
 

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

 

                                                   ZÁPISNICA č. 6/2017   
                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 30.12. 2017 o 15.30 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./   Prerokovanie upozornenia prokurátorky 

                        5./   Schválenie rokovacieho poriadku OZ 

                        6     Diskusia a rôzne 

                        7./   Návrh na uznesenie 

                        8./   Záver  

 

             Poslanci nemali k programu 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. Bejda, p. Olexa 
 

 

 

  3./  Kontrola plnenia uznesení 

 

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

               

        . 

 

 



 

 

       4./  Prerokovanie upozornenia prokurátorky 

 

             

            predkladá: starosta obce, ktorý prečítal list od prokurátorky v ktorom odporúčala opraviť 

rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a prijať VZN o organizovaní miestneho referenda. 

Starosta informoval poslancov že VZN o organizovaní miestneho referenda prijali už na 

minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva.. Poslanci po otázkach a následnom vysvetlení 

starostom zobrali list prokurátorky na vedomie. Hlasovanie: všetci za. 

 

 

 

 

      5./ Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva  

 

 

            predkladá: starosta obce, ktorý prečítal upravený rokovací poriadok. Poslanci po 

doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení rokovací poriadok schválili. Hlasovanie: všetci 

za. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

 

    

      6./   Diskusia a rôzne 

 

 

                    Diskusia nebola.  Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starosta diskusiu 

ukončil.   

                                    

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       7./  Návrh  na uznesenia 

 

 

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

             k uzneseniam hlasovaním .  

    

 

 

        8./    Záver     

 

 

                      Starosta obce poďakoval všetkým  prítomným za účasť na zasadnutí  

             a  zasadnutie ukončil  .    

        



 

 

 

             Overovatelia zápisnice:  

 

  

             p. Michal Bejda   v.r.                                                  ..............................  

                  

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

                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 

                                                            


