
Z á p i s n i c a   

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 15. 12. 2020 o 17,00 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. Všeobecne záväzné nariadenia: 

a) Návrh VZN č. 3/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole 

b) Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
kalendárny rok 2021 

4. Návrh na zrušenie uznesenia č. 12/2020 

5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020 

6. Rozpočet Obce Jasenové na rok 2021-2023, stanovisko hl. kontrolóra 

7. Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 2015 – 2020 na nové 

obdobie 2020-2023 

8. Plán kontrolnej čínnosti HK na 1. polrok 2021                                                                                                                                    

9.. Interpelácie                                                                                                                                                               

10. Diskusia                                                                                                                                                                   

11. Rôzne                                                                                                                                                                       

12. 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, vyhodnotila plnenie uznesení. Z uznesení č. 33-39/2020, ktoré boli 

prijaté na zasadnutí OZ 13. 10. 2020 sa hodnotili štyri uznesenia. Splnené boli tri uznesenia - 34/2020, 
35/2020, 37/2020, jedno je v realizácii  - 39/2020. Z 11 uznesení, ktoré neboli splnené do 13. 10. 2020 je 
v realizácii 11 uznesení: 7/2019, 29/2019, 39/2019, 10/2020, 11/2020, 12/2020 – návrh na zrušenie 

uznesenia (dotácia pre hasičský klub KL AUTO Jasenové), 16/2020, 17/2020, 18/2020, 23/2020 a 28/2020. 
Poslanci prijali:  

 

 

 



Uznesenie č. 40/2020 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 15. 12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

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

1. Prehľad plnenia uznesení OZ č. 33-39/2020, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa  
13. 10. 2020 

2. Prehľad plnenia uznesení OZ, ktoré neboli splnené do 13. 10. 2020. 
 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

  
Za: 

 
7 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, 

Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

                                                                                  Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                              starosta obce 

3. Všeobecne záväzné nariadenia: 

Starosta predložil návrh VZN č. 3/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, v ktorom je zadefinované plnenie povinnej školskej dochádzky, povinnosť 
zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na jej plnenie a možnosť uloženia pokuty za nesplnenie tejto zákonnej 

povinnosti. VZN určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 41/2020 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 15. 12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  schvaľuje                                                                                                              
II.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie školskej dochádzky v základnej škole. 
 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

  
Za: 

 
7 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, 

Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                       Mgr. Martin Mikolka                                                            
                                              starosta obce 



Starosta predložil aj návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na kalendárny rok 2021, ktoré určuje výšku platieb za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
pre občanov obce a podnikateľov v obci, podmienky na odpustenie poplatkov, zníženie poplatkov, vrátenie 

poplatkov. Na základe výpočtu skutočných nákladov za rok 2020 bol predložený návrh. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 42/2020 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 15. 12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  schvaľuje                                                                                                                
 Všeobecne záväzné nariadenie č. . 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021. 

 
Hlasovanie: Počet Mená poslancov 

 
Za: 

 
7 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, 

Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  
Nehlasovali: 0  
                                                                                 Mgr. Martin Mikolka                                                            
                                              starosta obce  

4.Návrh na zrušenie uznesenia č. 12/2020 

Starosta predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 12/2020 -  dotácia 300,- € pre súťažný hasičský klub 
KL AUTO. V roku 2020 dotácia nebola poskytnutá, nakoľko platné VZN č. 3/2011 to neumožňovalo. 
Toto VZN bolo zrušené uznesením č. 34/2020, ktorým bolo schválené nové VZN obce č. 2/2020. 
Toto VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce, nakoľko bolo schválené 
v októbri 2020, bude možné poskytovať dotácie z rozpočtu obce v zmysle platného VZN až v roku 
2021. Poslanci prijali 
 

Uznesenie č. 43/2020 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 15. 12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  ruší 
uznesenie Obecného zastupitelstva obce Jasenové č. 12/2020 zo dňa           
5. 3. 2020 – dotácia vo výške 300 € pre súťažný hasičský klub KL AUTO                                                                                                                

