
Z á p i s n i c a   

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 13. 10.  2020 o 18,00 hod. 

Prítomní poslanci: 

Katarína Baroniaková,  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 VZN č. 2/2020                                                                                                                                                    
4. Prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 16.526 €, stanovisko kontrolóra k dodržaniu          

podmienok pre prijatie úveru                                                                                                                                            
5. Zmena rozpočtu na rok 2020 oznámením č. 6/2020,                                                                                         
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020,                                                                                           

7. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole,                                                                                             
8. Prístavba požiarnej zbrojnice – 2. etapa                                                                                                                              
9. Interpelácie                                                                                                                                                              

10. Diskusia                                                                                                                                                                  
11. Rôzne                                                                                                                                                                      
12. Záver 

Za zapisovateľku bola určená p. Ingrid Dávidíková. Za overovateľov: p. Silvia Puterová, p. Marta Lišková. 

Program bol schválený. 

2.   Kontrola plnenia uznesení 

Ing. Monika Brezániová, kontrolórka obce, skonštatovala, že z uznesení č. 30-32/2020, ktoré boli prijaté 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva 11. 8. 2020 bolo hodnotené jedno, splnené bolo uznesenie č. 

32/2020. Uznesenia  č. 7/2019, 29/2019,  39/2019, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 16/2020, 17/2020, 
18/2020, 23/2020, 28/2020 sú v realizácii, pričom uznesenie č. 29/2019, týkajúce sa zahájenia 
komunikácie ohľadom cezhraničnej spolupráce Obce Jasenové je v dlhodobej realizácii. Uznesenie č. 

29/2020 bolo splnené. Poslanci prijali:  

Uznesenie č. 33/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 13. 10. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení OZ č. 30-32/2020, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa  

     11. 8. 2020 

2. Prehľad plnenia uznesení OZ, ktoré neboli splnené do 11. 8. 2020 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
5 

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

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 2 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni 
Nehlasovali:   
                                                                                                                                                   Mgr. Martin Mikolka                                                            
                             starosta obce 



3. Návrh VZN č. 2/2020 

Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu obce. Je potrebné schváliť nové VZN, nakoľko nastali zmeny zákonov v oblasti poskytovania dotácií, 
VZN č. 3/2011 o dotáciách  je nevyhnutné aktualizovať. Prílohou návrhu VZN č. 2/2020 je aj vzor žiadosti 

o poskytnutie dotácie a vzor vyúčtovania dotácie z rozpočtu obce. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 34/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 13. 10. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom 
I. schvaľuje 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce Jasenové. 
Hlasovanie: Počet Mená poslancov 

 
Za: 

 
5 

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

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 2 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni 
Nehlasovali:   
                                                                                                                                                   Mgr. Martin Mikolka                                                           

                             starosta obce 

4. Prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 16.526 €, stanovisko kontrolóra k dodržaniu          
podmienok pre prijatie úveru     

Starosta informoval, že obec má možnosť požiadať o návratnú finančnú výpomoc na Ministerstvo financií SR, 
a to vo výške 16.526 €, čo je suma predstavujúca výšku výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020    pre 

obec Jasenové (výpadok bol dôsledok pandémie ochorenia Covid-19). Žiadosť sa predkladá do 31. 10. 2020, 
sumu je možné použiť do 31. 12. 2020. Pomoc je bezúročná, splácanie začína v roku 2024 a končí v r. 2027. 

Finančné prostriedky je možné použiť výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych 
pôsobností nehospodárskeho charakteru – napr. prístavba Požiarnej zbrojnice, modernizácia Domu smútku, 
vybudovanie chodníkov, urnovej steny a pod. Ing. Brezániová vo svojom stanovisku skonštatovala, že  prijatie 

návratných zdrojov financovania výrazne neovplyvní celkovú sumu dlhu obce, úhrada týchto zdrojov nenaruší 
vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch, rozpočet obce nebude zaťažený úrokom z úveru a obec 
spĺňa zákonom stanovené požiadavky na prijatie návratných zdrojov financovania, platných v roku 2020. 

Poslanci prijali 

Uznesenie č. 35/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 13. 10. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom 

I. schvaľuje 

zámer podania žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na MF SR vo výške 16.526 €. 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
5 

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

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 2 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni 
Nehlasovali:   
                                                                                                                                                   Mgr. Martin Mikolka                                                            

                             starosta obce 



 

5. Zmena rozpočtu na rok 2020 oznámením č. 6/2020 

Starosta uviedol, že obec upravuje príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu o sumu 2316 €, ktorá bola poukázaná 
Okresným úradom, odborom školstva na nákup učebníc pre žiakov základnej školy a o sumu 1884 €, ktorá bola 

poukázaná na výdavky spojené so zberom  štatistických údajov pri sčítaní domov a bytov. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 36/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 13. 10. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom 

I. berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 6/2020 v príjmovej a výdavkovej 

časti rozpočtu obce Jasenové. 

