
 

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

 

 

                                                   ZÁPISNICA č. 2/2018   

                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

                       dňa 21.06. 2018 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 záverečného účtu obce za rok 2017 

                        5./   Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 

                        6./   Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

                        7./   Výročná správa obce za rok 2017 

                        8./   Správa auditora 

                        9./   Zmluva o výkone štatutárneho auditu 

                      10./   Rozpočtové opatrenie 1/2018 

                      11./   Stanovenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2018-2022 

                      12./   Stanovenie počtu poslancov oz na volebné obdobie 2018-2022    

                      13./   Diskusia a rôzne 

                      14./   Návrh na uznesenie 

                      15./   Záver  

 

 

              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. Olexa, Mgr. Dedinová 
 

 



 

    3./  Kontrola plnenia uznesení 

 

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

Starosta informoval poslancov o zabíjačke a MDD ktoré podľa účastníkov boli úspešné. 

               

      4./ Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 

 

             

            predkladá: starosta obce, ktorý poprosil p. Kicovú o prečítanie záverečného účtu. 

Poslanci po otázkach a následnom vysvetlení záverečný účet obce za rok 2017 schválili bez 

pripomienok a prebytok na záverečnom účte rozhodli použiť na nákup nehnuteľnosti.. 

Hlasovanie: všetci za. Záverečný účet je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

 

      5./  Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za 2017  

 

 

            predkladá: hlavná kontrolórka obce, ktorá prečítala stanovisko k záverečnému účtu 

v ktorom konštatovala, že záverečný účet je vypracovaný v súlade so smernicami a odporučila 

záverečný účet schváliť. Poslanci nemali k stanovisku žiadne otázky a stanovisko zobrali na 

vedomie. . Hlasovanie: všetci za. Stanovisko hlavnej kontrolórky je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

    

      6./  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

 

 

             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 obcea konštatovala, že nenastali žiadne komplikácie v súvislosti so 

zákonom č. 375/2004 Z.z. ohľadom majetkového priznania starostu obce. Poslanci zobrali 

majetkové priznanie starostu obce na vedomie. Hlasovanie: všetci za. Hlavná kontrolórka podala 

majetkove priznanie v obci Hlivištia. 

 

 

        7./  Výročná správa obce za rok 2017 

 

 

                predkladá starosta obce, ktorý  p. Kicovu o prečítanie individuálnu výročnú správu.  

Poslanci po doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení zobrali správu na vedomie. 

Hlasovanie: všetci za. Individuálna výročná správa je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

 



          8./ Správa audítora 

 

                     predkladá starosta obce, ktorý poprosil hlavnú kontrolórku o prečítanie správy 

audítorky pre štatutárny organ obce a obecné zastupiteľstvo. Poslanci zobrali správu audítorky  

na vedomie. Hlasovanie: všetci za. Správa je prílohou tejto zápisnice  

 

 

           9./  Zmluva o výkone štatutárneho auditu 

 

 

                  predkladá starosta obce, ktorý poslancov informoval o potrebe schválenia zmluvy      

o výkone štatutárneho auditu na rok 2018. Poslanci po prečítaní zmluvy, ju schválili     

Hlasovanie: všetci za. 

 

 

          10./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

 

 

                  predkladá starosta obce, ktorý nepredložil žiadnu úpravu rozpočtu a úpravu rozpočtu 

predloží na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

         11./  Stanovenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2018-2022 

 

 

                  predkladá starosta obce, ktorý zdôvodnil potrebu prijatia úväzku starostu obce         na 

volebné obdobie 2018-2022 zákonom. Poslanci po diskusii a na návrh Mgr. Dedinovej schválili 

úväzok starostu obce na volebné obdobie 2018-2022 vo výške 100%.                                              

Hlasovanie: za:  p. Guza, p. Regenda, Mgr. Dedinová, p. Bejda    

                    zdržal sa:  p. Olexa     

 

                                                                                              

 

         12./  Stanovenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022 

 

 

                     Predkladá starosta obce, ktorý zdôvodnil potrebu prijatia počtu poslancov               

na volebné obdobie 2018-2022 zákonom. Poslanci sa dodli , že na volebné obdobie 2018-2022 

bude  5 poslancov. Hlasovanie: všetci za. 

 

 

 

 

 

 

 



         13./  Diskusia a rôzne 

 

 

                    Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý informoval poslancov o možnosti kúpy budovy  

bývalých potravín od p. Emila Šuchtu s čím poslanci súhlasili a poverili starostu obce nech 

dohodne obhliadku budovy a v prípade rozhodnutia o kúpe nech dá vypracovať znalecký 

posudok na budovu a pozemok na ktorom budova stojí.  Mgr. Dedinová upozornila pokosenie 

cintorína pred odpustovou slávnosťou.  P. Olexa navrhol určenie dátumu 740. výročia osláv 

prvej písomnej zmienky o obci. Starosta mu odpovedal, že si myslí že dátum by malo určiť nové 

obecné zastupiteľstvo po voľbách, s čím poslanci súhlasili. P. Regenda  upozornil na nefungujúci 

obecný rozhlas, starosta povedal, že sa ho pokúsia opraviť v spolupráci s TS Sobrance. P. Bejda 

upozornil na zarastený plot pri poľnohospodárskom družstve, starosta mu odpovedal, že drvivá 

väčšina kríkov je vo vnútri družstva a predseda družstva sľúbil že, to dá vyčistiť. Poslanci 

a starosta sa dohodli že, usporiadajú brigádu a natrú stodolu. Keďže nikto ďalší sa do diskusie 

neprihlásil, starosta diskusiu ukončil.   

                                    

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

           14./  Návrh  na uznesenia 

 

 

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

             k uzneseniam hlasovaním .  

    

 

 

       15./    Záver     

 

 

                      Starosta obce poďakoval všetkým  prítomným za účasť na zasadnutí  

             a  zasadnutie ukončil  .    

        

 

             Overovatelia zápisnice:  

 

  

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

                  

             Mgr. Radoslva Dedinová v.r.                                     ..............................                                              

                                             

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Michal Šabak v.r. 

                                                                                                                          starosta  obce 



                                                            


