
 

                   

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

 

 

                                                   ZÁPISNICA č. 2/2020   

                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 17.09. 2020 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. Starosta navrhol doplnenie programu o bod správa 

nezávislého audítora za rok 2019 s čím poslanci súhlasili a program zasadnutia schválili.   

 

 

PROGRAM :  1./   Otvorenie zasadnutia 

                        2./   Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                        3./   Kontrola plnenia uznesení 

                        4./   Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2020 

                        5./   Návrh VZN o ambulantnom predaji v obci Jasenov 

                        6./   Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 a č. 3/2020   

                        7./   Správa nezávislého audítora za rok 2019 

                        8. /  Individuálna výročná správa                

                        9./   Diskusia a rôzne 

                      10./   Návrh na uznesenie 

                      11./   Záver  

  

 

        2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

 

        predkladá:  starosta obce:  

                       Za  zapisovateľa bola určená Mgr. Kicová 

                       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./ Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019  

          

 

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

informovala poslancov o kontrole ktorú vykonala za I. polrok 2020. Poslanci zobrali správu 

kontrolórky na vedomie. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

    

      5./  Návrh VZN o ambulantnom predaji v obci Jasenov  

 

 

                      predkladá: starosta obce, ktorý prečítal VZN o ambulantnom predaji. Starosta 

zdôvodnil potrebu prijatia tohto VZN umožniť podnikateľom predávať svoje výrobky priamo 

v obci na určenom predajnom mieste. Poslanci po diskusii VZN schválili. Hlasovanie: všetci 

prítomní za. 

                 

 

 

      6./  Rozpočtové opatrenie  č. 2/2020 a č. 3/2020 

 

 

                  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 2/2020 a rozpočtové opatrenie     

č. 3/2020 sú prílohou tejto zápisnice.   

 

 

 

      7./    Správa nezávislého audítora za rok 2019  

 

 

                  predkladá starosta obce: ktorý prečítal správu nezávislého audítora. Poslanci po 

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

 

 

 

       8./    Diskusia a rôzne  

 

 

                      Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý poslancom poďakoval za účasť na brigádach 

na čistení potoka.  Starosta obce navrhol poslancom brigádu na výstavbe garáže na cintoríne 

s čím poslanci súhlasili a dohodli sa, že termín upresnia neskôr. Starosta informoval poslancov, 

že kamerový systém je hotový a kamery fungujú. Poslanci sa so starostom dohodli na kúpe 

traktorovej kosačky, typ výberu neskôr podľa ponúk. 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.  Radoslav Olexa  v.r.                                                     ..............................  

                  

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

   

                                      

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            


