
Z á p i s n i c a   
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 26. 10. 2021 o 18,00 hod. 

 

Prítomní poslanci: 

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

Ďalej prítomní: Mgr. Martin Mikolka, Ingrid Dávidíková, Jana 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 oznámením – rozpočtové opatrenie č. 13/2021, 

4. Vysporiadanie predkupného práva Obce Jasenové na liste vlastníctva č. 714 k parcele                       
č.  334/3, k. ú. Jasenové, 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Jasenové, výsledky a podmienky              
za školský rok 2020/2021, 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Jasenové, výsledky a podmienky             
za školský rok 2020/2021, 

7. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole, 

8. Informácie, 

9. Interpelácie, 

10. Diskusia, 

11. 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 vypracovala plnenie uznesení z predchádzajú-                
ceho zasadania OZ. Starosta informoval, že z uznesení č. 22-27/2021 zo dňa 17. 8. 2021 bolo splnené 
jedno uznesenie, a to 25//2021, uznesenia č. 22, 23, 24, 26, 27/2021/ sa nehodnotia. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 28/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 26. 10 . 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

      I.    berie na vedomie  

       1.  Prehľad plnenia uznesení OZ č. 22-27/2021, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa 17. 8.  2021, 
 



2.  Prehľad plnenia uznesení  OZ, ktoré neboli splnené do 4. 8. 2021                                
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 6 Katarína Baroniaková, Igor Brezáni, Jozef Liška, Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, 
Silvia Puterová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                              Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                          starosta obce 

  

3. Zmena rozpočtu oznámením – rozpočtové opatrenie č. 13/2021 

V zmysle smernice č. 1/2019 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR, Z EÚ, zo zahraničia 
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darcov, ak darca určí účel 
daru do rozpočtu obce, starosta oznámil úpravu rozpočtu o sumu 555,- € na základe oznámenia 
z Okresného úradu Žilina, odbor školstva. Suma je poskytnutá na zakúpenie osobných ochranných 
pomôcok a dezinfekčných prostriedkov pre Základnú školu Jasenové a Materskú školu Jasenové. 
Poslanci prijali 

Uznesenie č. 29/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 26. 10 . 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  berie na vedomie  

rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 13/2021 v príjmovej a výdavkovej 
časti rozpočtu Obce Jasenové. 

        
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 6 Katarína Baroniaková, Igor Brezáni, Jozef Liška, Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, 
Silvia Puterová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                              Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                        starosta obce  

 

 



4. Vysporiadanie predkupného práva Obce Jasenové na liste vlastníctva č. 714 k parcele č.  334/3, k. ú. 
Jasenové 

Pozemok KNC parc. č. 334/3 v k. ú.  Jasenové, ktorý je evidovaný na LV č. 714, bol v roku 2014 predaný 
Obcou Jasenové do vlastníctva p. Elemírovi Mandáčkovi a p. Anne Mandáčkovej, Noví vlastníci 
uzavreli zmluvu,  kde bolo zriadené predkupné právo k pozemku pre Obec Jasenové, a to v prípade, že 
by sa rozhodli pozemok predať alebo inak scudziť. Nakoľko sa vlastníci rozhodli pozemok predať,  
poslanci prerokovali uplatnenie predkupného práva obce a prijali 

 

Uznesenie č. 30/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 26. 10 . 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  schvaľuje 

1) nevyužitie predkupného práva na nákup pozemku KNC parcelné číslo           

    334/3 v k. ú. Jasenové, evidovanom na liste vlastníctva č. 714, 

2) výmaz vecného bremena v prospech obce na liste vlastníctva č. 714, 

3) poplatky spojené s výmazom vecného bremena, jeho vkladom do katastra 
nehnuteľností na Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor, bude znášať nový nadobúdateľ. 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 6 Katarína Baroniaková, Igor Brezáni, Jozef Liška, Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, 
Silvia Puterová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                           Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                       starosta obce  

5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Jasenové,         

za školský rok 2020/2021 

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov riaditeľka školy predkladá zriaďovateľovi správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach. Starosta oboznámil poslancov, že po prerokovaní v Pedagogickej rade 
a v Rade školy mu predložila PaedDr. Kolibíková správu, ktorú ako štatutárny zástupca obce schválil. 
Poslanci po oboznámení prijali 

Uznesenie č. 31/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 26. 10 . 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 



I.  berie na vedomie  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v Základnej škole 
Jasenové za školský rok 2020/2021.  

