
Z á p i s n i c a   

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 11. 8. 2020 o 18,00 hod. 

Prítomní poslanci: 

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

Puterová  

Ďalej prítomní: Mgr. Martin Mikolka,  Ingrid Dávidíková, Jana Brezániová, 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. Výročná správa obce za rok 2019 a správa audítora 

4. Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške 

úhrad za poskytovanie týchto služieb v obci Jasenové 

5. Návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jasenové, 

6. Interpelácie                                                                                                                                                               

7. Diskusia                                                                                                                                                                   

8. Rôzne                                                                                                                                                                       

9. Záver 

Za zapisovateľku bola určená p. Ingrid Dávidíková. Za overovateľov: Igor Brezáni, Jozef Liška. Program 

bol schválený. 

2.   Kontrola plnenia uznesení 

Ing. Monika Brezániová, kontrolórka obce, skonštatovala, že z uznesení č. 20-29/2020, ktoré boli prijaté 

na zasadnutí OZ 23. 6. 2020 sa hodnotilo päť uznesení. Splnené boli dve uznesenia 22/2020 a 24/2020,  

tri sú v realizácii 23/2020, 28/2020, 29/2020. Z uznesení, ktoré neboli splnené do 23. 6. 2020 je splnené 

uznesenie č. 37/2019 a v realizácii sú uznesenia 7/2019, 29/2019, 39/2019, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 

16/2020, 17/2020, 18/2020. Poslanci prijali:  

Uznesenie č. 30/2020 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 11. 8. 2020 

k bodu 2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Jasenové 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom 

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

1. Prehľad plnenia uznesení OZ č. 20-29/2020, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa 23. 6. 2020 
2. Prehľad plnenia uznesení OZ, ktoré neboli splnené do 23. 6. 2020 

 
 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 
Za: 

 
7 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 

Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová, Igor Brezáni 



Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 

                                                    Mgr. Martin Mikolka                                                            

                     starosta obce 

3. Výročná správa obce za rok 2019 a správa audítora 

Pán starosta informoval o obsahu výročnej správy obce Jasenové za rok  2019, ktorú vypracovala 
auditorka p. Ing. Mária Kasmanová, o obsahu správy nezávislého audítora z auditu  účtovnej 
závierky za rok 2019 a overenia účtovnej závierky. Poslanci prijali 

 

Uznesenie č. 31/2020 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 11. 8. 2020 

k bodu 3. Výročná správa Obce Jasenové za rok 2019 a správa nezávislého audítora 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  

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

1. Výročnú správu obce Jasenové za rok 2019 
2. Správu nezávislého audítora k Výročnej správe a overenia účtovnej závierky za rok 2019  

 

 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 
Za: 

 
7 

 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 

Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová, Igor Brezáni 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

                                                                                                    

                                                    Mgr. Martin Mikolka    

                   starosta obce 

 

3. Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia 
a výške úhrad za poskytovanie týchto služieb v obci Jasenové 

 
Pán starosta informoval o potrebe opatrovateľskej služby v našej obci, nakoľko táto vznikla po 
dlhom čase, a to pre dve občianky obce. VZN z roku 2017 je potrebné aktualizovať, prejednať 



sumu za zaplatenie opatrovateľskej služby, ktorú uhrádza opatrovaná osoba obci. Poslanci 
prerokovali návrh VZN a prijali 

 
Uznesenie č. 32/2020 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 11. 8. 2020 

k bodu 4. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytovanie týchto služieb v obci Jasenové 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  

schvaľuje  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, 

o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytovanie týchto služieb v obci Jasenové  

Hlasovanie: 
Po 

Počet 
 

Mená poslancov 

 
Za: 

 
7 

 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 

Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová, Igor Brezáni 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

                                                                                                    

                                                    Mgr. Martin Mikolka                                       

                  starosta obce 

5. Návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jasenové 

Pán starosta predložil návrh VZN, ktoré sa týkalo podmienok poskytovania dotácií. Poslanci návrh 

prerokovali a navrhli doplniť niekoľko dôležitých bodov do VZN, ako napr. potrebu predložiť vyúčtovanie 

dotácie, neposkytnúť v budúcnosti dotáciu, ak príjemca nevyúčtoval minuloročnú dotáciu, doplniť 

povinnosti žiadateľov, propagáciu obce. VZN na tomto zasadnutí nebolo schválené, nakoľko sa vyskytli 

pripomienky a musí sa ešte prepracovať. Výsledky hlasovania: 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 
Za: 

 
0 

 

Proti:  
5 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Jozef Liška 

Marta Lišková,  Silvia Puterová 

Zdržal sa: 2 Ing. Jozef Mazák, , Igor Brezáni 

                                                                                  

 

6. Interpelácie 

Žiadne interpelácie neboli podané. 



7. Diskusia 

Poslankyňa Puterová sa spýtala, či p. starosta pripravil štúdie budúcich bytových domov, ktoré poslancom 

plánoval pripraviť.  P. starosta informoval, že zatiaľ nie, ale pripraví ich na budúce zasadnutie. Zároveň 

oboznámil o prácach na pozemku. Úrad verejného obstarávania pozastavil zákazky, ktoré boli súťažené. 

Ďalej sa poslankyňa informovala na pozemky v časti Lány, nakoľko je tam postavená novostavba, ktorá sa 

bude kolaudovať. P. starosta oznámil, že do budúceho zasadnutia to prerokuje s JUDr. Kecerovou Veselou 

a poslancov poinformuje. Ing. Gavlák žiadal o zasielanie materiálov na zasadnutie OZ týždeň pred 

zasadaním. 

8. Rôzne 

Pán starosta informoval o stave rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, s poslancami sa dohodli, že vyžiada 

cenové ponuky na práce pri dokončení rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.  

Ďalej informoval o jednaní s p. Štefanom Dávidíkom ohľadom  pozemkov a budovy obce, ktorá je 

postavená na pozemku p. Dávidíka. Starosta navrhol, aby obec  od neho odkúpila pozemok – ihrisko. Ing. 

Gavlák to navrhol  prejednať aj s právničkou obce.  

Starosta informoval o prácach na zateplení kultúrneho domu, vymenil sa kotol na vykurovanie kultúrneho 

domu, uviedol, že sa vyskytli nepredvídané opravy na strane od susedov Smolkovcov a tieto sa museli 

upraviť na náklady obce.  

Čo sa týka cesty do doliny, kde sa žiadalo o vyjadrenie od Slovenského pozemkového fondu k možnému 

prenájmu alebo odkúpeniu, uviedol, že obec vyjadrenie ešte neobdržala.  

9. 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. Igor Brezáni  .................................... 

                         p. Jozef Liška       ..................................... 

 

 

                        

 

 

 

 


