
Z á p i s n i c a   
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 25. 1. 2022 o 18,00 hod. 

 

Prítomní poslanci: 

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

Ďalej prítomní: Mgr. Martin Mikolka, Ingrid Dávidíková  

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. Vytvorenie nového pracovného miesta – opatrovateľská služba, uspokojenie záujmu občanov 
obce, 

4. Návrh VZN č. 1/2022 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia 
a výške úhrad za poskytovanie týchto služieb v obci Jasenové, 

5. Odkúpenie pozemkov od SPF – rozhodnutie Okresného súdu Žilina, 

6. Zmena rozpočtu oznámením – rozpočtové opatrenie č. 1/2022, 

7. Interpelácie, 

8.  Diskusia 

9. Rôzne 

Za zapisovateľku bola určená p. Ingrid Dávidíková.  

Za overovateľov: Ing. Peter Gavlák, Ing. Jozef Mazák. Program bol schválený. 

2. Kontrola plnenia uznesení 

P. starosta informoval poslancov o plnení prijatých uznesení z prehľadu plnenia uznesení, ktorý 
vypracovala Ing. Monika Brezániová, hlavná kontrolórka obce. Z uznesení č. 34-44/2021 zo dňa           
15. 12. 2021 boli  splnené uznesenia: 35, 36, 37, 38, 41. bod 2./2021, uznesenia č. 34, 39, 41. bod 1., 
42, 43/2021 sa nehodnotili a č. 44/2021 je v realizácii. Z uznesení, ktoré neboli splnené do 10. 12. 2021 
sú v realizácii ešte uznesenia č. 29/2019, 11/2020, 16/2020, 28/2020, 39/2020, 14/2021 a uznesenie     
č. 30/2021 je splnené. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 1/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 25. 1 . 2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

      I.    berie na vedomie  

       1.  Prehľad plnenia uznesení OZ č. 34-44 /2021, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa 15. 12. 2021, 
2.  Prehľad plnenia uznesení  OZ, ktoré neboli splnené do 10. 12.  2021                                



Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 5 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter 
Gavlák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Igor Brezáni 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                              Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                         starosta obce  

3. Vytvorenie nového pracovného miesta – opatrovateľská služba, uspokojenie záujmu občanov obce 

Starosta uviedol, že na základe ďalšej žiadosti od občanov obce na zabezpečenie opatrovateľskej 
služby pre dvoch starších občanov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje opateru,  predkladá poslancom 
na schválenie nový pracovný úväzok na miesto opatrovateľky na skrátený pracovný čas. Dôvodom 
rastúceho záujmu o opatrovateľskú službu v obci  je aj predlžujúci odchod do dôchodku rodinných 
príslušníkov, ktorí túto službu v minulosti často preberali na seba. Zároveň sa pri nízkom rozpočte 
obce budú musieť na zabezpečenie opatrovateľskej služby použiť finančné prostriedky, ktoré sa 
prípadne presunú z inej položky rozpočtu. Poslali  prijali 

Uznesenie č. 2/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 25. 1 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  schvaľuje 

vytvorenie nového pracovného miesta opatrovateľky na skrátený pracovný čas na dobu zabezpečenia 
služby pre nových záujemcov. 

 
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 5 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter 
Gavlák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Igor Brezáni 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                              Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                         starosta obce  

4. Návrh VZN č. 1/2022 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške                 
úhrad za poskytovanie týchto služieb v obci Jasenové 

Starosta predložil návrh VZN č. 1/2022, v ktorom sa mení výška úhrady za opatrovateľskú službu, 
sociálne služby na podporu rodiny a odľahčovaciu službu zo sumy 1,50 € na sumu 2,00 € za jednu 
hodinu poskytovanej služby. Návrh predložil z dôvodu prijatia ďalších žiadostí o zabezpečenie 
opatrovateľskej služby v obci a zároveň zvýšením výdavkov  obce v súvislosti s touto službou. Poslanci 
prijali 



Uznesenie č. 3/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 25. 1 . 2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jasenové č. 1/2022 o podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytovanie týchto služieb v obci Jasenové. 

 
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 5 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter 
Gavlák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Igor Brezáni 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                               Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                           starosta obce                          

5. Odkúpenie pozemkov od SPF – rozhodnutie Okresného súdu Žilina 

Starosta informoval, že Obec Jasenové podala v zastúpení JUDr. Kecerovej Veselej v roku 2018                    
na Okresný súd v Žiline žalobu o vysporiadaní vlastníctva k parcele č. 494/1 CKN, vedenej na liste 
vlastníctva č. 848.   V decembri 2021 rozsudkom Okresný súd v Žiline prikázal do výlučného vlastníctva 
Obce Jasenové pozemok o výmere 1128 m2. Súd zároveň uložil Obci Jasenové povinnosť vyplatiť 
celkovú sumu vo výške 5.893,80 € Slovenskému pozemkovému fondu, ktorý zastupuje všetkých 
ustupujúcich žalovaných spoluvlastníkov . Rozsudok  zo dňa 02.11.2021 nadobudol právoplatnosť dňa 
26.11.2021 a vykonateľnosť dňa 28.12.2021. Pozemok sa nachádza v miestnej komunikácii v časti                
ulice od Obecného úradu Jasenové smerom ku kostolu. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Obce Jasenové je rozsudok daný na vedomie poslancom OZ.  Poslanci prijali 

Uznesenie č. 4/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 25. 1 . 2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  berie na vedomie 

rozsudok Okresného súdu Žilina o nadobudnutí spoluvlastnických podielov ku CKN parcele 
č. 494/1 vedenej na liste  vlastníctva č. 848, 

II.  súhlasí 

           s vyplatením celkovej sumy vo výške 5 893,80 € Slovenskému pozemkovému fondu                      

           za   nadobúdané podiely na parcele č. 494/1 CKN vedenej na liste vlastníctva č. 848. 