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 6 Katarína Baroniaková, Igor Brezáni, Jozef Liška, Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, 
Silvia Puterová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                             Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                           starosta obce 

6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Jasenové,         

za školský rok 2020/2021 

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov riaditeľka školy alebo školského zariadenia predkladá svojmu zriaďovateľovi správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach. Starosta oboznámil poslancov, že po 
prerokovaní v Pedagogickej rade a v Rade školy mu predložila riaditeľka Mgr. Gaňová správu, ktorú ako 
štatutárny zástupca obce schválil. Poslanci po oboznámení prijali 

 

Uznesenie č. 32/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 26. 10 . 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  berie na vedomie  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole 
Jasenové za školský rok 2020/2021.  
 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 6 Katarína Baroniaková, Igor Brezáni, Jozef Liška, Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, 
Silvia Puterová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                               Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                             starosta obce  

 



7. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole 

Ing. Monika Brezániová predložila starostovi obce Správu o výsledku kontroly dodržiavania 
a uplatňovania Všeobecne-záväzných nariadení obce Jasenové, ktoré boli schválené v r. 2020. Starosta 
poslancom podal informácie o kontrole dodržiavania VZN, ktoré sa týkali opatrovateľskej služby, 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce, zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V závere uviedol, že                     
p. kontrolórka zistila, že neboli porušené VZN. Poslanci uvedené zobrali na vedomie a prijali 

Uznesenie č. 33/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 26. 10 . 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  berie na vedomie  

Správu o výsledku kontroly – Kontrola dodržiavania a uplatňovania VZN obce Jasenové 
schválených v roku 2020. 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 6 Katarína Baroniaková, Igor Brezáni, Jozef Liška, Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák, 
Silvia Puterová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                                       Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                             starosta obce 

8. Informácie 

P. starosta informoval poslancov: 

- požiarna zbrojnica – prebiehajú stavebné práce, garáže sú dokončené, pripravuje sa verejné          
obstarávanie na ďalšie práce, hasiči pomáhali pri odpadoch a iných prácach. Zhotoviteľ CB Construct 
vyhotovil k faktúre dobropis vo výške 3000 €. 

- pozemky na  rozšírenie  cintorína  – vybavuje JUDr. Kecerová Veselá, obec  nemá  žiadne nové             
informácie o získaní pozemkov. 

- výstavba bytových domov – z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie a nárastu cien stavebných 
materiálov dochádza k príprave podkladov. 

- zateplenie kultúrneho domu je skolaudované, nasleduje kontrola, ktorú vykoná Pôdohospodárska platobná 
agentúra po zaslaní žiadosti obce o platbu. 

9. Interpelácie 

Neboli podané žiadne interpelácie. 

 

 



10. Diskusia 

P. Katarína Baroniaková uviedla, že cesta, ktorá vedie do Rajca popri rieke Čierňanke nie je 
priechodná, pretože pozemok je zahradený, pasie sa tam dobytok,  a preto sa ľudia tadiaľ obávajú 
prechádzať, boli zvyknutí túto cestu využívať, keď chceli peši prejsť do Rajca. Starosta uviedol, že 
nájomca pozemku, ktorý pozemok ohradil z dôvodu pasenia dobytka, má s vlastníkom uzatvorenú 
nájomnú zmluvu. 

11. Rôzne 

P. starosta informoval: 

- obecná knižnica – sa plánuje presťahovať do terajšej zasadačky, archív obce sa presťahuje z pivnice       
tiež do zasadačky a  zasadačka by sa zriadila  v priestoroch terajšej knižnice. Ak bude možnosť, obec 
požiada o dotáciu na knižnicu. 

- obec bude odovzdávať poukážky  na  nákup  tovaru  v  hodnote  15,00 €  do  predajne  Coop Jednoty 
v Jasenovom občanom od 65 rokov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.  

- každá domácnosť dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote 11,00 € v Lekárni na námestí v Rajci 
v zmysle obecného programu na podporu rodín a domácností v Jasenovom, veľké domácnosti obdržia       
dve poukážky. 

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 ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
                                 
          


