
Z á p i s n i c a   

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 26. 4. 2022 o 18,00 hod. 

 

Prítomní poslanci: 

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

Ďalej prítomní: Mgr. Martin Mikolka, Ing. Monika Brezániová, 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. Zmena rozpočtu oznámením – rozpočtové opatrenie č. 2/2022, 

4. Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra  za rok 2021 

5. Dodatok č. 1 k Smernici o určení poplatkov za poskytnuté služby Obcou Jasenové 

6. Interpelácie, 

7.  Diskusia 

8. Rôzne (Informácie) 

Za zapisovateľku bola určená p. Ingrid Dávidíková.  

Za overovateľov: K. Baroniaková, J. Liška. 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.                                                                                                   

Uznesenie č. 1/2022 - prehľad plnenia uznesení – uznesenie sa nehodnotí,                                                                               

uznesenie č. 2/2022 – vytvorenie nového pracovného miesta opatrovateľky na skrátený pracovný čas – 

splnené, bola prijatá nová zamestnankyňa na skrátený pracovný úväzok,                                                        

uznesenie č. 3/2022 – VZN č. 1/2022 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia 

a výške úhrad za poskytovanie týchto služieb v obci Jasenové – splnené, schválené, vyvesené na úradnej 

tabuli, nadobudlo účinnosť 1. 3. 2022,                                                                                                                                  

uznesenie č. 4/2022 – rozsudok Okr. súdu Žilina o nadobudnutí spoluvlastníckych podielov ku CKN parcele      

č. 494/1, LV č. 848 a súhlas OZ s vyplatením celkovej sumy vo výške 5893,80 € Slovenskému pozemkovému 

fondu za nadobúdané podiely na parc. č. 494/1 CKN, LV 848 – splnené, LV č. 848 – zapísaný vlastník je obec,                                               

uznesenie č. 5/2022 – zmena rozpočtu RO č. 1 – splnené, zmena bola zapracovaná do účtovného softvéru.                                  

Nesplnené uznesenia:                                                                                                                                                                  

29/2019 – cezhraničná spolupráca s mestom Dolný Benešov v Českej republike, ochorenie COVID a opatrenia 

oddialili stretnutia zástupcov samospráv,                                                                                                                                                   

11/2020 – informácia ohľadom prístupovej komunikácie k Požiarnej zbrojnici – parc. E č. 1579/1 – stavebná 

komisia rokovala s p. Štefanom Dávidikom ohľadom prevodu parcely do vlastníctva obce, zatiaľ nedošlo 

k dohode,                                                                                                                                                                              

16/2020 – pokračovanie vo vysporiadaní vlastníctva pozemkov pod cintorínom v prospech Obce Jasenové -  

JUDr. Kecerová Veselá podala žiadosť na súd vo veci otvorenia dedičského konania parc. 1347, LV 556           

vo vlastníctve zosnulého K. Kállaya. Konanie ešte nebolo ukončené.                                                                             



28/2020 – uzatvorenie nájomnej zmluvy na  parc. 483/2 so Slovenským pozemkovým  fondom – doklady 

obec zaslala, neprišla odpoveď, bola zaslaná urgencia. Predpokladaná výška nájmu bola zapracovaná                      

do rozpočtu obce aj na r. 2022.                                                                                                                                               

39/2020 – prístavba požiarnej zbrojnice – garáže – stavebné práce  boli čiastočne ukončené.                                         

14/2021 – čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky obce vo výške 55000,- € -  k 21. 4. 2022 bolo 

použitých 45177,07 € na dostavbu prístavby požiarnej zbrojnice - garážové dvere, okná, vodoinštaláciu, 

elektroinštaláciu, klampiarske práce, radiátory. 5893,80 €  bolo použitých na odkúpenie podielov na 

pozemku  od SPF  pod miestnou komunikáciou. Spolu k 21. 4. 2022 vyčerpané: 51070,87 €.                                                                                   

44/2021 – obstaranie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Obce Jasenové do troch rokov od uzatvorenia 

Zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie medzi Ministerstvom dopravy 

a výstavby SR a Obcou Jasenové – bola zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácie na preplatenie 80% nákladov  

na obstaranie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPOJ. K dátumu kontroly plnenia uznesení ešte neboli žiadosti o dotáciu 

vyhodnotené.  Poslanci prijali 

Uznesenie č. 6/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 26. 4 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

      I.    berie na vedomie  

       1.  Prehľad plnenia uznesení OZ č. 1-5 /2022, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa 25. 1. 2022, 
2.  Prehľad plnenia uznesení  OZ, ktoré neboli splnené do 19. 1.  2022.                                

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 4 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Silvia Puterová, Igor Brezáni, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                            Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce  

3. Zmena rozpočtu oznámením – rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

    Starosta obce infomoval, že na základe schválenej smernice prijatej uznesením č. 25/2019 zo dňa 
28.5.2019 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ),            
zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak 
darca určí účel daru do rozpočtu obce (usmernenie k aplikácii § 14 zák. č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.) upravuje Obec 
Jasenové rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti. 

