
Z á p i s n i c a   

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 23. 6. 2020 o 18,00 hod. 

Prítomní poslanci: 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška, Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák,, Silvia Puterová  

Ďalej prítomní: Mgr. Martin Mikolka,  Ingrid Dávidíková, Ing. Monika Brezániová  

1.   Otvorenie zasadnutia 

P. starosta Mgr. Martin Mikolka otvoril zasadnutie a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je schopné 
uznášania. Zároveň prečítal program: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu,                   

2. Kontrola plnenia uznesení,                                                                                                                                     
3. Návrh Záverečného účtu obce, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu, tvorba 
rezervného fondu,                                                                                                                                                        

4. Použitie rezervného fondu na bežné výdavky v sume 12.000,- Eur,                                                                  
5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020,                                                                                        
6. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole,                                                                                           

7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020,                                                                                                          
8. Informácia o zateplení kultúrneho domu v obci,                                                                                                 
9. Interpelácie                                                                                                                                                              

10. Diskusia                                                                                                                                                                  
11. Rôzne                                                                                                                                                                      
12. Záver 

Za zapisovateľku bola určená p. Ingrid Dávidíková. Za overovateľov: Katarína Baroniaková, Ing. Jozef 

Mazák. Program bol schválený. 

2.   Kontrola plnenia uznesení 

Ing. Monika Brezániová, kontrolórka obce, skonštatovala, že z uznesení č. 13-19/2020, ktoré boli prijaté 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva 21. 4. 2020 boli hodnotené tri, v realizácii sú tri uznesenia a splnené 

nebolo žiadne. Uznesenia  č. 7/2019, 29/2019, 37/2019, 39/2019, 10/2020, 11/2020 sú v realizácii, pričom 
uznesenie č. 29/2019, týkajúce sa zahájenia komunikácie ohľadom cezhraničnej spolupráce Obce 
Jasenové je v dlhodobej realizácii. Poslanci prijali:  

Uznesenie č. 20/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 23. 6. 2020 

k bodu 2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Jasenové  

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom 
I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení OZ č. 13-19/2020, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa 

21.4.2020 

2. Prehľad plnenia uznesení OZ, ktoré neboli splnené do 21.4.2020 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
6 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 
Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 1 Igor Brezáni 



Nehlasovali:   
                                                                                                                       Mgr. Martin Mikolka                                                            
                       starosta obce 

3. Návrh Záverečného účtu obce, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu, tvorba 

rezervného fondu 

P. starosta informoval, že Obec Jasenové je povinná po skončení roka súhrnné údaje o rozpočtovom 
hospodárení zapracovať do záverečného účtu. V roku 2019 obec dosiahla skutočné príjmy vrátane 
finančných operácií v sume 552.579,82 €, z ktorých boli zrealizované výdavky v sume 486.352,60 €. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 je 66.227,22 €. Z tohto výsledku sa vylučuje 
zostatok účelovo určených prostriedkov v sume 24.835,69 €. Výsledok hospodárenia obce po vylúčení 
účelovo určených prostriedkov je potom 41.391,53 €. Obec navrhuje obecnému zastupiteľstvu 

schváliť prebytok bežného a kapitálového rozpočtu a zostatok finančných operácií na tvorbu 
rezervného fondu v celkovej výške 41.391,53 €.                                                                                  

Ing. Monika Brezániová predložila stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce za r. 2019. Vyjadrila 
súlad návrhu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce 

Jasenové, dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce i dodržanie povinnosti auditu         zo strany 
obce, metodickú správnosť návrhu. Predniesla stanovisko k zostaveniu záverečného účtu 

a k rozpočtovému hospodáreniu. V závere schválila bez výhrad záverečný účet obce Jasenové 
a celoročné hospodárenie obce za rok 2019. Poslanci prijali                                                                                                                                                      

Uznesenie č. 21/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 23. 6. 2020 

k bodu 3. Návrh Záverečného účtu Obce Jasenové za rok 2019   

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  
I. berie na vedomie 

1. Výsledok hospodárenia Obce Jasenové za rok 2019, 
2. Správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019, 

II. schvaľuje 

 1. Záverečný účet Obce Jasenové a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad. 
Hlasovanie: Počet Mená poslancov 

 
Za: 

 
6 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 
Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 1 Igor Brezáni 
Nehlasovali:   

                        Mgr. Martin Mikolka 

                                                                                                                                starosta obce 
 

Uznesenie č. 22/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 23. 6. 2020 

k bodu 3. Návrh Záverečného účtu Obce Jasenové za rok 2019   

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  
I. schvaľuje  

1. Tvorbu rezervného fondu Obce Jasenové v sume 41.391,53 EUR. 



Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
6 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 
Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 1 Igor Brezáni 
Nehlasovali:   

