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

ZÁPISNICA č. 2/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 28.03. 2017 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./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
Čerpanie rozpočtu obce na rok 2016
Rozpočtové opatrenie č. 1
Majetkové priznanie starostu obce za rok 2016
Predaj pozemku
Diskusia a rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Starosta obce navrhol doplniť program o majetkové priznanie starostu obce a o predaj
pozemku. Poslanec p. Regenda navrhol prezentáciu firmy Lekos s.r.o .ktorá poskytuje
internetové služby. Poslanci nemali k predkladanému programu žiadne pripomienky ani
doplňujúce návrhy a tento program schválili. Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny.
V úvode zastupiteľstva starosta privítal p. Lašandu z firmy Lekos ktorý predstavil produkty ich
firmy. Starosta upozornil poslancov, že obec má podpísanú zmluvu o prenájme rozhlasových
stĺpov s firmou Oknet. Poslanci po diskusii a rôznych návhoch sa dohodli, že odpoveď p.
Lašanda dostane neskôr.
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
predkladá: starosta obce:
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Kicová
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p.Guza, p. Regenda

3./ Kontrola plnenia uznesení
predkladá: starosta obce, ktorý poslancov informoval o tom, že uznesenia boli splnené.
Starosta informoval poslancov o vyúčtovaní za ples na ktorý obec nedoplácala.
.
4./ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
predkladá: hlavná kontrolórka obce, ktorá prečítala správu o kontrolnej činnosti obce
za II. polrok 2016. Poslanci k správe o kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 nemali žiadne
pripomienky ani otázky a správu zobrali na vedomie. Hlasovanie: všetci za.
5. Čerpanie rozpočtu obce na rok 2016
predkladá: starosta obce, ktorý prečítal čerpanie rozpočtu na rok 2017. Poslankyňa p.
Dedinová sa pýtala na pokutu od sociálnej poisťovne .Starosta informoval, že obec mala
vykonanú kontrolu zo sociálnej poisťovne za obdobie 10 rokov, kde boli zistené nedostatky
v nahlasovaní poslancov a zamestnancov obce. Poslanci po ďalších doplňujúcich otázkach
a vysvetleniach čerpanie rozpočtu schválili. Hlasovanie: všetci za.
6./ Rozpočtové opatrenie č. 1
predkladá: starosta obce, ktorý poprosil pracovníčku obce o prečítanie navrhovaných
zmien v rozpočte a ich zdôvodnenie. Poslanci po doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení
úpravu rozpočtu schválili. Hlasovanie: všetci za. Rozpočtové opatrenie je prílohou tejto
zápisnice.
7./ Majetkové priznanie starostu obce
predkladá: starosta obce, ktorý vyzval predsedníčku komisie o prečítanie uznesenia zo
zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu, v ktorom komisia zobrala na vedomie
majetkove priznanie starostu obce konštatovala ,že nenastali žiadne komplikácie v súvislosti so
zákonom č. 375/2004 Z.z. ohľadom majetkového starostu obce. Poslanci zobrali majetkové
priznanie starostu obce na vedomie.

8./ Predaj pozemku
predkladá: starosta obce, ktorý informoval poslancov o žiadosti p. Milana Semivana ml.
o kúpu časti pozemku parcela číslo 155/1 vo výmere 6,1 m2. Poslanci po diskusii odsúhlasili
zámer predať časť pozemku par. č. 155/1 a poverili starostu preveriť dodržanie zákonných
podmienok pri predaji pozemku a zároveň dohodnúť, že všetky poplatky platí kupujúci.
9./ Diskusia a rôzne
Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý navrhol uskutočnenie zabíjačky 07.05.2017
s čím poslanci súhlasili. Poslanci sa k zabezpečeniu zabíjačky stretnú podľa potreby. Stavanie
mája sa uskutoční 30.04.2017. Starosta sa ďalej pýtal na MDD pre deti, Poslanci mali rôzne
návrhy, ale na žiadnom sa nedohodli. Starosta sa s poslancami dohodol na obložení stodoly
polguľatým obkladom. Poslanec p. Guza navrhol aby obec objednala veľkokapacitný kontajner
kde by občania mohli vyviesť odpad a nevytvárali by tak nelegálne skládky. Starosta povedal, že
tá možnosť tu je, ale vývoz jedného kontajnera stojí cca150 € a navrhol kontajner na cintoríne.
Starosta navrhol v parku popri parkovisku od pozemku p. Semivana vysadiť tuje s čím poslanci
nesúhlasili z dôvodu výstavby rodinného domu. Poslanec p. Regenda navrhol aby starosta
vyhlásil rozhlasom aby si majitelia zabezpečili psov aby nebehali po ulici. Keďže nikto ďalší sa
do diskusie neprihlásil starosta 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. Vladimír Regenda v.r.

..............................

Ing. Michal Šabak v.r.
starosta obce

