
 

                   

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

 

 

                                                   ZÁPISNICA č. 1/2023  

                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 15.11. 2022 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  

 

              1./   Otvorenie 

 

 

                 Zasadnutie otvoril  a viedol Ing. Michal Šabak, starosta obce . V úvode privítal   

všetkých prítomných.   

 

 

PROGRAM :  1./   Otvorenie zasadnutia 

                        2./   Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                        3./   Oznámenie výsledkov volieb 

                        4./   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

                        5./   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

                        6./   Príhovor starostu obce  

                        7./   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva               

                      10./   Diskusia a rôzne 

                      11./   Návrh na uznesenie 

                      12./   Záver  

  

 

        2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

 

        predkladá:  starosta obce:  

                       Za  zapisovateľa bola určená Mgr. Kicová 

                       Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p.Olexa, p. Varcholáková 
 

 

 

         3./  Oznámenie výsledkov volieb 

 

        predkladá:  predseda volebnej komisie, ktorá prečítala výsledky volieb. Poslanci   

obecného zastupiteľstva zobrali na výsledky volieb na vedomie.  

 Hlasovane: Za: Regenda, Varcholáková, Olexa, Koškovský, Guza 

                   Zdržal sa:  0 

                   Proti:  0  

 

 



         4./  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

          

 

            predkladá: starosta obce, ktorá prečítal sľub starostu obce a potvrdil ho svojím podpisom.   

Poslanci konštatovali, že novozvolený starosta obce Ing. Michal Šabak zložil zákonom 

predpísaný sľub.    

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

                      Zdržal sa: 0 

                      Proti:  0 

Sľub starostu obce je prílohou tejto zapisnice. 

    

                    

 

        5./  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

 

                  predkladá starosta obce, ktorý prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva ktorí 

sľub potvrdili svojím podpisom. Poslanci Michal Guza, Martin Koškovský, Radoslav Olexa, 

Vladimír Regenda a Martina Varcholáková  zložili zákonom stanovený sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. 

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

                     Zdržal sa:  0 

                     Proti:     0      

  Sľub poslancov obecného zastupiteľstva je prílohou tejto zápisnice.   

 

 

         

          6./  Príhovor starostu obce  

 

                  predkladá starosta obce, ktorý vo svojom príhovore poďakoval za dôveru ktorú dostal 

vo voľbách a zablahoželal takisto poslancom k úspechu vo voľbách a  dôvere ktorú dostali spolu 

s ním vo voľbách. Starosta vyzdvihol spoluprácu z predchádzajúcim zastupiteľstvom a verí v 

dobrú spoluprácu aj z terajším zastupiteľstvom. Starosta v krátkosti poslancom  načrtol priority 

na nasledujúce volebné obdobie. Spomenul rekonštrukciu obecného úradu a autobusové 

zástavky. V závere povedal, že je prístupný všetkým návrhom a podnetom ktoré zlepšia život 

v obci, dúfa v dobrú spoluprácu  a myslí si, že spolu dokážu splniť očakávania obyvateľov obce. 

Poslanci zobrali vystúpenie starostu obce na vedomie. 

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

                     Zdržal sa:  0 

                     Proti:     0      

 

 

 

 

 

 



 

          7./   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

                 predkladá starosta obce, ktorý prečítal program ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa pozvánky a doplnil program o bod zásady odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva. Poslanci nemali žiadne doplňujúce návrhy a program  zasadnutia 

schválili. 

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

                     Zdržal sa:  0 

                     Proti:     0      

 

            

           8./  Určenie zástupcu starostu obce 

 

 

                      Predkladá starosta obce, ktorý poslancom oznámil, že za zástupcu starostu obce 

určil poslanca p. Olexu. Poslanci zobrali informáciu o zástupcovi starostu obce na vedomie. 

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

                     Zdržal sa:  0 

                     Proti:     0      

 

  

          9./  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 

                obecného zastupiteľstva 

 

                   predkladá starosta obce, ktorý za poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva navrhol p. poslanca Regendu. Poslanci určili p. poslanca Regendu 

zvolávaním a vedením zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

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

                     Zdržal sa:  0 

                     Proti:     0   

 

    

         10./  Zriadenie komisii, voľba ich predsedov a členov 

 

 

                   predkladá starosta obce, ktorý navrhol komisie: 

1. Komisiu na ochranu verejného záujmu  

2. Inventarizačnú komisiu  

3. Komisiu na ochranu verejného poriadku  

Poslanci so starostom súhlasili a zvolili predsedov a členov komisii. 

 1. Komisia na ochranu verejného záujmu  

predseda: Martin Koškovský členovia: všetci poslanci obecného zastupiteľstva 



 2. Inventarizačná komisia 

 predseda: Michal Guza členovia: Radoslav Olexa Martina Varcholáková  

3. Komisia na ochranu verejného poriadku 

 predseda: Radoslav Olexa členovia: Vladimír Regenda Martin Koškovský 

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

                     Zdržal sa:  0 

                     Proti:     0   

 

 

 

         11./  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

                 predkladá starosta obce, ktorý zdôvodnil prijatie zásad odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva novým volebným obdobím. Poslanci po diskusii súhlasili 

s odmeňovaním podľa smernice schválenej uznesením OZ č.6/2019 zo dňa 29.11.2018 

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

                     Zdržal sa:  0 

                     Proti:     0   

 

                  

         12./    Návrh na uznesenia                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

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

             k uzneseniam hlasovaním .  

    

 

           13./    Záver    

 

 

                      Starosta obce poďakoval všetkým  prítomným za účasť na zasadnutí  

             a  zasadnutie ukončil  .    

        

             Overovatelia zápisnice:  

  

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

                  

             p.  Martina Varcholáková v.r.                                      ..............................   

   

                                      

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 



                                                            


