
Z á p i s n i c a   

z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 29. 1.  2021 o 18,00 hod. 

 

Prítomní poslanci: 

Igor Brezáni, Ing. Peter Gavlák,  Jozef Liška, Marta Lišková, Silvia Puterová  

Ďalej prítomní: Mgr. Martin Mikolka  

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

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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasenové č. 1/2021 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, 

zriadených na území obce Jasenové                                                                                                                         

3. Interpelácie                                                                                                                                                                 

4. Rôzne                                                                                                                                                                           

5. Záver 

Za zapisovateľku bola určená p. Lišková. Za overovateľov: p. Silvia Puterová, Ing. Peter Gavlák. Program 

bol schválený. 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasenové č. 1/2021 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, 

zriadených na území obce Jasenové  

P. starosta predložil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasenové č. 1/2021 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského 

zariadenia, zriadených na území obce Jasenové, v ktorom je zadefinované určenie výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2021 v školách 

a školských zariadeniach na území obce Jasenové, taktiež určenie výšky dotácie na mzdy, prevádzku škôl 

a školských zariadení, termín a spôsob poskytnutia dotácie a kontrolu ich použitia. VZN nebolo 

schválené. 

Hlasovanie:  

ZA:  4 poslanci: Igor Brezáni, Jozef Liška, Marta Lišková, Silvia Puterová                                                                

PROTI:  0                                                                                                                                                                 

ZDRŽAL SA: Ing. Peter Gavlák 

3. Interpelácie  

Neboli podané žiadne interpelácie. 

4. Rôzne  

V tomto bode bolo predmetom rokovania podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie 

dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Jasenové.  Dotácia sa poskytuje do výšky 

80% z obstarávacích nákladov, 20% tvoria vlastné zdroje obce. Jednou z podmienok podania žiadosti je 

uznesenie obecného zastupiteľstva obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom. Termín predloženia žiadosti je do 28. 2. 2021. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodne o poskytnutí dotácie do 15. 5. 2021. Poslanci prerokovali a 

prijali 

 



 

Uznesenie č. 1/2021 

z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové  

zo dňa 29. 1. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I. Schvaľuje 
 
a) Záväzok Obce Jasenové ukončiť proces obstarávania a schvaľovania Zmien a 

doplnkov č. 3 Územného plánu Obce Jasenové do troch rokov od uzatvorenia 
Zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie predmetnej územnoplánovacej 
dokumentácie medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Obcou Jasenové. 

 
 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

  
Za: 

 
5 

Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, 

Marta Lišková, , Silvia Puterová  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Katarína Baroniaková, Ing. Jozef Mazák 

Nehlasovali: 0  

   

                                                                    Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                           starosta obce 

6. Záver 

Po prečítaní prijatých uznesení sa p. starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

                                                                                                                                  Mgr. Martin Mikolka 

                                                                                                                             starosta obce 

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

                         Ing. Peter Gavlák ..................................... 

 

 

                        

 

 

 



 


