
 

                   

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

 

 

                                                   ZÁPISNICA č. 5/2021  

                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 18.11. 2021 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. 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./   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 

                        5./   a/ Rozpočet obce na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024 

                               b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 

                        6./   Návrh VZN 1/2021obce Jasenov o ostatných poplatkoch obce 

                        7./   Návrh VZN 2/2021 ktorým sa určuje školský obvod 

                        8./    Rozpočtové opatrenie č. 3/2021.                

                        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.Guza, p. Olexa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



        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 2022  

          

 

            predkladá: hlavná kontrolórka obce, ktorá prečítala poslancom plán kontrolnej činnosti na 

I. polrok 2022. Poslanci plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky schválili.            

Hlasovanie:   Za: Olexa, Koškovský, Semko, Regenda.Guza 

                      Zdržal sa: 0 

                      Proti:  0 

 

    

      5./ a) Rozpočet obce na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024  

 

                      predkladá: starosta obce, ktorý poprosil p. Kicovu ktorá prečítala návrh rozpočtu 

v príjmovej aj výdavkovej časti  na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024. Poslanci 

po doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení rozpočet schválili a viacročný rozpočet na 

roky 2023-2024 zobrali na vedomie.                                                                                 

Hlasovanie:  Za: Olexa, Koškovský, Semko, Regenda,Guza  

                     Zdržal sa: 0 

                     Proti: 0 

                 

            b) Stanovisko hlavného kontrolóra návrhu rozpočtu na rok 2022 

 

                        predkladá: hlavná kontrolórka obce, ktorá vo svojom stanovisku ktoré prečítal 

starosta obce konštatovala, že rozpočet je vypracovaný v súlade so zákonmi a všeobecnými 

právnymi predpismi a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Hlavná kontrolórka vo svojom 

stanovisku odporúča prijať rozpočet na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024 zobrať 

na vedomie. Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.   

Hlasovanie: Za: Olexa, Koškovský, Guza, Semko, Regenda 

                    Zdržal sa: 0 

                    Proti:0    

 

 

     6./ Návrh VZN 1/2021 o ostatných poplatkoch obce 

 

                      predkladá: starosta obce, ktorý prečítal VZN o ostatných poplatkoch obce. Poslanci 

po diskusii a úpravách VZN o ostatných poplatkoch obce schválili.   

Hlasovanie: Za: Guza. Olexa, Koškovský, Semko, Regenda 

                    Zdržal sa: 0 

                    Proti:0 



 

 

        7./  Návrh VZN 2/ 2021 ktorým sa určuje školský obvod 

 

 

                     predkladá: starosta obce, ktorý prečítal Návrh VZN ktorým sa určuje školský 

obvod. Poslanci po diskusii návrh schválili. 

Hlasovanie: Za: Regenda, Semko, Olexa, Koškovský,Guza 

                    Zdržal sa: 0 

                    Proti:0 

 

  

         8./  Rozpočtové opatrenie  č. 3/2021 

 

 

                  predkladá starosta obce, ktorý prečítal úpravy rozpočtu vo vybraných položkách    

v príjmovej aj výdavkovej časti. Poslanci po diskusii úpravu rozpočtu schválili. 

 Hlasovanie: Za: Semko, Regenda, Guza. Koškovský, Olexa 

                     Zdržal sa: 0 

                     Proti: 0  

 Rozpočtové opatrenie 3/2021 je prílohou tejto zápisnice.   

 

 

 

       9./    Diskusia a rôzne  

 

 

                      Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý poslancom navrhol usporiadať Mikuláša pre 

deti. Poslanci súhlasili a na termíne sa dohodli na 5. decembra.  Poslanci a starosta sa dohodli, že 

do každej domácnosti obec zakúpi vianočné kolekcie. Starosta navrhol možnosť zberu použitého 

šatstva za poplatok 180 €/rok s čím poslanci súhlasili a poverili starostu podpísať zmluvu so 

zbernou spoločnosťou. Starosta obce navrhol odmenu pre hlavnú kontrolórku, poslanci po 

diskusii schválili odmenu  120 € za rok 2021.Starosta navrhol zvýšiť odmenu poslancom o 100 € 

za rok 2021. Poslanci navrhli a odsúhlasili zvýšiť plat starostu  za mesiac 11/2021 o 60%. 

Poslanci navrhli vybudovať nové autobusové zástavky, starosta s ich návrhom súhlasil a podľa 

finančných možnosti ich urobia v roku 2022. Poslanci a starosta sa tiež dohodli na vybudovaní 

osvetlenia na cintorín v roku 2022. Keďže nikto  ďalší sa do diskusie neprihlásil starosta diskusiu 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          10./   Návrh na uznesenia                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

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

             k uzneseniam hlasovaním .  

    

 

 

 

           11./    Záver    

 

 

                      Starosta obce poďakoval všetkým  prítomným za účasť na zasadnutí  

             a  zasadnutie ukončil  .    

        

             Overovatelia zápisnice:  

  

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

                  

             p.  Radoslav Olexa  v.r.                                                ..............................   

   

                                      

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            


