
Z á p i s n i c a   

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 21. 4. 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, 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 č. 2/2020 

4. Informácia o zateplení kultúrneho domu 

5. Pokračovanie vo vysporiadaní pozemkov pre rozšírenie cintorína 

6. Doplnok Územného plánu obce Jasenové 

7. Informácia o požiarnej zbrojnici 

8. Doplnenie člena finančnej komisie 

9. Interpelácie 

10. Diskusia 

11. Rôzne 

12. Záver 

Za zapisovateľku bola určená p. Ingrid Dávidíková. Za overovateľov: Ing. Peter Gavlák a p. Igor Brezáni. 

Program bol schválený. 

2.   Kontrola plnenia uznesení 

Ing. Monika Brezániová, kontrolórka obce, skonštatovala, že uznesenia č. 1/2020 – 6/2020 a 8/2020 
a 9/2020 sú nehodnotené, uznesenie č. 7/2020 bolo splnené. Uznesenia č. 10/2020-12/2020 sú 

v realizácii. Ďalej zrekapitulovala uznesenia, ktoré neboli splnené do 5. 3. 2020. Hodnotených bolo päť 
uznesení, z toho štyri sú v realizácii – č. 7/2019, 29/2019, 37/2019, 39/2019. Uznesenie č. 38/2019 bolo 
zrušené uznesením č. 2/2020.  Poslanci prijali: 

Uznesenie č. 13/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 21. 4. 2020 

________________________________________________________________ 

k bodu 2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Jasenové  

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom 
I. berie na vedomie 



1. Prehľad plnenia uznesení OZ č. 1-12/2020, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa 5.3.2020 

2. Prehľad plnenia uznesení OZ, ktoré neboli splnené do 5.3.2020 

 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
7 

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

Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní:   
Nehlasovali:   
                                                                                                                    Mgr. Martin Mikolka                                                            
                    starosta obce 

3. Zmena rozpočtu na rok 2020 oznámením č. 2/2020 

P. starosta informoval o navýšení rozpočtu obce v r. 2020 v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu o sumu 

4.693,00 Eur. Jedná sa o transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, a to v sume 
3200 € na školu v prírode pre žiakov ZŠ, 223 € na voľby do Národnej rady SR, 401 € na dopravné pre žiakov 
ZŠ a 869 € z vratiek a dobropisov za energie za predchádzajúci rok. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 14/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 21. 4. 2020 

________________________________________________________________ 

k bodu 3. Zmena rozpočtu Obce Jasenové na rok 2020 rozpočtovým oznámením   

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  
I. berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2020 v príjmovej a výdavkovej časti 

Obce Jasenové. 
 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
7 

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

Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní:   
Nehlasovali:   

                     Mgr. Martin Mikolka 

                                                                                                                              starosta obce 
4. Informácia o zateplení kultúrneho domu 

P. starosta informoval o pracovnom stretnutí s p. Ing.  Rivom, zástupcom spoločnosti Ultrastav, s ktorou 
je podpísaná zmluva o dielo na vykonanie prác – rekonštrukcie prístavby Obecného úradu. Ing. Riva 

predstavil pracovníkov, ktorý budú vykonávať rekonštrukciu kultúrneho domu, zároveň informoval, že 
z dôvodu pandémie nebolo možné dodržať plánovaný termín začatia prác 23. 3. 2020, boli problémy 
s dodávkami materiálov a pracovnými silami. Na rekonštrukciu  prístavby obecného úradu poskytujú 

nenávratný finančný príspevok fondy Európskej únie. Nakoľko obec nedisponuje voľnými finančnými 
prostriedkami, je potrebné vybaviť preklenovací úver P. Lišková sa spýtala, ktorá banka poskytne obci 
úver. P. starosta odpovedal, že ešte nie je podpísaná zmluva o úvere, ale zhromažďuje informácie. Banka 



požaduje stanovisko hlavného kontrolóra obce, ktoré vychádza z údajov za rok 2019. Pôvodné stanovisko 
obsahovalo údaje z r. 2018. Ďalej informoval, že projekty financované z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu na rozvoj vidieka sa nezapočítavajú do celkového dlhu obce.  Poslanci prijali  

