
Z á p i s n i c a   
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 22. 6. 2021 o 18,00 hod. 

 

Prítomní poslanci: 

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

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. Návrh Záverečného účtu obce, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu,                  
tvorba rezervného fondu, 

4. Informácie:  

- vysporiadanie pozemkov – Lány a cintorín 

- vydržanie pozemkov obce – SPF 

- Územný plán obce, pokračovanie v oslovovaní vlastníkov – časť Lužek 

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

5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

6. Interpelácie, 

7. Diskusia, 

8. Rôzne. 

Za zapisovateľku bola určená p. Ingrid Dávidíková.  

Za overovateľov: Katarína Baroniaková, Jozef Liška. 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. 11-17/2021 zo dňa 11. 5. 2021 boli splnené dve 
uznesenia, a to 13/2021 a 15/2021, uznesenie č. 14/2021 je v realizácii, uznesenia č. 11, 12, 16, 
17/2021 sa nehodnotia. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 18/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 22. 6. 2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

      I.    berie na vedomie  

1.  Prehľad plnenia uznesení OZ č. 11-17/2021, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa 11. 5. 2021, 



2.  Prehľad plnenia uznesení  OZ, ktoré neboli splnené do 5. 5. 2021                                
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 5 Katarína Baroniaková, Jozef Liška, Marta Lišková, Silvia Puterová, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                             Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                        starosta obce 

3. Návrh Záverečného účtu obce, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu,                  
tvorba rezervného fondu 

P. starosta informoval, že obec je povinná po skončení roka spracovať súhrnné údaje o rozpočtovom 
hospodárení do záverečného účtu. Obec Jasenové dosiahla v roku 2020 skutočné príjmy vrátane 
finančných operácií v sume 776 300,87 z ktorých boli zrealizované výdavky v sume 718 927,30 EUR 
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 je 57 373,57  EUR. Z tohto výsledku sa 
vylučuje zostatok účelovo určených prostriedkov v sume 39 082,02 EUR. Výsledok hospodárenia 
obce po vylúčení účelovo určených prostriedkov je 18 291,55 EUR. Obec navrhuje obecnému 
zastupiteľstvu schváliť výsledok hospodárenia po vylúčení účelovo určených prostriedkov na tvorbu 
rezervného fondu v celkovej výške 18 291,55 EUR. Ing. Monika Brezániová, hlavná kontrolórka 
obce, vo svojom stanovisku k návrhu záverečného účtu obce uviedla, že návrh je spracovaný v súlade 
so zákonmi, obsahuje všetky predpísané náležitosti, návrh bol zverejnený v obci a na internetovej 
stránke obce najmenej 15 dní. Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2020  bude v súlade so zákonmi 
overená audítorom. P. kontrolórka odporučila Obecnému zastupiteľstvu v Jasenovom schváliť 
Záverečný účet Obce Jasenové a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad. Poslanci 
prijali 

 

Uznesenie č. 19/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 22. 6. 2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

      I.    berie na vedomie  

      1. Výsledok hospodárenia Obce Jasenové za rok 2020 
      2.  Správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2020 

     II. schvaľuje 

1. Záverečný účet Obce Jasenové a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 bez výhrad 
 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 5 Katarína Baroniaková, Jozef Liška, Marta Lišková, Silvia Puterová, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  



Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                             Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                   starosta obce 

Uznesenie č. 20/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 22. 6. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

     I. schvaľuje 

1. Tvorbu rezervného fondu Obce Jasenové v sume 18 291,55 EUR. 
 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 5 Katarína Baroniaková, Jozef Liška, Marta Lišková, Silvia Puterová, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                                    Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                        starosta obce 

4. Informácie:  

Starosta informoval: 

- Vysporiadanie pozemkov – Lány a cintorín 

Pozemky vybavuje právnička obce JUDr. Kecerová Veselá, obec neobdržala nové informácie.  

