
Z á p i s n i c a   
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 2. 3. 2021 o 18,00 hod. 

 

Prítomní poslanci: 

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

Ďalej prítomní: Mgr. Martin Mikolka, Jana Brezániová, 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. Zmena rozpočtu na rok 2020 oznámením – rozpočtovým opatrením č. 9/2020 a č. 12/2020 

4. Návrh VZN 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 pre rok 2021 

5. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 

6. Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

7. Územný plán obce 

8. Požiarna zbrojnica – 1. etapa, prístavba dvoch garáží – 2. etapa 

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu v rámci výzvy C1 na projekt 
Triedený zber komunálneho odpadu v obci 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu v rámci výzvy C5 na projekt 
Predchádzanie BRKO v obci Jasenové 

11. Interpelácie, 

12. Diskusia, 

13. Rôzne. 

Za zapisovateľku bola určená p. Ingrid Dávidíková.  

Za overovateľov: Igor Brezáni, Katarína Baroniaková. Program bol schválený. 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Brezániová predniesla plnenie uznesení z predchádzajú-
ceho zasadania OZ. Konštatovala, že z uznesení č. 40/2020-47/2020 z 15. 12. 2020 boli splnené 
uznesenia č. 41, 42, 44, 45/2020. Ostatné sa nehodnotia. Uznesenie č. 1/2021 z 29. 1. 2021 je 
v realizácii. Z uznesení z r. 2019 a 2020 sú v realizácii uznesenia č.:  7/2019, 29/2019,39/2019, 



10/2020, 11/2020, 16/2020, 18/2020, 23/2020, 28/2020, 39/2020. Uznesenie č. 12/2020 – bolo 
zrušené uznesením č.  43/2020, č. 17/2020 bolo splnené. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 2/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 2. 3. 2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  berie na vedomie  

                                                                                                                                                                                              
1. Prehľad plnenia uznesení OZ č. 40-47/2020, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ 15. 12. 2020                                                                     
2. Prehľad plnenia uznesenia OZ č. 1/2021, ktoré bolo prijaté na zasadnutí OZ 29. 1. 2021                               
3. Prehľad plnenia uznesení OZ, ktoré neboli splnené do 15. 12. 2020 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 5 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, Katarína Baroniaková, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

 

                                                               Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                      starosta obce 

 

3. Zmena rozpočtu na rok 2020 oznámením – rozpočtovým opatrením č. 9/2020 a č. 12/2020 

Poslancom bola predložená zmena rozpočtu, a to: 

V rozpočtovom opatrení č. 9 o sumu 1353 € na zabezpečenie refinancovania výdavkov v súvislosti 
s prvou vlnou pandémie a na testovanie ochorenia Covid-19 na jeseň 2020.                                             

 V rozpočtovom opatrení č. 12 o celkovú sumu 25 567,15 € na refinancovanie miezd v materskej 
škole a školskej jedálni z projektu udržateľnosti zamestnanosti (11940,15 €), doplatenie 
normatívnych prostriedkov (10 609 €) a vzdelávacích poukazov (249 €) zo ŠR pre základnú školu 
a transfer na vybavenie školskej jedálne (2000 €). Poslanci prijali 

 

Uznesenie č. 3 /2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 2. 3. 2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 9/2020 v príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu obce Jasenové, 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2020 v príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu Obce Jasenové 



 
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 5 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, Katarína Baroniaková, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

  

                                                             Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                      starosta obce 

4. Návrh VZN 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 pre rok 2021 

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. Poslanci prerokovali a prijali 

Uznesenie č. 4/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 2. 3. 2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

              I.       schvaľuje  

1. Všeobecne záväzné nariadenie 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 pre rok 2021 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 5 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, Katarína Baroniaková, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

   

                                                             Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                   starosta obce 

 



5. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 

Ing. Monika Brezániová, hlavná kontrolórka obce Jasenové, predložila výsledky kontroly: 

- stavu záväzkov, pohľadávok a celkového dlhu obce k 30. 4. 2020 

- rozpočtu k 30. 6. 2020 a rozpočtového procesu za I. polrok 2020. 

Nezistila závažné nedostatky. V závere odporučila predpísanie pohľadávok v mesiaci, v ktorom 
vznikli a zavedenie sankčného mechanizmu – úroku z omeškania pre daňovníkov a poplatníkov, 
ktorí si nesplnia povinnosť úhrady v stanovenom termíne, ďalej vyvarovať sa presunu          
rozpočtovaných príjmov alebo výdavkov schváleným obecným zastupiteľstvom nad rámec 
kompetencie udelenej starostovi v rámci jednej položky v jednom rozpočtovom opatrení, 
odporučila aj zvážiť zmenu výšky kompetencie určenej smernicou Zásady hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Obce Jasenové, ktorá podlieha schvaľovaniu obecným 
zastupiteľstvom. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 5 /2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 2. 3. 2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  berie na vedomie 

1. Správu o výsledku kontroly – Kontrola stavu záväzkov, pohľadávok a celkového dlhu 
obce k 30. 4. 2020 

2. Správu o výsledku kontroly – Kontrola rozpočtu k 30. 6. 2020 a rozpočtového procesu za 
1. polrok 2020 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 5 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, Katarína Baroniaková, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

   

                                                             Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                   starosta obce 

6. Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

Po uplynutý kalendárneho roka predložila obecnému zastupiteľstvu kontrolórka obce súhrnnú    
správu o činnosti. Kontroly sa vykonávali na základe plánov kontrolnej činnosti, ktoré sú zverejnené 
na internetovej stránke obce. Cieľom je prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu 
s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie 
hospodárnosti, zákonnosti, účinnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými financiami. 
Kontrolórka vypracovávala aj stanoviská k návrhu zmeny rozpočtu, čerpaniu rezervného fondu, 
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, metodicky pomáhala pri 
vypracovaní VZN obce i prípravách zasadaní obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastňovala. 



