
 

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

                                                   ZÁPISNICA č. 4/2016   
                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 06.12. 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./   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 

                        5./   Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

                        6./   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

                        7./   Rozpočtové opatrenie č. 4 

                        8./   Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné 

                               operácie  

                        9./   Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice 

                      10./   Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva 

                      11./   Smernica- Tvorba a použitie sociálneho fondu 

                      12./   Diskusia a rôzne 

                      13./   Návrh na uznesenie 

                      14./   Záver  

 

             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  zapisovateľku bola určená Mgr. Kicová 

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

 

  3./  Kontrola plnenia uznesení 

 

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



                      . 

       4./  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

 

             

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

na I. polrok 2017. Poslanci plán kontrolnej činnosti na I. polrok schválili. Hlasovanie: 

všetci za. 

 

        5.  Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

 

 

            predkladá: starosta obce, ktorý prečítal návrh rozpočtu na rok 2017. Starosta poslancov 

oboznámil, že rozpočet by mal byť vyrovnaný a že sa dá upravovať podľa potreby počas celého 

roka. Poslanci po doplňujúcich otázkach a vysvetleniach rozpočet schválili. Hlasovanie:  

všetci za.  

 

       6./  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

 

 

            predkladá: hlavná kontrolórka ktorá prečítala stanovisko k rozpočtu obce na rok 2017 

v ktorom nemala žiadne výhrady a pripomienky a konštatovala, že rozpočet je v súlade so 

všeobecnými právnymi predpismi a odporučila rozpočet obce na rok 2017 prijať. Poslanci 

stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie. 

 

 

      7./  Rozpočtové opatrenie č. 4 

 

 

            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. 

 

 

      8./  Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie 

 

 

           predkladá: starosta obce, ktorý zdôvodnil prijatie smernice zákonom a smernicu prečítal 

a po doplňujúcich otázkach a vysvetleniach poslanci smernicu zobrali na vedomie.. 

 

 

      9./  Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice  

 

 

            predkladá: starosta obce, ktorý zdôvodnil prijatie smernice zákonom a smernicu prečítal 

a po doplňujúcich otázkach a vysvetleniach poslanci smernicu vzali na vedomie. 



 

      10./  Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva 

 

 

             predkladá: starosta obce, ktorý zdôvodnil prijatie smernice zákonom a smernicu prečítal 

a po doplňujúcich otázkach a vysvetleniach poslanci smernicu zobrali na vedomie. 

 

 

      11./  Smernica- Tvorba a použite sociálneho fondu 

 

 

              predkladá: starosta obce, ktorý zdôvodnil prijatie smernice zákonom a smernicu prečítal 

a po doplňujúcich otázkach a vysvetleniach poslanci smernicu zobrali na vedomie.  

 

 

      12./  Diskusia a rôzne 

 

 

                    Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý poslancov informoval o pripravovanom plese  

ktorý bude v sobotu 29.01.2017 a hrať bude hudobná skupina  Black and Withe. Poslanci sa 

dohodli na vstupnom 20 €/osobu. Poslanec p. Olexa sľúbil, že sa pokúsi zabezpečiť kuchára. 

Starosta sa s poslancami dohodol, že k plesu sa podľa potreby stretnú. Ďalej starosta informoval 

poslancov, že obec neuspela na Enviromentálnom fonde so žiadosťou o odstránenie čiernej 

skládky. Pán poslanec Guza navrhol rekonštrukciu Domu smútku, poslanci sa so starostom 

dohodli, že sa k tejto vrátia v jarných mesiacoch. Starosta obce navrhol odmenu 100-,€ hlavnej 

kontrolórke obce s čím všetci poslanci súhlasili. Poslanci obce budú mať odmeny vyplatené 

podľa zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Keďže nikto ďalší sa do diskusie 

neprihlásil starosta ukončil          

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      13./  Návrh  na uznesenia 

 

 

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

             k uzneseniam hlasovaním .  

    

 

 

      14./    Záver     

 

 

                      Starosta obce poďakoval všetkým  prítomným za účasť na zasadnutí  

             a  zasadnutie ukončil  .    

        

 

 



             Overovatelia zápisnice:  

 

  

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

                  

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

                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            

 

                                