                           Mgr. Martin Mikolka 
                                                                                                                                 starosta obce 
4. Použitie rezervného fondu na bežné výdavky v sume 12.000,- Eur 
 
P. starosta informoval, že Ministerstvo financií a Rada pre rozpočtové záležitosti avizovali všetkým 

samosprávam zníženie výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve (podielových daní) 
ako následok pandémie ochorenia COVID-19. Obec Jasenové bude mať na základe zverejneného 
dokumentu podielové dane nižšie o 21.850,00 €. Výpadok podielových daní je možné v rozpočte 

vykryť až do 31. 12. 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva z rezervného fondu, kapitálovými 
príjmami a návratnými zdrojmi financovania v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Ing. Monika Brezániová, kontrolórka obce Jasenové, 
predniesla stanovisko k návrhu čerpania rezervného fondu vo výške 12.000,00 €, pričom odporučila 

obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu. P. starosta informoval, že v deň konania 
zasadnutia zastupiteľstva bolo obci doručené oznámenie o poukázaní finančných prostriedkov na účet 
obce Jasenové – poistného na sociálne poistenie v sume 4972,16 € za mesiac apríl 2020 od Sociálnej 

poisťovne. Ing. Peter Gavlák podal protinávrh na zníženie sumy z 12000,- € na 7000,- €. Poslanci 
prerokovali a prijali   

 
Uznesenie č. 23/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 23. 6. 2020 

k bodu 4.  Použitie rezervného fondu na bežné výdavky obce 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  
I. berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rezervného fondu, 
II. schvaľuje  

použitie rezervného fondu vo výške 7.000,- EUR na bežné výdavky obce v súvislosti 
s následkami pandémie ochorenia COVID-19. 
 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
6 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 
Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 1 Igor Brezáni 
Nehlasovali:   

                           Mgr. Martin Mikolka 
                                                                                                                                  starosta obce 
5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

P. starosta informoval, že je potrebné posúdiť a schváliť zmenu rozpočtu. Rozpočet bol v časti príjmov 
a výdavkov bez finančných operácií schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schválený 



s prebytkom 7000 € a kapitálový rozpočet so schodkom 32000 €. Prebytok finančných operácií je 
25000 €. Rozpočet vrátane finančných operácií bol schválený s výsledkom hospodárenia 0 € - 
vyrovnaný rozpočet. Rozpočet sa  k dnešnému dňu zmenil trikrát, dvakrát oznámením (predložené OZ 

na vedomie) a jedenkrát presunom v kompetencii starostu.  
Ing. Monika Brezániová vo svojom stanovisku odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh 
zmeny rozpočtu obce Jasenové na rok 2020 schváliť. Poslanci prijali 
 

Uznesenie č. 24/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 23. 6. 2020 

k bodu 5.  Návrh zmeny rozpočtu Obce Jasenové – rozpočtové opatrenie č. 4/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  
I. berie na vedomie  

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu Obce Jasenové na rok 
2020 – rozpočtovým opatrením č. 4/2020 
II. schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu Obce Jasenové na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 4/2020. 
 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
6 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 
Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 1 Igor Brezáni 
Nehlasovali:   

                            Mgr. Martin Mikolka 
                                                                                                                                     starosta obce 
 
6. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole 
 
Ing. Monika Brezániová predniesla správu o výsledku kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, kde kontrolovala 
zverejňovanie požadovaných informácií a dokumentov za r. 2019. Skonštatovala, že obec na svojej 
webovej stránke v čase kontroly mala niektoré informácie uvedené úplne, niektoré čiastočne 

a niektoré informácie absentujú v zmysle vyššie uvedeného zákona. V závere odporučila odstránenie 
nedostatkov v termíne júl 2020. Poslanci prijali 

 
 

Uznesenie č. 25/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 23. 6. 2020 

k bodu 6.  Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  
berie na vedomie  
správu o výsledku kontroly – kontrola dodržiavaní ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov- zverejňovanie požadovaných 
informácií a dokumentov za rok 2019. 
 
 
 



 
Hlasovanie: Počet Mená poslancov 

 
Za: 

 
6 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 
Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 1 Igor Brezáni 
Nehlasovali:   

                            Mgr. Martin Mikolka 

                                                                                                                                      starosta obce 
7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 
 
Ing. Monika Brezániová predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, ktorý bol 

zverejnený na webovej stránke obce Jasenové a úradnej tabuli v obci Jasenové 15 dní pred rokovaním 
obecného zastupiteľstva. Návrh obsahuje kontroly plnenia uznesení OZ, platných smerníc a VZN obce, 

pokladničných dokladov, rozpočtu k 30. 6. 2020 a rozpočtového procesu za I. polrok 2020, ostatné 
úlohy a činnosti( k nahliadnutiu na webovej stránke obce). Poslanci prijali  
 

