
 

                           Obecný úrad v Jasenove ,072 42 okr.Sobrance  
 

                                                   ZÁPISNICA č. 3/2016   
                     zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 22.09. 2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu  

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

  

 

  1./   Otvorenie 

 

 

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

všetkých prítomných. Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a oboznámil 

ich s programom zasadnutia..    

 

PROGRAM :  1./   Otvorenie zasadnutia 

                        2./   Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                        3./   Kontrola plnenia uznesení 

                        4./   Správa audítorky k účtovnej závierke obce za rok 2015 

                        5./   Výročná správa za rok 2015 

                        6./   Správa z finančnej kontroly na mieste za I. polrok 2016 

                        7./   Diskusia a rôzne 

                        8./   Záver  

 

            Starosta navrhol doplniť program o bod Správa z finančnej kontroly na mieste za I. 

polrok 2016 a ponuku firmy OKnet na prevádzku káblovej televízie. Poslanci nemali 

k predkladanému programu žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy  a tento program 

schválili. Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny.  

 

  2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

 

 

    predkladá:  starosta obce:  

                       Za  zapisovateľa bola určená  Mgr. Kicová 

                       Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Mgr. Dedinová a p. Bejda 
 

 

  3./  Kontrola plnenia uznesení 

 

    predkladá:  starosta obce, ktorý informoval o tom, že uznesenia boli splnené.              . 

                         

                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



    4./  Správa audítorky k účtovnej závierke obce za rok 2015 

 

 

     predkladá: starosta obce, ktorý prečítal správu audítorky, ktorú poslanci zobrali na 

vedomie. Hlasovanie: všetci za. 

 

 

      5./  Výročná správa za rok 2016 

 

 

      predkladá: starosta obce, ktorý poslancov požiadal o preloženie tohto bodu na budúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu nedodania správy pani audítorkou. 

 

 

    6./  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016  

 

 

   predkladá: hlavná kontrolórka obce, ktorá prečítala správu. Poslanci nemali k správe žiadne 

otázky ani pripomienky. Poslanci zobrali správu hlavnej kontrolórky na vedomie. 

Hlasovanie: všetci za. 

 

 

     7./  Diskusia a rôzne  

 

 

             Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý poslancami diskutovali o ponuke firmy OKnet  

     a dohodli sa s p. Oklámčákom, že odpoveď dajú do mesiaca. Starosta informoval o akcií 

     pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Starosta povedal, že v kultúrnom  

     programe vystúpi spevácka skupina Trnavčan a deti zo speváckej skupiny pri farskom 

     úrade v Jasenove. Večeru bude podávať catering Renátka p. Smoľákovej z Vyšných   

     Remet. Poslanci sa dohodli sa na termíne 13.10.2016 a starostu poveril kúpiť občerstvenie  

     a zákusok.  

     Starosta navrhol usporiadať pre deti Mikuláša, s čím poslanci súhlasili len navrhli nerobiť 

     to v cerkvi ale chodiť po domoch. Starosta tiež navrhol usporiadať v januári ples s čím 

     poslanci súhlasili a poverili starostu preveriť a zahovoriť hudobnú skupinu. Starosta tiež 

     informoval poslancov o podaní žiadosti na Enviromentálny fond na likvidáciu divokých 

     skládok. Vyhodnotenie ma byť koncom septembra. Poslanec p. Guza navrhol vyčistiť 

     brehy potoka, starosta mu povedal, že potok je v správe povodia Laborca a že sa oň majú 

     starať oni, ale preverí aké sú možnosti. Poslanec p. Bejda predložil zoznam otázok 

     na ktoré mu starosta postupne odpovedal. Otázky sú prílohou zápisnice. Keďže sa 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 Bejda                                                 ..............................  

                  

             Mgr. Radoslava Dedinová                                 ..............................                                              

                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                       Ing. Michal Šabak 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            

 

                                