Uznesenie č. 15/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 21. 4. 2020 

________________________________________________________________ 

k bodu 4. Informácia o zateplení kultúrneho domu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  

I. berie na vedomie  
informácie k projektu „Rekonštrukcia OU v obci Jasenové“ - zateplenie budovy Kultúrneho 
domu  
II. berie na vedomie  
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania – úver 
vo výške 115 173,- € na zabezpečenie predfinancovania realizácie schváleného projektu 
„Rekonštrukcia OU v obci Jasenové.“ 

 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
7 

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

Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní:   
Nehlasovali:   

                       Mgr. Martin Mikolka 
                                                                                                                                starosta obce 

5. Pokračovanie vo vysporiadaní pozemkov pre rozšírenie cintorína 

P. starosta uviedol, že po konzultáciách s právničkou obce JUDr. Kecerovou Veselou a sumarizácií 

súčasného stavu, je potrebné ešte vysporiadať  pozemky o výmere 753,156 m2  na rozšírenie cintorína. Je 
potrebné pokračovať vo vysporiadaní pozemkov a zapracovať predpokladanú finančnú sumu do rozpočtu 

obce na rok 2020. Vysporiadavanie trvá už dlhý čas.  Ing. Gavlák sa spýtal, či máme kontakty na majiteľov 
pozemkov. JUDr. Kecerová Veselá jedná s majiteľmi. Zvážiť treba aj obrátenie sa na súd. V súvislosti 
s cintorínom p. starosta informoval, že obec požiadala v marci  Ministerstvo financií o dotáciu na 

rekonštrukciu Domu smútku a vybudovanie urnovej steny.  Poslanci prijali 

Uznesenie č. 16/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 21. 4. 2020 

________________________________________________________________ 

k bodu 5.  Pokračovanie vo vysporiadaní pozemkov pre plánované rozšírenie cintorína 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  
I. berie na vedomie  
informácie o stave vysporiadania pozemkov pre plánované rozšírenie cintorína  
II. ukladá  
starostovi obce pokračovať vo vysporiadaní vlastníctva v prospech Obce Jasenové až  
do úplného usporiadania vlastníctva  



III. ukladá  
starostovi obce zapracovanie predpokladanej finančnej sumy do rozpočtu obce na rok 2020. 
 

 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
7 

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

Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní:   
Nehlasovali:   

                      Mgr. Martin Mikolka 
                                                                                                                               starosta obce 

6. Doplnok Územného plánu obce Jasenové 

P. starosta uviedol, že vzhľadom na potreby vysporiadania miestnych komunikácií, ktoré sú v súčasnosti 

vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu a fyzických osôb, ako aj pre potreby vytvorenia zberného 
dvora na odpad a obecného kompostoviska i pre potreby vytvárania cyklotrás, rekreačných chodníkov 
a ďalšieho funkčného využitia katastrálneho územia obce Jasenové,  je potrebné zahájiť konanie, týkajúce 

sa vypracovania doplnku a zmeny územného plánu obce Jasenové. Informoval, že konzultoval možnosti aj 
na SPF v Žiline. Zároveň je potrebné predpokladanú finančnú sumu zapracovať do rozpočtu obce. 
S poslancami prerokoval rôzne pozemky, ktoré by sa obec pokúsila  získať do svojho vlastníctva. Poslanci 

prijali 

Uznesenie č. 17/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 21. 4. 2020 

________________________________________________________________ 

k bodu 6. Doplnok a zmena Územného plánu obce Jasenové 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  
I. berie na vedomie  
informácie o stave a potrebách zapracovania zmien do Územného plánu obce  
II. ukladá  
starostovi obce zahájiť konzultácie v súvislosti s potrebou doplnenia a zapracovania zmien  
do Územného plánu obce  
III. ukladá  
starostovi obce zapracovanie predpokladanej finančnej sumy do rozpočtu obce na rok  
2020 - 2021 

 
Hlasovanie: Počet Mená poslancov 

 
Za: 

 
7 

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

Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní:   
Nehlasovali:   

                     Mgr. Martin Mikolka 
                                                                                                                               starosta obce 



 