Uznesenie č. 26/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 23. 6. 2020 

k bodu 7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jasenové 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  

s c h v a ľ u j e 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jasenové na 2. polrok 2020 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
6 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 
Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 1 Igor Brezáni 
Nehlasovali:   

                            Mgr. Martin Mikolka 

                                                                                                                                       starosta obce 
8. Informácia o zateplení kultúrneho domu v obci 
P. starosta informoval, že je podpísaná zmluva s Všeobecnou úverovou bankou, a. s., ktorou má 

obec zabezpečené financovanie zateplenie prístavby Obecného úradu - kultúrneho domu 
prostredníctvom preklenovacieho úveru. Faktúry za materiál a prácu uhrádza priamo banka. Práce 
prebiehajú priebežne, priebeh prác sa eviduje v stavebnom denníku. Je zabezpečený stavebný dozor 

zo strany obce, vykonávajú sa kontroly. Vykonalo sa už zateplenie stropu v sále kultúrneho domu, 
v najbližšej dobe zateplia strop v knižnici a bude sa pokračovať s prácami na vonkajšej omietke, 
vymenia sa dve okná z dôvodu zateplenia steny. 

Poslanci prijali 
 

Uznesenie č. 27/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 23. 6. 2020 

k bodu 8.  Informácia o zateplení kultúrneho domu v obci 



 
Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  
I. berie na vedomie  
Informáciu o stave a priebežnej realizácií výkonu prác na zateplení kultúrneho domu v obci 
Jasenové. 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
6 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 
Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 1 Igor Brezáni 
Nehlasovali:   

                             Mgr. Martin Mikolka 
                                                                                                                                      starosta obce 

9. Interpelácie 

Neboli podané interpelácie. 

10. Diskusia 

Ing. Gavlák sa spýtal, koľko obec zaplatí za vykonanie stavebného dozoru pri zateplení a výstavbe 

prístavby budovy Obecného úradu Jasenové. P. starosta informoval, že 1000,- € za mesiac bez DPH. 

11. Rôzne 

P. starosta informoval, že obci bola doručená ponuka od Slovenského pozemkového fondu na prenájom 
poľnej cesty do doliny v časti od konca obce po rázcestie. Jedná sa o pozemok na parc. 483/2 v katastr. 
území Jasenové. Prenájom by stál obec 2379,63 € ročne. Obec by chcela cestu prenajímať s možnosťou 

odkúpenia alebo prevedenia do jej majetku v blízkej budúcnosti. Dlhodobým prenájmom alebo 
vlastníctvom je možné využiť možnosť dotácií na rôzne projekty. Poslanci prerokovali a prijali 

Uznesenie č. 28/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 23. 6. 2020 

k bodu 11.  Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  
I. berie na vedomie 

informáciu o ponuke nájmu od Slovenského pozemkového fondu na cestu, pozemok KN C parc. č. 483/2, 
katastrálne územie Jasenové, 
II. poveruje 

starostu obce na jednanie o uzatvorení nájomnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom  na cestu – 
parcelu č. 483/2, katastrálne územie Jasenové. 
 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
6 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 
Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 1 Igor Brezáni 
Nehlasovali:   

                            Mgr. Martin Mikolka 

                                                                                                                                             starosta obce 
 



P. starosta informoval, že p. riaditeľka základnej školy PaedDr. Kolibíková požiadala o vytvorenie 
pracovného miesta vychovávateľky v školskom klube detí na školský rok 2020/2021. Potreba vznikla 
z dôvodu zvýšenia počtu žiakov - ZŠ bude navštevovať 69 žiakov, čo predstavuje vytvorenie troch 

oddelení školského klubu detí. P. vychovávateľky učia aj výchovné predmety a dopĺňajú úväzok 
riaditeľky školy. Navýšenie vyučovacích hodín vzniká aj z povinnosti delenia vyučovacích predmetov 
anglického jazyka a informatiky na dve skupiny v ročníku. Poslanci prijali 

 

Uznesenie č. 29/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 23. 6. 2020 

k bodu 11.  Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  
I. schvaľuje 

vytvorenie pracovného miesta vychovávateľky pre  III. oddelenie školského klubu detí v školskom roku 
2020/2021. 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
6 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 
Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 1 Igor Brezáni 
Nehlasovali:   

                                 Mgr. Martin Mikolka 
                                                                                                                                                starosta obce 

 

12. Záver 

Po prečítaní prijatých uznesení sa p. starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 22,30 hod. 

 

 

                                                                                                                                  Mgr. Martin Mikolka 

                                                                                                                             starosta obce 

Zapísala: I. Dávidíková 

Overovatelia: p. Katarína Baroniaková .................................... 

                         p. Ing. Jozef Mazák        ..................................... 

 

 

                        

 

 

 

 


