
      Obec Jasenové 
 

Uznesenie č. 4/2019 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 19. 3. 2019 

k bodu 3. Kontrola uznesení Obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho 

zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom 

b e r i e   n a    v e d o m i e 

informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ z 5. 2. 2019. 

Hlasovanie : Počet Mená poslancov 
 
Za : 

 
6 

 
Ing.J.Mazák,  I.Brezáni, Ing.P.Gavlák, K.Baroniaková , M.Lišková, , 
J.Liška 

Proti : 0  
Zdržal sa : 0  
Neprítomní : 1 S.Puterová 

 

                                                                                             podpísaný Mgr. Martin Mikolka                                                            

         starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2019 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 19. 3. 2019 

k bodu 4. Vyhlásenie výberového konania na funkciu kontrolóra obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  Vyhlasuje 

V zmysle  § 18a ods. 2 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň 
konania voľby hlavného kontrolóra na  30.4.2019. 

Voľba sa uskutoční dňa  30.4.2019 v priestoroch obecného úradu v Jasenovom. 

 



II.  Určuje 

Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Jasenové (ďalej „hlavný 
kontrolór“)  je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

1.Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť  prílohu  k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra musí 
obsahovať :    

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón) 
  b) profesijný životopis 

c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká, alebo vykonáva inú 
zárobkovú činnosť, alebo je členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

 
2. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy : 
 

a) súhlas so zverejnením osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom 
vykonania voľby hlavného kontrolóra Zastupiteľstva obce Jasenové (ďalej len 
„zastupiteľstvo“). Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas 
poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam, alebo rozsah osobných údajov, 
dobu platnosti súhlasu. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu 
toho, kto súhlas dáva neplatný. 
b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
c) úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 
3. Termín ukončenia podávania prihlášok je  16.4.2019 do 15,30 hod. Prihlášku je potrebné odovzdať 
v zalepenej obálke s označením : 
 
 „ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRA Ť“ , a to osobne na Obecný úrad, 
Jasenové č.50, 013 19  Jasenové, alebo zaslať  na adresu  Obec Jasenové, Jasenové č.50, 01319 . 
 
           
Hlasovanie : Počet Mená poslancov 
 
Za : 

 
6 

 
Ing.J.Mazák,  I.Brezáni, Ing.P.Gavlák, K.Baroniaková , M.Lišková, , 
J.Liška 

Proti : 0  
Zdržal sa : 0  
Neprítomní : 1 S.Puterová 

      

           podpísaný Mgr. Martin Mikolka                                                            

         starosta obce 

 

        

Uznesenie č. 6/2019 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 19. 3. 2019 

k bodu 4. Vyhlásenie výberového konania na funkciu kontrolóra obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenoom v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p. 



- schvaľuje  
úväzok hlavného kontrolóra obce Jasenové na nasledujúce funkčné obdobie vo výške  0,11. 

Hlasovanie : Počet Mená poslancov 
 
Za : 

 
6 

 
Ing.J.Mazák,  I.Brezáni, Ing.P.Gavlák, K.Baroniaková , M.Lišková, , 
J.Liška 

Proti : 0  
Zdržal sa : 0  
Neprítomní : 1 S.Puterová 

          

         podpísaný Mgr. Martin Mikolka 

             starosta obce 

Uznesenie č. 7/2019 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 19. 3. 2019 

k bodu 5. Vytvorenie pracovného miesta školník/technický pracovník 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  

schvaľuje vytvorenie pracovného miesta na pozíciu školník/technický pracovník bez uvedenia úväzku. 

Hlasovanie : Počet Mená poslancov 
 
Za : 

 
6 

 
Ing.J.Mazák,  I.Brezáni, Ing.P.Gavlák, K.Baroniaková , M.Lišková, , 
J.Liška 

Proti : 0  
Zdržal sa : 0  
Neprítomní : 1 S.Puterová 

 

                                                                                                podpísaný Mgr. Martin Mikolka                                                            

         starosta obce 

Uznesenie č. 8/2019 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 19. 3. 2019 

k bodu 6. Rozšírenie priestoru v okolí veľkoobjemového kontajnera 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  

berie na vedomie informáciu o plánovanom  rozšírení priestoru v okolí veľkoobjemového kontajnera.  

Hlasovanie : Počet Mená poslancov 
 
Za : 

 
6 

 
Ing.J.Mazák,  I.Brezáni, Ing.P.Gavlák, K.Baroniaková , M.Lišková, , 
J.Liška 

Proti : 0  
Zdržal sa : 0  
Neprítomní : 1 S.Puterová 

 

           podpísaný  Mgr. Martin Mikolka                                                            

         starosta obce 



Uznesenie č. 9/2019 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 19. 3. 2019 

k bodu 7. Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2/2019 k 31. 3. 2019  

– úprava rozpočtu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 k 31. 3. 2019 – úpravu rozpočtu. 

 

Hlasovanie : Počet Mená poslancov 
 
Za : 

 
6 

 
Ing.J.Mazák,  I.Brezáni, Ing.P.Gavlák, K.Baroniaková , M.Lišková, , 
J.Liška 

Proti : 0  
Zdržal sa : 0  
Neprítomní : 1 S.Puterová 

                                                                                                    

               podpísaný Mgr. Martin Mikolka                                                            

         starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2019 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 19. 3. 2019 

k bodu 8. Informácia ku plánovanej bytovej výstavbe 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  

berie na vedomie informáciu ku plánovanej bytovej výstavbe. 

 

Hlasovanie : Počet Mená poslancov 
 
Za : 

 
6 

 
Ing.J.Mazák,  I.Brezáni, Ing.P.Gavlák, K.Baroniaková , M.Lišková, , 
J.Liška 

Proti : 0  
Zdržal sa : 0  
Neprítomní : 1 S.Puterová 

 

               podpísaný Mgr. Martin Mikolka                                                            

         starosta obce 

 



Uznesenie č. 11/2019 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 19. 3. 2019 

k bodu 9. Informácia o požiarnej zbrojnici 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  

berie na vedomie informáciu o požiarnej zbrojnici. 

 

Hlasovanie : Počet Mená poslancov 
 
Za : 

 
6 

 
Ing.J.Mazák,  I.Brezáni, Ing.P.Gavlák, K.Baroniaková , M.Lišková, , 
J.Liška 

Proti : 0  
Zdržal sa : 0  
Neprítomní : 1 S.Puterová 

                                        

        

                podpísaný Mgr. Martin Mikolka                                                            

               starosta obce 

 

 

 

 

 