  

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
7 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška,  

Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  
Nehlasovali: 0  

                  

                       Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                              starosta obce 

 

 



5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020 

Starosta informoval, že zmenu rozpočtu si vyžiadalo zabezpečenie kompostérov do každej domácnosti v obci, 
čo vyžaduje novelizovaný zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na 
zakúpenie kompostérov budú použité prostriedky Rezervného fondu obce v zmysle uznesenia č. 23/2020 zo 

dňa 11. 8. 2020. Zmena rozpočtu je navrhnutá aj v položkách platy, príplatky, odmeny, tovary a služby 
z dôvodu zmeny účtovania a nového prerozdelenia úväzkov v základnej škole a v školskom klube detí. Zmena 
je navrhnutá aj na položke kapitálových výdavkov v sume 2000,- €. Hlavná kontrolórka obce Ing. Monika 

Brezániová vo svojom stanovisku odporučila predložený návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
10/2020 schváliť. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 44/2020 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 15. 12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I. berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu zmeny 
rozpočtu Obce Jasenové na rok 2020  - rozpočtovým opatrením č. 10/2020, 
 

II.      schvaľuje   návrh zmeny rozpočtu Obce Jasenové na rok 2020 rozpočtovým       
     opatrením   č. 10/2020.   
 

Rozpočet Obce Jasenové na rok 2020 - rozpo čtové opatrenie č.  10 / 2020 
Bežný, kapit.rozpo čet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

  Rozpočet  na 
rok 2020 v 

EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

8/2020 

Zmena v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie              
č. 10 / 2020   

Bežné príjmy spolu: 555 630 583 244 0 583 244 

Bežné výdavky spolu: 548 630 608 081 2 000 610 081 

Schodok/prebytok         
bežného rozpočtu: 7 000 -24 837 -2 000 -26 837 

Kapitálové príjmy spolu: 115 173 115 173 0 115 173 

Kapitálové výdavky spolu:  147 173 168 699 -2 000 166 699 

Schodok/prebytok         
kapitálového rozpočtu: -32 000 -53 526 2 000 -51 526 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 670 803 698 417 0 698 417 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 695 803 776 780 0 776 780 

Schodok/prebytok -25 000 -78 363 0 -78 363 

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *         

Príjmy 140 173 193 536 0 193 536 

Výdavky 115 173 115 173 0 115 173 

Schodok/prebytok 25 000 78 363 0 78 363 

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 
 

                                                                                                            
Hlasovanie: Počet Mená poslancov 

 
Za: 

 
7 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, 

Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  
Nehlasovali: 0  
 

                                                                                 Mgr. Martin Mikolka                                                            
                                              starosta obce 



 

6. Návrh rozpočtu Obce Jasenové na rok 2021-2023, stanovisko hl. kontrolóra 

Starosta predložil návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023, ktorý je zostavený na základe požiadaviek 
obecného úradu, materskej školy, základnej školy a školskej jedálne. Pri zostavovaní návrhu sa vychádzalo    
zo skutočného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2019, monitoringu vývoja rozpočtu k 30. 9. 2020 a očakávaného 

plnenia k 31. 12. 2020. V rozpočte na rok 2021 je premietnuté zvýšenie platových taríf pedagogických 
pracovníkov. Dôjde k prehodnoteniu rozpočtu v prvom štvrťroku 2021 po zverejnení východiskových 

štatistických údajov podielov obcí na výnose dane z príjmov pre rok 2021. P. kontrolórka Ing. Brezániová 
predložila odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a odporučila predložený návrh rozpočtu na rok 2021 
schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022-2023 zobrať na vedomie. Poslanci prijali                                  

