
 

                   

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

 

 

                                                   ZÁPISNICA č. 1/2020   

                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 21.05. 2020 o 18.00 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. Starosta navrhol doplnenie programu o bod 

individuálna výročná správa s čím poslanci súhlasili a program zasadnutia schválili.   

 

 

PROGRAM :  1./   Otvorenie zasadnutia 

                        2./   Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                        3./   Kontrola plnenia uznesení 

                        4./   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

                               2020. 

                        5./   Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 

                        6./   Návrh záverečného účtu obce Jasenov za rok 2019 

                        7./  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Jasenov za rok 

                              2019.  

                        8./  Správa hlavnej kontrolórky za II. polrok 2019 

                        9./  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

                       10./  Rozpočtové opatrenie  1/2020   

                       11./  Zmluva o vykonaní štatutárneho auditu na rok 2020 

                       12./  Individuálna výročná správa                

                       13./   Diskusia a rôzne 

                       14./   Návrh na uznesenie 

                       15./   Záver  

  

 

 

        2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

 

 

        predkladá:  starosta obce:  

                       Za  zapisovateľa bola určená Mgr. Kicová 

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



 

 

 

        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 II. polrok 2020  

          

 

            predkladá: hlavná kontrolórka obce: plán prečítala hlavná kontrolórka obce, ktorá 

informovala poslancov o pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Poslanci plán kontrolnej 

činnosti schválili. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

    

      5./  Majetkové priznanie starostu obce  

 

 

                predkladá: predseda komisie na ochranu verejného záujmu, ktorý prečítal zápisnicu zo 

zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu. Poslanci zobrali majetkové priznanie starostu 

na vedomie. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

 

           

       6./  Návrh záverečného účtu obce Jasenov za rok 2019 

 

 

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

rok 2019. poslanci po doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení záverečný účet schválili 

bez výhrad anásledne rozhodli, že prebytok z minulého roku sa použije na zaplatenie faktúry za 

parkovisko vedľa obecného úradu. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

                 

 

 

      7./  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Jasenov za rok 2019 

 

 

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

záverečný účet je vypracovaný v súlade so zákonmi a všeobecnými právnymi predpismi a 

obsahuje všetky predpísané náležitosti. Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku odporúča 

prijať záverečný účet bez výhrad a navrhuje prebytok  vo výške 2 771,76 € použiť na tvorbu 

rezervného fondu a ten použiť na kapitálové výdavky na parkovisko pri obecnom úrade.  

 

 



 

       8./ Správa hlavnej kontrolórky za II. polrok 2019 

 

 

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

zobrali na vedomie. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

 

      9./ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

 

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

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

 

     10./   Rozpočtové opatrenie  č. 1/2020 

 

 

                  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 1/2020 je prílohou tejto zápisnice.   

 

 

 

      11.  Zmluva o vykonaní štatutárneho auditu  

 

 

                  predkladá starosta obce: ktorý navrhol pokračovať vo vykonávaní štatutárneho auditu 

doterajšou auditórkou Ing. Martou Nachtmannovou. Návrh poslanci schválili.. Hlasovanie: všetci 

prítomní za. 

 

 

 

       12./    Individuálna výročná správa za rok2019 

 

 

                predkladá starosta obce: ktorý prečítal individuálnu výročnú správu . Poslanci po 

diskusii zobrali individuálnu výročnú správu na vedomie. Hlasovanie: všetci prítomní za.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 



       13./Diskusia a rôzne  

 

 

                      Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý poslancov informoval o výpadku podielových 

daní. Starosta obce navrhol poslancom brigádu na výstavbe garáže na cintoríne s čím poslanci 

súhlasili a dohodli sa, že termín upresnia neskôr. Poslanci a starosta sa dohodli, že ihneď po 

zastupiteľstve pôjdu do domu smútku a dohodnú výmenu okien a dverí. Poslanci sa pýtali 

starostu na kamery, starosta im odpovedal, že teraz prebieha verejné obstarávanie a ihneď po 

dokončení verejného obstarávania sa kamery budú montovať. Keďže nikto  ďalší sa do diskusie 

neprihlásil starosta diskusiu ukončil. 

 

 

 

 

 

         14./   Návrh na uznesenia                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

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

             k uzneseniam hlasovaním .  

    

 

 

 

          15./    Záver    

 

 

                      Starosta obce poďakoval všetkým  prítomným za účasť na zasadnutí  

             a  zasadnutie ukončil  .    

        

             Overovatelia zápisnice:  

  

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

                  

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

   

                                      

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            


