
 

                   

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

 

 

                                                   ZÁPISNICA č. 1/2021  

                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 25.03. 2021 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 doplňujúci bod. Majetkové 

priznanie starostu  obce a majetkové priznanie hlavnej kontrolórky obce. Keďže nikto  nemal k 

programu výhrady ani doplňujúce návrhy poslanci  program zasadnutia schválili.   

 

 

PROGRAM :  1./   Otvorenie zasadnutia 

                        2./   Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                        3./   Kontrola plnenia uznesení 

                        4./   Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020 

                        5./   Spáva z kontroly za II. polrok 2020 

                        6./   Čerpanie rozpočtu za rok 2020 

                        7./    Majetkove priznanie starostu obce a hlavnej kontrolórky obce. 

                        8./    Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.                

                        9./   Diskusia a rôzne 

                      10./   Návrh na uznesenie 

                      11./   Záver  

  

 

        2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

 

        predkladá:  starosta obce:  

                       Za  zapisovateľa bol určený Ing. Šabak 

                       Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Guza, 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 plnenie uznesení.  



 

 

       4./ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020  

          

 

            predkladá: hlavná kontrolórka obce: starosta obce, prečítal poslancov správu o  

kontrolnej činnosti za rok 2020. Poslanci správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

zobrali na vedomie. Hlasovanie: všetci prítomní za. 

 

    

      5./ Správa z kontroly za II. polrok 2020  

 

 

                      predkladá: hlavná kontrolórka obce: starosta obce, prečítal správu o kontrole za II. 

polrok 2020. Poslanci zobrali správu na vedomie. Hlasovanie: všetci prítomní za.  

 

                 

       6./ Čerpanie rozpočtu za rok 2020 

 

 

                      predkladá: starosta obce, ktorý prečítal čerpanie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej 

časti.  Poslanci podiskusii rozpočet je vypracovaný v súlade so všeobecnými právnymi 

predpismi, v súlade so všeobecnými nariadeniami obce a v súlade s metodickými pokynmi MF 

SR a odporučila rozpočet na rok 2021 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2022-2023 zobrať 

na vedomie. Rozpočet a stanovisko hlavného kontrolóra je prílohou tejto zápisnice. Hlasovanie: 

všetci prítomní za. 

 

      6./  Rozpočtové opatrenie  č. 4/2020 

 

 

                  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 4/2020 je prílohou tejto zápisnice.   

 

 

 

       7./    Diskusia a rôzne  

 

 

                      Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý poslancov informoval o kontrole na amfiteáter 

z PPA. Kontrola prebehla v poriadku a platba nebude krátená. Starosta obce informoval 

poslancov o žiadosti p. R. Hrubaniča o výstavbu cesty do Zakuca poza dom p. Miňa. Poslanci po 

diskusii sa dohodli, že výstavba cesty je finančne náročná a keďže je tam prístupová cesta cez 

dvor poľnohospodárskeho družstva teraz to nebudú riešiť ale v prípade potreby sa k ceste vrátia 

neskôr.  Poslanci schválili odmenu kontrolórke obce za rok 2020 vo výške 101,50 € a poslanci si 

schválili odmenu na rok 2020 navýšenú o 100 €. Starosta informoval poslancov, o potrebe 



kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý si každá domácnosť robí sama, a otom 

obec potrebuje čestné prehlásenie. Poslanci si rozdelili obec na časti a čestné prehlásenie dajú 

podpísať občanom. Poslanci sa so starostom dohodli na osadení vianočného stromčeka, termín 

dohodnú neskôr. 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.  Michal Guza  v.r.                                                     ..............................  

                  

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

   

                                      

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            