7. Informácia o požiarnej zbrojnici 

Z pracovného rokovania zo 4. februára 2020 vyplynulo osobné stretnutie na mieste staveniska požiarnej 
zbrojnice za účelom doriešenia a opravy sporných vád a nedorobkov. P. starosta oboznámil poslancov, že 
právny zástupca zhotoviteľa Mgr. Otruba mu navrhol v elektronickej odpovedi z 10. marca 2020 termín 

stretnutia na koniec marca, resp. začiatok apríla, a to z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu nákazy 
COVID-19. P. Lišková sa spýtala, či bol určený a zapísaný termín budúceho stretnutia v zápisnici, p. starosta 
odpovedal, že nebol. Z dôvodu rozšírenia núdzového stavu nebolo možné doposiaľ vykonať osobné 

stretnutie na mieste staveniska požiarnej zbrojnice v Jasenovom za účelom doriešenia a opravy sporných 
vád a nedorobkov. P. starosta uviedol, že bude vyzývať listom zhotoviteľa k stretnutiu. Zvažuje aj možnosť 
štátneho stavebného dohľadu, rozsiahlejšej  právnej pomoci od p. JUDr. Kecerovej Veselej. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 18/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 21. 4. 2020 

________________________________________________________________ 

k bodu 7.  Informácia k požiarnej zbrojnici 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  

I. berie na vedomie  
informáciu o požiarnej zbrojnici  
II. ukladá  
starostovi obce pribežne komunikovať so zhotoviteľom spol. CB Construct s.r.o., za účelom 
skorého odstránenia nedorobkov a nedostatkov a prevzatia staveniska. 
 

Hlasovanie: Počet Mená poslancov 
 
Za: 

 
7 

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

Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní:   
Nehlasovali:   

                      Mgr. Martin Mikolka 
                                                                                                                               starosta obce 

8. Doplnenie člena finančnej komisie 

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola zriadená uznesením aj finančná komisia. Pani 

poslankyňa a predsedníčka tejto komisie Marta Lišková navrhla doplniť za člena komisie p. Ing. Annu 
Mikolkovú. Poslanci návrh prerokovali a prijali 

Uznesenie č. 19/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 21. 4. 2020 

________________________________________________________________ 

k bodu 8. Doplnenie člena finančnej komisie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  
I. volí  
člena finančnej komisie: Ing. Annu Mikolkovú, bytom Jasenové 207. 



 
Hlasovanie: Počet Mená poslancov 

 
Za: 

 
7 

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

Puterová 

Proti: 0  
Zdržal sa:   
Neprítomní:   
Nehlasovali:   

                     Mgr. Martin Mikolka 
                                                                                                                             starosta obce 

9. Interpelácie 

Neboli podané interpelácie. 

10. Diskusia 

Do ďalšej diskusie sa nikto neprihlásil. 

11. Rôzne 

P. starosta informoval poslancov o: 

- oprave chodníka pri základnej škole, a to vybratím asfaltu a položením dlažby  

- upratovaní odpadkov na ploche, ktorá je určená na výstavbu bytových domov 

- zriadení telefónnej linky na pomoc pre seniorov počas pandémie, a to za účelom nakupovania potravín,                 
liekov, drogérie a iných nevyhnutných potrieb, 

- prezentoval štatút krízového štábu obce  

- orezávaní stromov pri cintoríne 

- dezinfikovaní vonkajších priestorov v obci a v budovách obce  

- odsúhlasení bodu na umiestnenie kamery na stĺp pri vstupe do obce a zároveň v mieste plánovanej 

výstavby bytových domov -  spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a. s. 

Každý rok v máji sa koná podujatie Uvítanie detí do života. Ide o stretnutie rodičov a detí, ktoré sa narodili 
v predchádzajúcom kalendárnom roku s poslancami a pracovníkmi úradu na posedení s krátkym 
kultúrnym programom a občerstvením. Nakoľko je v súčasnosti zakázané sa zhromažďovať, poslanci sa 

dohodli na presune podujatia na najbližšie mesiace, a to v závislosti od povolení vlády SR v súvislosti 
s pandémiou. 

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



 

                        

 

 

 

 