- Vydržanie pozemkov obce – SPF 

Vydržanie pozemkov po neznámych vlastníkoch postupne vybavuje JUDr. Kecerová Veselá. 

- Územný plán obce, pokračovanie v oslovovaní vlastníkov – časť Lužek 

Obec obdržala ďalšie vyplnené dotazníky od vlastníkov pozemkov v časti Lužek za účelom 
vybudovania prístupovej komunikácie. Celkové vyhodnotenie je nasledovné: 

Oslovení majitelia a podielnici dotknutých pozemkov: 

Celkový počet: 42 
Doposiaľ reagovalo: 20 
O majetkovo-právne vysporiadanie: 
Má záujem: 15 
Nemá záujem: 5 
 



 

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

Na prístavbe sú osadené okná, celkovo sú problémy so stavebným materiálom, obec sleduje 
výzvy,  chcela by využiť dotácie.  

5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

Ing. Monika Brezániová predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021, ktorý bol 
zverejnený 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve na úradnej tabuli v obci aj na 
internetovej stránke obce. Poslanci prerokovali a prijali 

Uznesenie č. 21/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 22. 6. 2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jasenové na 2. polrok 2021 

II.  poveruje  
hlavnú kontrolórku Obce Jasenové vykonaním kontrol podľa schváleného plánu 
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021. 

 
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 5 Katarína Baroniaková, Jozef Liška, Marta Lišková, Silvia Puterová, Ing. Jozef 
Mazák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Peter Gavlák, Igor Brezáni 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                                     Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                          starosta obce 

6. Interpelácie 

Starosta obce zaznamenal viacero sťažností od občanov ohľadom parkovania vozdiel na mostoch. 
Vyzval majiteľov motorových vozidiel prostredníctvom úradnej tabule a internetovej stránky obce. 

aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a motorové vozidlá neparkovali na mostoch. Uviedol, že 
mostné objekty bez výnimky slúžia na priebežné prechádzanie medzi obomi miestnymi 
komunikáciami, na obchádzanie prípadne vyhýbanie motorových vozidiel. Parkovanie vozidiel na 
mostoch oslabuje a poškodzuje konštrukciu mosta, zamedzuje prechádzaniu záchrannej a údržbovej 
techniky a môže spôsobiť aj únik ropných látok do potoka. 

7. Diskusia 

P. Lišková sa informovala, či je splatený úver v súvislosti so zateplením prístavby budovy 
Obecného úradu v Jasenovom. Starosta uviedol, že po kolaudácii a administratívnej kontrole 
objektu bude úver doriešený. 

 

 



8. Rôzne 

Starosta informoval, že obec zorganizovala v rámci epidemiologických opatrení v kultúrnom 
dome stretnutie starostu a iných zástupcov obce s rodičmi a deťmi, ktoré sa narodili v r. 2020. 
Pripravený bol krátky kultúrny program, posedenie, rodičia sa zapísali do pamätnej knihy obce, 
dieťa dostalo Pamätný list. Obec vyplatila sumu 50,00 EUR na jedno dieťa ako príspevok 
k narodeniu dieťaťa. Spolu obec vyplatila 200,00 EUR. 

Ďalej oboznámil s letnou prevádzkou v materskej škole, v období 6. 7. – 23. 7. 2021, s  potrebou 
zvýšeného úväzku opatrovateľky pre našu občianku, o tradičnom váľaní ,,mája“ s miestnymi 
požiarnikmi, ktoré bolo sprevádzané hrou na heligónkach a spevom. V súvislosti s čistením 
potoka v obci sa poďakoval obyvateľom, hasičom, všetkým, ktorí sa zúčastnili čistenia. 

Na záver p. starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 22,00 hod. 

 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Martin Mikolka 

                                                                                                                      starosta obce 

 

Zapísala: Dávidíková 

Overovatelia:   Jozef Liška                   .................................... 

                         Katarína Baroniaková ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                 
          