Poskytovala poradenstvo zamestnancom obce. V závere správy kontrolórka uviedla, že 
v hodnotenom období boli splnené všetky zákonné povinnosti vo vzťahu k dodržiavaniu § 18f 
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na rozsah 
určeného úväzku 0,11. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 6 /2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 2. 3. 2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  berie na vedomie 

súhrnnú ročnú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

Hlasovanie: Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 5 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, Katarína Baroniaková, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

   

                                                             Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                   starosta obce 

7. Územný plán obce 

Starosta informoval poslancov, že podpísal zmluvu o dielo s Ing. arch. Petrom Krajčom, na základe 
ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje a odovzdá obci  Zmenu a doplnok č. 3 Územného plánu 
obce Jasenové. V 1. etape dodá návrh - 8 týždňov po podpise zmluvy, v 2. etape - dopracovanie                        
po pripomienkovom konaní 4 týždne po obdržaní vyhodnotenia pripomienok k návrhu zmien 
a doplnkov č. 3. Cena za dielo je 4 200  € s DPH. Zmluva je zverejnená na internetovej stránke obce. 
Zároveň uviedol, že obec podala vo februári žiadosť Ministerstvu dopravy a výstavby SR 
o poskytnutie dotácie na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie. Starosta poukázal       na 
možnosť vysporiadania pozemkov na prípadné vystavanie prístupových ciest k pozemkom, na 
ktorých by sa v budúcnosti mohla začať výstavba domov. Poslanci prerokovali a uvítali možnosti 
rozvoja obce v oblasti výstavby. Prijali 

Uznesenie č. 7 /2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 2. 3. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  berie na vedomie 

informáciu o aktuálnom vývoji Zmeny a doplnku č. 3 Územného plánu obce Jasenové. 

 

 



Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 5 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, Katarína Baroniaková, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

   

                                                             Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                   starosta obce 

8. Požiarna zbrojnica – 1. etapa, prístavba dvoch garáží – 2. etapa 

Starosta informoval, že momentálne prebiehajú práce na prístavbe dvoch garáží.  Vo veci 
odstránenia nedostatkov pri rekonštrukcii požiarnej zbrojnice zaslala právnička obce JUDr. 
Kecerová Veselá výzvu zhotoviteľovi firme CB Construct, s.r.o. na odstránenie nedostatkov. P. 
Bielek, konateľ firmy oznámil, že je pripravený zahájiť práce a odstrániť nedostatky začiatkom 
marca.  

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu v rámci výzvy C1 na projekt 
Triedený zber komunálneho odpadu v obci 

Obec požiadala o dotáciu z Enviromentálneho fondu na financovanie zakúpenia traktora 
s čelným nakladačom a vlečkou, pričom 5% z ceny by financovala obec. Obec doteraz 
neobdržala vyjadrenie. 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu v rámci výzvy C5 na projekt 
Predchádzanie BRKO v obci Jasenové 

V rámci projektu obec požiadala o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu na financovanie 
nákupu mulčovača s 5%-nou spoluúčasťou obce. Vyjadrenie obec zatiaľ neobdržala. 

11. Interpelácie 

Neboli podané žiadne interpelácie. 

12. Diskusia 

Do ďalšej diskusie sa nikto neprihlásil. 

13. Rôzne 

Starosta uviedol, že na základe potreby čistenia chodníkov a priestranstiev školského dvora 
objednal zametacie zariadenie u firmy AGRA, s.r.o., Martin. Je na to možné použiť finančné 
prostriedky z dotácií. Zároveň predstavil zámer potreby opravy oplotenia školského dvora 
a rozšírenia parkovacích miest pre rodičov a zamestnancov školy, výstavby dreveného altánka 
pre deti. 

Poslanci sa dohodli na termínoch konania zasadnutí Obecného zastupiteľstva Jasenové. Prijali  

 



Uznesenie č. 8 /2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 2. 3. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  berie na vedomie 

predbežné termíny konania zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Jasenové v roku 2021: 

20. apríl 2021, 15. jún 2021, 10. august 2021, 12. október 2021, 14. december 2021. 

 
Hlasovanie: 

 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 5 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, Katarína Baroniaková, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

   

                                                             Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                   starosta obce 

Starosta navrhol odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 200,00 €. Poslanci prerokovali 
a prijali 

Uznesenie č. 9 /2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 2. 3. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  schvaľuje 

odmenu hlavnej kontrolórke obce Ing. Monike Brezániovej vo výške 200,00 €. 

 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 5 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, Katarína Baroniaková, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

   

                                                             Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                   starosta obce 



Na základe žiadosti Okresného súdu v Žiline o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu 
Žilina v zmysle  zákona č. 385/2020 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie 
rokov 2021-2024 starosta navrhol za prísediaceho Mgr. Martina Mikolku, nar. 1984, bytom 
Jasenové 97. Nakoľko spĺňal podmienky pre zvolenie, poslanci zvolili Mgr. Martina Mikolku          
za prísediaceho  pre Okresný súd Žilina. Prijali 

Uznesenie č. 10 /2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 2. 3. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  volí 

po prerokovaní za prísediaceho pre Okresný súd Žilina Mgr. Martina Mikolku. nar. 
1984, bytom Jasenové č. 97 na obdobie rokov 2021-2024. 

 

 
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 5 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni, Jozef Liška, Katarína Baroniaková, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

   

                                                             Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                   starosta obce 

Na záver p. starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 22,30 hod. 

 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Martin Mikolka 

                                                                                                                      starosta obce 

 

Zapísala: Dávidíková 

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

                       p. Igor Brezáni                  ..................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 
          


