
 

                   

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

 

 

                                                   ZÁPISNICA č. 2/2022  

                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 22.06. 2022 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. 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./   Majetkové priznanie starostu obce a hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 

                        5./   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 

                        6./   a/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 

                               b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

                        7./   a/ Výročná správa obce za rok 2021 

                               b/ Správa audítora pre obecné zastupiteľstvo obce Jasenov 

                        8./   Zmluva o vykonaní štatutárneho auditu na rok 2022 

                        9./   Predaj obecného pozemku par. č. 193 CKN 

                      10./   Určenie počtu poslancov OZ na volebné obdobie 2022-2026 

                      11./   Určenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022-2026 

                      12./         Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.                

                      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.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./   Majetkové priznanie starostu obce a hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 

 

 

           predkladá: predseda komisie na ochranu verejného záujmu p. Koškovský, ktorý prečítal 

uznesenie zo zasadnutia komisie v ktorom sa konštatuje, že starosta obce podal majetkové 

priznanie v určenom termíne a jeho majetkove priznanie zobrala komisia na vedomie 

a konštatuje, že nenastali žiadne komplikácie v súvislosti so zákonom 347/2004 Z.z. ohľadom 

majetkového priznania starostu obce. Hlavná kontrolórka podala majetkové priznanie v obci 

Hlivištia čo poslanci zobrali na vedomie. 

Hlasovane: Za: Regenda, Koškovský, Guza, Olexa 

                   Zdržal sa:  0 

                   Proti:  0  

 

 

       5./  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022  

          

 

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

II. polrok 2021. Poslanci plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky schválili.           

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

                      Zdržal sa: 0 

                      Proti:  0 

    

                    

        6./   a/  Návrh záverečného účtu za rok 2021 

 

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

za rok 2021. Poslanci po doplňujúcich  otázkach a následných odpovediach záverečný účet 

schválili bez výhrad a tiež schválili použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 18 865,51 € a tento použiť na rekonštrukciu ústredného kúrenia. 

 

               b/  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2021 

 

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

záverečný účet obce bol spracovaný v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Jasenov, bol spracovaný podľa§ 16 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu, jeho členení, bilanciu 

aktív a pasív a prehľad o vývoji dlhu. Hlavná kontrolórka odporúča schváliť záverečný účet bez 



výhrad a prebytok vo výške 18 865,51 € previesť do rezervného fondu. Poslanci zobrali 

stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie. 

Hlasovanie: ZA: Guza, Koškovský, Regenda , Olexa 

                    Proti:  0 

                    Zdržal sa:  0  

 

 

        7./  a/ Výročná správa obce za rok 2021 

 

               predkladá starosta obce, ktorý poprosil p. Kicovu o prečítanie individuálnu výročnú 

správu. Poslanci po diskusii zobrali individuálnu výročnú správu na vedomie. 

Hlasovanie: ZA:  Koškovský, Olexa, Guza, Regenda 

                    Proti:  0 

                    Zdržal sa:  0  

 

 

               b/ Správa auditora pre obecné zastupiteľstvo obce Jasenov 

 

               predkladá starosta obce, ktorý prečítal správu auditora pre obecné zastupiteľstvo. 

Poslanci po diskusii zobrali správu auditora na vedomie. 

Hlasovanie ZA:  Regenda. Koškovský, Guza, Olexa  

                   Proti:  0 

                   Zdržal sa:  0 

 

 

           8./   Zmluva o vykonaní štatutárneho auditu na rok 2022 

 

                predkladá starosta obce, ktorý zdôvodnil potrebu vykonať audit zákonom a po 

prečítaní zmluvy navrhol pokračovať vo vykonávaní štatutárneho auditu doterajšou auditorkou 

Ing. Martou Nachtmannovou. Poslanci po diskusii zmluvu schválili. 

Hlasovanie: ZA:  Koškovský, Regenda Olexa, Guza 

                    Proti:  0 

                    Zdržal sa:  0  

 

 

            9./  Predaj obecného pozemku par. č 193 CKN 

 

                 predkladá starosta obce, ktorý poslancom prečítal žiadosť p. Jána Janča o odkúpenie 

pozemku par. č. 193 CKN. Pozemok par. č.193 CKN sa nachádza medzi parcelami ktorých je 

vlastníkom p. Ján Jančo a na ktorý nie je prístup. Poslanci po diskusii schválili predaj pozemku 

par. č. 193 CKN p Jánovi Jačovi, bydlisko Jasenov 12 v cene  1,50 €/m2.  

Hlasovanie:  ZA:  Regenda, Koškovský, Guza, Olexa 

                     Proti:  0 

                     Zdržal sa:  0 

 

 



 

        10./ Určenie počtu poslancov OY na volebné obdobie 2022-2026 

 

               predkladá starosta obce, ktorý  poslancov informovalo  zákone o obecnom zriadení 

ktorý pre obec do 500 obyvateľov určuje počet poslancov 3 alebo 5. Poslanci po diskusii určili 

počet poslancov pre volebné obdobie 2022-2026 na 5. 

Hlasovanie:  ZA: Olexa, Guza, Koškovský, Regenda 

                     Proti:   0 

                     Zdržal sa:  0 

 

 

       11./  Určenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022-2026 

 

              predkladá starosta obce, ktorý poslancov informoval podľa zákona o obecnom zriadení 

o potrebe určiť úväzok starostu obce pre volebné obdobie  2022-2026. Poslanci po diskusii určili 

úväzok starostu obce na volebné obdobie 2022-2026 na 100%.  

Hlasovanie: ZA:   Guza, Regenda, Koškovský, Olexa 

                    Proti:  0 

                    Zdržal sa:  0 

 

 

      12./  Rozpočtové opatrenie  č. 1/2022 

 

 

                  predkladá starosta obce, ktorý prečítal úpravy rozpočtu vo vybraných položkách 

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

Hlasovanie:  Za Olexa, Guza, Koškovský, Regenda  

                     Zdržal sa:  0 

                     Proti:     0      

  Rozpočtové opatrenie 1/2022 je prílohou tejto zápisnice.   

 

 

         

        13./  Diskusia a rôzne  

 

 

                      Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý informoval poslancov o nástupe p. Petrušku 

na projekt ktorý trvá 6 mesiacov.Starosta sa s poslancami dohodol na potrebe 

rekonštrukcie kúrenia na obecnom úrade a v kultúrnom dome. Poslanci so starostom vybrali 

firmu p. Kudlača ktorý urobí kúrenie a omietky a maľovanie urobia poslanci svoj pomocne. 

Rekonštrukciu kúrenia urobia v mesiaci august. 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.  Martin Koškovský  v.r.                                            ..............................  

                  

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

   

                                      

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            


