
 

                   

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

 

 

                                                   ZÁPISNICA č. 5/2019   

                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 28.11. 2019 o 17.00 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./   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020. 

                        5./   Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona  

                               č.54/2019 Z. z. 

                        6./   Rozpočtové opatrenie  4/2019   

                        7./   VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti. 

                        8./   VZN č. 3/2019 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva,  

                               dani za nevýherné hracie prístroje, miestny poplatok za komunálne odpady 

                               a drobné stavebné odpady a ostatné poplatky.  

                        9./   Návrh rozpočtu obce Jasenov na rok 2020. 

                      10./    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020.                

                      11./   Diskusia a rôzne 

                      12./   Návrh na uznesenie 

                      13./   Záver  

  

 

 

 

        2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

 

 

        predkladá:  starosta obce:  

                       Za  zapisovateľa bol 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./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020  

          

 

            predkladá: hlavná kontrolórka: pre neprítomnosť hlavnej kontrolórky plán prečítal 

starosta obce, ktorý informoval poslancov o pláne kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Poslanci 

plán kontrolnej činnosti schválili. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

    

      5./  Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.  

 

 

                predkladá: starosta obce, ktorý informoval poslancov o potrebe prijatia tejto smernice 

zákonom. Poslanci po doplňujúcich otázkach a vysvetleniach starostu obce smernicu schválili. 

Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

           

       6./    Rozpočtové opatrenie  č. 4/2019 

 

 

                  predkladá starosta obce, ktorý poprosil p. Kicovú o prečítanie úpravy rozpočtu vo 

vybraných položkách v príjmovej aj výdavkovej časti. Poslanci po diskusii úpravu rozpočtu 

schválili, Hlasovanie všetci prítomní za. Rozpočtové opatrenie 4/2019 je prílohou tejto zápisnice.   

 

 

 

        7./   Návrh VZN 2/2019 o dani z nehnuteľnosti 

 

 

              predkladá starosta obce: ktorý prečítal návrh VZN o daní z nehnuteľnosti v ktorom 

navrhoval zvýšiť sadzbu dane za ornú pôdu a trvalé trávnaté plochy na 0,85. Poslanci po diskusii 

zvýšili sadzbu na 0,90. Sadzby dane za iné pozemky sa nemenili a ostali také isté ako 

v predchádzajúcom VZN. Poslanci VZN o dani z nehnuteľnosti schválili. Návrh VZN je príloha 

tejto zápisnice. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

 

 

 

 



 

 

        8./     Návrh VZN 3/2019 o dani za psa, o daní za užívanie verejného priestranstva, daní  

                 za nevýherné hracie prístroje, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné  

                 stavebné odpady a ostatné poplatky  

 

 

                predkladá starosta obce: ktorý prečítal VZN v ktorom bola zmena poplatku za 

komunálny odpad na 14 € na osobu/rok. Poslanci po diskusii zvýšili poplatok na 15 € osobu/rok. 

Iné poplatky sa nemenili. Poslanci VZN o poplatkoch schválili. VZN o poplatkoch je príloha 

tejto zápisnice. Hlasovanie: všetci prítomní za.  

 

 

        9./    Návrh rozpočtu obce Jasenov na rok 2020 

 

 

               predkladá starosta obce: ktorý prečítal návrh rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti. 

Poslanci po doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení rozpočet schválili. Viacročný 

rozpočet na roky 2021 a 2022 zobrali poslanci na vedomie. Návrh rozpočtu je príloha tejto 

zápisnice. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

 

       10./    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 

 

 

                 predkladá hlavná kontrolórka obce: stanovisko v neprítomnosti hlavnej kontrolórky 

obce prečítal starosta obce. Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku konštatuje, že rozpočet bol 

vypracovaný v súlade so zákonmi, v súlade so všeobecnými záväznými nariadeniami a 

opatreniami MF SR a vo svojom stanovisku odporúča rozpočet prijať. Návrhy viacročného 

rozpočtu 2021 a 2022 zobrať na vedomie. Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky 

zobrali na vedomie. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

 

       11./Diskusia a rôzne  

 

 

                      Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý poslancov informoval o výstavbe amfiteátru 

čo ešte treba dokončiť. Starosta obce navrhol poslancom vstup obce do mikroregiónu Borolo 

s čím poslanci súhlasili a takisto súhlasili s členským poplatkom 100 €/rok do mikroregiónu.      

Starosta navrhol  za prípravu výročia obce zvýšiť odmenu poslancov  250 €/rok s čím poslanci 

súhlasili. Hlasovanie: všetci prítomní za. Starosta navrhol odmenu hlavne kontrolórke vo výške 

100 €/rok s čím poslanci súhlasili. Hlasovanie: všetci prítomní za. Poslanci po diskusii navrhli 

zvýšiť plat starostu za mesiac november 2019 o 60%. Hlasovanie: všetci prítomní za. Keďže 

nikto  ďalší sa do diskusie neprihlásil starosta diskusiu ukončil. 

 

 



 

 

 

         12  ./   Návrh na uznesenia                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

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

             k uzneseniam hlasovaním .  

    

 

 

 

          13./    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 

                                                            