 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
5 

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

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 2 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni 
Nehlasovali:   
                                                                                                                                                   Mgr. Martin Mikolka                                                            
                             starosta obce 

6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020 

Starosta predložil na posúdenie a schválenie poslancom zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením     č. 

8/2020. Ing. Brezániová vo svojom stanovisku odporučila predložený návrh zmeny rozpočtu Obce 
Jasenové na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 8/2020 schváliť. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 37/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 13. 10. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom 
I. berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu zmeny rozpočtu Obce Jasenové        

na rok 2020 – rozpočtovým opatrením č. 8/2020, 

II. schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu Obce Jasenové na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 8/2020. 

 

 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
5 

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

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 2 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni 
Nehlasovali:   
                                                                                                                                                   Mgr. Martin Mikolka                                                            

                             starosta obce 

 



 

7. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole 

Ing. Brezániová, hlavná kontrolórka obce vykonala v súlade s plánom kontrolnej činnosti kontrolu 
pokladničných dokladov v mesiacoch jún, júl 2020. Ku kontrole boli predložené pokladničné doklady 
za uvedené mesiace, hlavná kniha k 31. 7. 2020 a interná smernica pre vedenie pokladnice. Zároveň 

predložila správu o vykonanej kontrole, kde v závere skonštatovala, že nezistila závažné nedostatky. 
Poslanci prijali 

Uznesenie č. 38/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 13. 10. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom 
I. berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly – Kontrola pokladničných dokladov vo vybraných dvoch 

mesiacoch roku 2020 – jún, júl 2020. 

 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
5 

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

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní: 2 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni 
Nehlasovali:   
                                                                                                                                                   Mgr. Martin Mikolka                                                            

                             starosta obce 

8. Prístavba požiarnej zbrojnice – 2. etapa  

Starosta informoval, že obec zrealizuje prístavbu požiarnej zbrojnice – garáže, ktorá bude slúžiť na 
parkovanie požiarneho vozidla, inej požiarnej techniky, obecného traktora. Plánované je vyhotovenie 

prístavby do kompletného stavu, vrátane okien, vstupných dverí, omietok, inštalácií a zateplenia 
obvodového plášťa.  Financovanie bude z časti z návratnej finančnej výpomoci od MF SR vo výške 
16.526 € a zo zvyšnej časti z čerpania rezervného fondu. Pred realizáciou je potrebné, aby prebehlo 

verejné obstarávanie na výber dodávateľa. Poslanci  prijali                                                                                                                 

Uznesenie č. 39/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 13. 10. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom 
I. schvaľuje 

prípravu a realizáciu zámeru prístavby požiarnej zbrojnice – 2. etapa – garáže 
 

Hlasovanie:  Počet Mená poslancov 
 
Za: 

  
5 

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

Proti:  0  
Zdržal sa:    
Neprítomní:  2 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni 
Nehlasovali:    
                                                                                                                                                   Mgr. Martin Mikolka                                                            
                             starosta obce 

 



 

9. Interpelácie 

Neboli podané žiadne interpelácie. 

10. Diskusia    

Ing. Mazák sa spýtal, či sa bude realizovať prestavba kuchyne v kultúrnom dome. Starosta odpovedal, že práce 
sú plánované v druhej polovici októbra, bude sa jednať o prerobenie potrubí, premiestnenie zariadenia, steny 

sa búrať nebudú. 

11. Rôzne                                                                                                                                                                       

Starosta predložil návrh bytových domov, jednalo sa o dvojpodlažné bytové domy so sedlovou strechou. Poslanci 
návrhy preštudovali. Skonštatovali, že v budúcnosti ešte prerokujú ďalšie návrhy bytových domov.    

Ohľadom vysporiadania pozemkov pri cintoríne zaslala JUDr. Kecerová Veselá výzvy dedičom pozemkov, čaká sa 
na reakcie, zatiaľ nereagovali.  Nemáme ani nové informácie ohľadom vysporiadaní pozemkov – cesta Lány. 

O ďalšom vývoji bude starosta informovať. 

Starosta informoval o výzvach – dotáciách pre materské školy, do ktorých by sa mohla zapojiť. Ďalej oboznámil 
poslancov so zvýšením úväzku pre opatrovateľku na 5,5 hod. denne, a to z dôvodu zvýšenej potreby 

poskytovania opatrovateľskej služby našej občianky. 

                                                                                                                                                     

12. Záver 

Po prečítaní prijatých uznesení sa p. starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 21,30 hod. 

 

 

                                                                                                                                  Mgr. Martin Mikolka 

                                                                                                                             starosta obce 

Zapísala: I. Dávidíková 

Overovatelia: p. Silvia Puterová         .................................... 

                         p. Marta Lišková          ..................................... 

 

 

                        

 

 

 

 


