení.  

 



 

       4./ Informácia o priebehu osláv 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci  

          

 

            predkladá: starosta obce, ktorý informoval poslancov o oslavách 740 výročia prvej 

písomnej zmienky o obci. Prečítal sponzorov i výšku sponzorského daru a takisto prečítal po 

položkách výdavky na oslavy. Informáciu po doplňujúcich otázkach poslanci zobrali na 

vedomie. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

    

      5./  Informácia o výstavbe amfiteátra  

 

                predkladá: starosta obce, ktorý informoval poslancov o priebehu výstavby amfiteátra 

a poslanci si prezreli stavbu a po doplňujúcich otázkach a vysvetleniach starostu zobrali 

informáciu na vedomie. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

           

       6./    Rozpočtové opatrenie 3/2019 

 

 

                  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 3/2019 je prílohou tejto zápisnice.   

 

 

 

        7./   Diskusia a rôzne  

 

 

                      Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý  sa s poslancami dohodol pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším na usporiadaní posedenia so seniormi s kultúrnym programom 

a občerstvením. Dohodli sa na dátume 11.10.2019, s tým že starosta zabezpečí kultúrny program 

a občerstvenie.  programom a občerstvením. Poslanci a starosta sa tiež dohodli že pre deti 

usporiadajú Mikuláša a poverili starostu pripraviť baličky pre detí. Poslanci a starosta  sa tiež 

dohodli na dátume usporiadania riflového plesu na 01.02. 2020. Poslanci po diskusii poverili 

starostu obce pripraviť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva nové VZN o dani 

z nehnuteľnosti a o poplatkoch. 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.  Radoslav Olexa v.r.                                                   ..............................  

                  

             p.  Martin Koškovský v.r.                                              ..............................   

 

   

                                      

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            