 

 

 



Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 5 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter 
Gavlák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Igor Brezáni 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                            Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                        starosta obce  

6. Zmena rozpočtu oznámením – rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

Starosta predložil zmenu rozpočtu a zároveň predniesol poslancom dôvodovú správu.  Rozpočet zostáva 
vyrovnaný aj po zapracovaní navrhovaných zmien. Poslanci prijali  

Uznesenie č. 5/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 25. 1 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

              I.   schvaľuje  

návrh zmeny rozpočtu Obce Jasenové na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022. 
 

Rozpo čet Obce Jasenové na rok 2022 - rozpo čtové opatrenie č.  1 / 2022 

Bežný, kapit.rozpo čet - sumarizácia   Návrh Návrh 

  Schválený 
rozpočet na rok 

2022 
Zmena v EUR 

Rozpočtové 
opatrenie              
č. 1 / 2022   

Bežné príjmy spolu: 620 045 3 600,00 623 645,00 

Bežné výdavky spolu: 620 045 3 600,00 623 645,00 

Schodok/prebytok       

bežného rozpočtu: 0 0,00 0,00 

Kapitálové príjmy spolu: 115 174 0,00 115 174,00 

Kapitálové výdavky spolu:  14 000 3 343,00 17 343,00 

Schodok/prebytok       

kapitálového rozpočtu: 101 174 -3 343,00 97 831,00 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 735 219 3 600,00 738 819,00 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 634 045 6 943,00 640 988,00 

Schodok/prebytok 101 174 -3 343,00 97 831,00 

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *       

Príjmy 14 000 3 343,00 17 343,00 

Výdavky 115 174 0,00 115 174,00 

Schodok/prebytok -101 174 3 343,00 -97 831,00 

Výsledok hospodárenia 0 0,00 0,00 

    



 
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 5 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Marta Lišková, Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter 
Gavlák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Silvia Puterová, Igor Brezáni 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                                   Mgr. Martin Mikolka                                     
                                                                                           starosta obce                  
7. Interpelácie 

Neboli predložené interpelácie. 

8.  Diskusia 

Ing. Gavlák sa informoval o zmluve o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme 
na obec, ktorá bola uzatvorená 13. 6. 2018. Navrhol preskúmať náležitosti zmluvy, aby náhodou nedošlo 
k situácii, ktorá by viedla k odstúpeniu prevodcu – Slovenského pozemkového fondu od tejto zmluvy. 
Zmluva sa týka pozemku pod budúcu výstavbu bytových domov. Starosta informoval, že územné 
rozhodnutie sa priebežne predlžuje a na dodržiavanie podmienok zmluvy  bude naďalej dohliadať. 
Poslanci prediskutovali možnosti ohľadom ďalšieho vysporiadania pozemkov na účely rozširovania 
pozemkov  na výstavbu rodinných domov. Starosta uviedol, že pozemky v oblasti Paseky  nie sú celistvé 
a bolo by dobré, keby sa našiel niekto z radov občanov, kto by sa tým zaoberal, pretože obec na to nemá 
personál a ani finančné prostriedky. Starosta navrhol na termín konania budúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva pozvať Ing. Sýkoru za účelom poskytnutia informácií ohľadom vysporiadania pozemkov 
v obci. V oblasti Lužek naďalej prebieha komunikácia s vlastníkmi. 

9. Rôzne 

Starosta informoval o 

- prerušení vyučovania  3. a 4. ročníka základnej školy z dôvodu pozitívnych testov žiakov školy        
na ochorenie Covid-19,                                                                                                                                     
-  prácach v požiarnej zbrojnici - za posledné mesiace nepokračovalo v stavebných prácach z dôvodu 
ukončenia predošlej etapy a zimného počasia,                                                                                           
- plánovanom termíne zasadnutia obecného zastupiteľstva 15. 3. 2022, ďalšie termíny konania 
zasadnutí OZ v roku 2022 sa doplnia počas marcového zasadania,                                                           
- distribúcii stolových kalendárov na rok 2022 od obce pre domácnosti, okrem fotografií našej obce 
a jej okolia sú v kalendári zverejnené aj termíny zberu plastov a elektro-odpadu v r. 2022. 

Na záver p. starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 20,30 hod.. 

 

                                                                                                   Mgr. Martin Mikolka 

                                                                                                                      starosta obce 

Zapísala: Dávidíková 

Overovatelia:   Ing. Jozef Mazák                   .................................... 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 
          


