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

 

 

                                                   ZÁPISNICA č. 1/2022  

                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 24.03. 2022 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./   Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021 

                        5./   Spáva z kontroly za II. polrok 2021 

                        6./   Čerpanie rozpočtu za rok 2021 

                        7./   Diskusia a rôzne 

                        8./   Návrh na uznesenie 

                        9./   Záver  

  

 

        2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

 

        predkladá:  starosta obce:  

                       Za  zapisovateľa bol určená Mgr. Kicová 

                       Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Koškovský, 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 2021  

          

 

            predkladá: hlavná kontrolórka obce ktorá prečítala poslancom správu o  kontrolnej 

činnosti za rok 2021. Poslanci správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky zobrali na 

vedomie. Hlasovanie: ZA - Guza. Semko. Koškovský, Regenda 

                              PROTI - 0 

                    ZDRŽAL SA - 0 

 

    

      5./ Správa z kontroly za II. polrok 2021  

 

 

                      predkladá: hlavná kontrolórka obce: ktorá prečítala správu o kontrole za II. polrok 

2021. Poslanci zobrali správu na vedomie. Hlasovanie: ZA:- Guza, Semko, Regenda, Koškovský   

                                                                                   PROTI – 0 

                                                                          ZDRŽAL SA - 0 

 

                 

       6./ Čerpanie rozpočtu za rok 2021 

 

 

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

časti.  Poslanci po diskusii a následnom vysvetlení čerpanie rozpočtu zobrali na vedomie. 

Čerpanie rozpočtu je prílohou tejto zápisnice. Hlasovanie: ZA - Koškovský, Regenda, Semko,  

                                                                                                       Guza 

                                                                                        PROTI – 0 

                                                                              ZDRŽAL SA - 0 

 

 

 

       7./    Diskusia a rôzne   

 

 

                      Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý udelil slovo p. Haňovej, ktorá vo svojom 

podnete poslancov informovala o znečistení okolia obce rôznym odpadom a navrhla upratovanie 

obce a okolia obce. Starosta sa p. Haňovej poďakoval za podnet a sľúbil ,že sa týmto podnetom 

budú zoberať. Poslanci sa so starostom dohodli na čistení potoka a zorganizovaní brigády pri 

príležitosti Dňa zeme.  Starosta obce informoval poslancov o žiadosti novozaložený klub 

seniorov. Klub seniorov žiadal 350 €, poslanci sa po diskusii dohodli na 250 €. Proti bol 

p.Koškovský. Starosta informoval poslancov o vyčistení „Dvorskej dráhy“ ktorej čistenie stálo 

cca 200 €. Poslanci a starosta sa dohodli na stavaní mája a zabíjačke ktorá sa uskutoční 7. mája 

a poverili starostu zabezpečiť potrebné veci a kultúrny program. Poslanci a starosta sa dohodli na 

brigáde pri výstavbe oplotenia detského ihriska a nátere stodoly. Poslanci sa dohodli na výstavbe 

ústredného kúrenia na obecnom úrade a kultúrnom dome a nájdu firmu ktorá to urobí. Pán 

poslanec Semko sa pýtal na možnosť prenájmu hostinca. Starosta mu odpovedal, že zistí 



možnosti prenájmu, keďže p. Semko je aj poslanec či to umožňuje zákon a ako by to bolo 

možné. 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.  Martin Koškovský  v.r.                                            ..............................  

                  

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

   

                                      

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            