Uznesenie č. 45/2020 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 15. 12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I. berie na vedomie 
1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu Obce Jasenové na 

roky 2021-2023 
2. Návrh viacročného rozpočtu Obce Jasenové na roky 2021-2023 

II.  schvaľuje   
Rozpočet obce Jasenové bez programovej štruktúry na rok 2021   
 

Návrh :  Rozpočet Obce Jasenové na rok 2021 

Bežný, kapit.rozpo čet - sumarizácia Návrh rozpočtu 

Bežné príjmy spolu: 593 821 

Bežné výdavky spolu: 593 521 

Schodok/prebytok bežného rozpočtu: 300 

Kapitálové príjmy spolu: 115 173 

Kapitálové výdavky spolu: 22 000 

Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu: 93 173 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 708 994 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 615 521 

Schodok/prebytok 93 473 

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E  

Príjmy 21 700 

Výdavky 115 173 

Schodok/prebytok -93 473 

Výsledok hospodárenia 0 
 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
7 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška,  

Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  
Nehlasovali: 0  

                                                                                    Mgr. Martin Mikolka                                                            
                                         starosta obce 



7. Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 2015 – 2020 na nové 
obdobie 2020-2023 

Starosta informoval, že je potrebné predĺžiť platnosť programu na obdobie 2020-2023. Navrhol do roku 2023 
s prihliadnutím na koniec volebného obdobia 2018-2022. Ak by došlo k zmene štatutára obce, bude mať čas 

vyhotoviť nový program. Dokument bol spracovaný ako príručka pre riadenie rozvoja územia ako celku 
a zároveň pre jeho jednotlivé územné jednotky – obce. Dokument a jeho schválenie zastupiteľstvami 
členských obcí je zároveň splnením jedného zo základných predpokladov na predloženie žiadosti obce 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov (finančné prostriedky z fondov 
Európskej únie). V zmysle platnej legislatívy bol schválený program otvoreným dokumentom, ktorý sa môže 

dopĺňať a aktualizovať podľa potreby. 

Uznesenie č. 46/2020 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 15. 12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I. schvaľuje   

predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká                                
dolina 2015-2020 na nové obdobie 2020-2023 

 
                                                                                                              

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

  
Za: 

 
7 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, 

Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                Mgr. Martin Mikolka                                                            
                                           starosta obce 

8. Návrh  plánu kontrolnej čínnosti HK na 1. polrok 2021    

Ing. Monika Brezániová, hlavná kontrolórka obce, predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2021. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie  hospodárnosti,  zákonnosti, účinnosti  a efektívnosti      
pri hospodárení a nakladaní s verejnými financiami. Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií 
dôjde k postupnému zisťovaniu stavu a odstráneniu prípadne zistených nedostatkov. Návrh plánu 

kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce 30. 11. 2020. 
Poslanci prijali  

Uznesenie č. 47/2020 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 15. 12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I. schvaľuje    

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jasenové na I. polrok 2021 
 

II. poveruje 

hlavnú kontrolórku obce Jasenové vykonaním kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2021. 



 
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

  
Za: 

 
7 

Katarína Baroniaková, Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, 

Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

                                                                                 Mgr. Martin Mikolka                                                            
                                              starosta obce 

9.. Interpelácie   

Neboli predložené žiadne interpelácie. 

10. Diskusia     

Do diskusie sa prihlásil Ing. Mazák, ktorý sa spýtal na možnosť využitia obecného traktora aj pre susedné 

obce. Starosta odpovedal, že nad touto možnosťou už premýšľal, ale z hľadiska administratívnej záťaže, 
účtovania a personálneho využitia je to nerentabilné. 

Ing. Gavlák sa spýtal, či bolo povolené rozkopanie novej cesty pri napojení novostavby k existujúcej plynovej 
a elektrickej sústave. Starosta uviedol, že rozkopové práce boli vykonané na základe rozkopového povolenia 

a nebolo možné pripojenie realizovať iným spôsobom. Ďalej sa spýtal, či sa bude pripravovať územný plán 
obce, nakoľko je záujem zo strany občanov o výstavbu domov. Starosta odpovedal, že v roku 2021 sa bude 
realizovať doplnok územného plánu obce. Ing. Gavlák uviedol, že obec by sa mala rozvíjať aj v oblasti 

výstavby. 

