
 

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

 

                                                   ZÁPISNICA č. 4/2017   
                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 12.10. 2017 o 17.30 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./   Plnenie rozpočtu za 1-9 mesiac 2017 

                        5./   Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

                        6     VZN obce Jasenov o vylepovaní volebných plagátov 

                        7./   Diskusia a rôzne 

                        8./   Návrh na uznesenie 

                        9./   Záver  

 

             Starosta navrhol doplniť program o bod VZN obce Jasenov o vylepovaní volebných 

plagátov. Poslanci k programu nemali žiadne výhrady 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. 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 zabíjačku.. 

               

        . 



 

       4./  Plnenie rozpočtu za 1-9 mesiac 2017 

 

             

            predkladá: starosta obce, ktorý prečítal plnenie rozpočtu za 1 9 mesiac v príjmovej 

a výdavkovej časti. Poslanci po otázkach a následnom vysvetlení starostom respektíve 

pracovníčkou obce zobrali plnenie rozpočtu na vedomie. Hlasovanie: všetci za. 

 

 

 

 

      5./  Rozpočtové opatrenie č. 3/2017  

 

 

            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. 

 

 

 

    

      6./  VZN obce Jasenov o vylepovaní volebných plagátov 

 

 

             predkladá: starosta obce, ktorý zdôvodnil potrebu prijatia tohto VZN zákonom 

o voľbách respektíve zákonom o referende a prečítal VZN obce Jasenov o vylepovaní volebných 

plagátov a po nasledujúcich otázkach poslancov a vysvetleniach starostu obce, poslanci VZN 

schválili. Hlasovanie: všetci za  

 

 

 

 

         7./  Diskusia a rôzne 

 

 

                    Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý informoval poslancov, že má spracovaný 

projekt a že sa robí verejné obstarávanie a územné rozhodnutie na projekt „ Rekonštrukcia 

nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov“ a podá žiadosť na finančné prostriedky 

z ministerstva poľnohospodárstva na výzvu obnova vidieckych sídiel. Starosta ďalej informoval 

poslancov, že na výzvu na kúpu časti pozemku par. číslo 155/1 kat. úz. Jasenov nikto neprihlásil. 

Starosta ďalej informoval poslancov, že „úctu k starším“ obec usporiada 19.10.2017.Bude sa 

podávať večera a v programe vystúpi súbor Viničiar zo Sobraniec..  Starosta sa s poslancami 

dohodol na usporiadaní „Mikuláša“ pre detí. Starosta zakúpi  balíčky a tie sa roznesú 5. 

decembra večer. Ďalej starosta sa s poslancami dohodol na plese, ktorý sa uskutoční v sobotu 

 



 

 

 20.01.2018 a vstupné bude 20 €/osobu a hrať bude hudobná skupina „Black and wite“. Poslanec  

p. Bejda upozornil na nefunkčné verejné osvetlenie a potrebu zakúpiť vianočnú výzdobu.  

Starosta mu odpovedal, že o verejnom osvetlení vie, že problém je s plošinou ale, že blízkej 

budúcnosti  dá verejné osvetlenie opraviť a zakúpi aj vianočnú výzdobu.  Keďže 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 Guza   v.r.                                                  ..............................  

                  

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

                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            