11. Rôzne 

Starosta informoval, že v roku 2021 sa bude realizovať príprava podkladov pre výstavbu bytových domov  
(projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, inžinierske siete).  Plánujú sa postaviť maximálne dva 

bytové domy.                                                                                                                                                                                    

Ohľadom zateplenia prístavby obecného úradu uviedol, že práce boli ukončené a po kolaudácii sa bude konať 
fyzická a administratívna kontrola vynaložených finančných prostriedkov Poľnohospodárskou platobnou 
agentúrou. 

Ohľadom rekonštrukcie požiarnej zbrojnice informoval, že v októbri prebehla komunikácia so zhotoviteľom 

– firmou CB Construct, pričom sa dohodlo odstraňovanie nedostatkov zhotoviteľom. Nakoľko sa práce 
nezačali, právna zástupkyňa obce JUDr. Kecerová Veselá poslala výzvu zhotoviteľovi, ktorý na ňu doteraz 
nereagoval. Firma JJQB, s.r.o., Zbyňov začala na základe objednávky stavebné práce na stavbe ,,Prístavba 

dvoch garáží – Požiarna zbrojnica“. Starosta zahájil komunikáciu s Ministerstvom vnútra SR -Centrom 
podpory, Žilina ohľadom vrátenia historickej požiarnej striekačky značky Stratílek, ktorá bola od r. 1936       do 

r. 1977 súčasťou obecného majetku. 

Starosta informoval o aktuálnom stave činnosti Skládky odpadov Rajeckého regiónu v Rajci. 

Obec zakúpi kompostéry do každej domácnosti v rámci povinnosti zabezpečenia separácie biologicky 
rozložiteľného odpadu. Mali by sa odovzdať občanom do konca decembra. 

Obec podala žiadosť o dotáciu z Enviromentálneho fondu na zakúpenie traktora s čelným nakladačom, 
vlečkou s hákovým nosičom. Vyhodnotenie žiadosti by sa malo uskutočniť vo februári 2021. Ak by sa zakúpil 

nový traktor, obec by predala traktor s vlečkou, ktorý momentálne vlastní. 

Obec zakúpila dve garáže, ktoré sú umiestnené za cintorínom pri veľkoobjemovom kontajneri. Garáže budú 
využité na uskladňovanie vyseparovaného odpadu. 



 

Starosta informoval o potrebe personálneho posilnenia pri príprave podkladov k územnému plánu obce, 
vysporiadaní pozemkov, výkone stavebnej činnosti obce, príprave projektových zámerov, spracovaní výziev 
Miestnej akčnej skupiny Raj. Doliny a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajeckej doliny. Od nového 

roku plánuje obec prijať do školskej jedálne do pracovného pomeru pracovníčku, ktorá už od septembra  
pracovala v jedálni na dohodu o vykonaní práce. 

Starosta oboznámil poslancov, že  obec poskytla nákupné poukážky v hodnote 15,- € občanom vo veku 65 

rokov a starších ako 65 r. a obec vyplatila čiastku 50,- € pre jedno dieťa ako príspevok pri narodení dieťaťa 
rodičom detí, ktoré sa narodili v roku 2019. Zakúpili sa sladkosti pre deti od 1 do 10 rokov na Mikuláša. 

P. Katarína Baroniaková informovala starostu, že sú pripravené darčekové krabičky pre  osamelých a starších 
občanov v našej obci,  nakoľko sa uskutočnila akcia ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“. Balíčky 

pripravili občania v rámci celoslovenskej zbierky pre seniorov, ktorých nemá kto potešiť darčekom. Starosta 
povedal, že krabičky rád odovzdá občanom.  

12. Záver 

Na záver p. starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 21,30 hod. 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Mgr. Martin Mikolka 

                                                                                                                             starosta obce 

Zapísala: I. Dávidíková 

Overovatelia: p. Igor Brezáni     .................................... 

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

 

 

                        

 

 

 

 