Na základe vylúčených zostatkov prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2021, Obec 
Jasenové upravuje príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu o normatívne, účelovo určené 
prostriedky na bežné výdavky ZŠ v sume 18 459,00 €, ktoré je možné použiť do 31.3. 
nasledujúceho rozpočtového roku, o nenormatívne, účelovo určené prostriedky na dopravné pre 
žiakov ZŠ v sume 321,00 €. Obec Jasenové upravuje tiež príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu 
o zostatok prostriedkov z roku 2021 z príspevku z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím 
návykom o celkovú sumu  4 737,00 € (pre deti v MŠ a žiakov ZŠ). 

Zostatok prostriedkov z roku 2021 určených na potraviny od rodičov detí MŠ a rodičov 
žiakov ZŠ v sume 2 689,00 € tiež Obec Jasenové zahrnie do príjmovej a výdavkovej časti  
rozpočtu.  



Obec Jasenové upravuje príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu o sumu 1 166,00 €, ktoré 
boli poukázané z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom a o sumu 1 090,00 € 
zo poskytnutých MŠVVaŠ na zabezpečenie predškolského vzdelávania v MŠ. 
Príjmy: 
Bežné príjmy:  
 

 Položka Schválený 
rozpočet 

Zmena 
RO č.  
2/2022 

Transfery zo štátneho rozpočtu - ÚPSVaR  

312 001 
 

800 1 166 1 966 
Transfery zo štátneho rozpočtu na prenes. výkon  

312 012 
 

225 180 1 090 226 270 
Spolu   2 256  

 

Príjmové finančné operácie:  
 Položka Schválený 

rozpočet Zmena RO č.  
2/2022 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov     
( kód zdroja 131L ) 

 
453 

 
0 23 517 23 517 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov     
( kód zdroja 72f ) 

 
453 

 
0 2 689 2 689 

Spolu  0 26 206  

Výdavky: 
Bežné výdavky: 

 Funkčná 
klasifikácia 

Položka 
Schválený 
rozpočet Zmena RO č.  

2/2022 

Tovary a služby ( kód zdroja 111 ) 
09.1.1.1 

630 10 380 1 090 11 470 

Materiál, potraviny ( kód zdroja 111 ) 
09.6.0.2 633011 800 1 166 1 966 

Materiál, potraviny ( kód zdroja 72f ) 09.6.0.2 633011 19 500 2 689 22 189 

Služby - vratky ( kód zdroja 131L ) 09.6.0.2 637037 0 4 737 4 737 

Tovary a služby ( kód zdroja 131L ) 09.1.2.1 630 28 780 18 459 47 239 

Transfery ( kód zdroja 131L ) 09.1.2.1 642 3 100 321 3 421 
Spolu    28 462  

 

Poslalnci prijali    

Uznesenie č. 7/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 26. 4 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

      I.    berie na vedomie  

rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č.2/2022 v príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu  Obce Jasenové. 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 4 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Silvia Puterová, Igor Brezáni, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

 



                                                                                                                                                Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                    starosta obce  

4. Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra  za rok 2021 

Ing. Monika Brezániová vypracovala a predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Jasenové za rok 2021. Kontroly boli zamerané na plnenie uznesení OZ, faktúr za 1. štvrťrok 2021,             

priradenia zverejnených objednávok alebo zmlúv, dodržiavanie a uplatňovanie Všeobecne záväzných 

nariadení obce schválených v roku 2020, splnenia povinností súvisiacich s ukončením rozpočtového roka 

2020,  výdavkov  za cestovné  náhrady. Vyslovila  odporúčania dopĺňať do zverejňovaných faktúr informáciu 

o zmluve alebo objednávke a skonštatovala, že obec nemá zverejnené na internetovej stránke objednávky 

od 5. 5. 2021. Pri kontrole cestovných náhrad neboli zistené kontrolné zistenia. Pri spracovaní záverečného 

účtu obec dodržala zákonmi stanovené požiadavky. Nebolo zistené porušenie žiadneho VZN. Súhrnná správa 

je prílohou zápisnice. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 8/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 26. 4 . 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I. berie na vedomie 
súhrnnú ročnú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

 
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 4 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Silvia Puterová, Igor Brezáni, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                             Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce  

5. Dodatok č. 1 k Smernici o určení poplatkov za poskytnuté služby Obcou Jasenové 

Starosta obce navrhol zvýšiť výšku poplatku za prenájom textilných obrusov z 1,00 € na 1,70 €, nakoľko 

sa zvýšila cena za pranie obrusov v práčovni. Dodatok č. 1 k Smernici o určení poplatkov za poskytnuté 

služby Obcou Jasenové je prílohou zápisnice. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 9/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 26. 4 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

      I.    schvaľuje   

Dodatok č. 1  k Smernici o určení poplatkov za poskytnuté služby Obcou Jasenové.   
 
 
 
 



 
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 4 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška,  Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Silvia Puterová, Igor Brezáni, Marta Lišková 

Nehlasovali: 0  

          Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                                                          starosta obce 

6. Interpelácie 

P. poslankyňa K. Baroniaková navrhla zakúpenie cestného zrkadla kvôli bezpečnosti občanov v našej 

obci. Starosta informoval, že občania navrhovali umiestnenie lavičky pri Dome smútku a cintoríne.  

7.  Diskusia 

K rekonštrukcii Domu smútku sa rozvinula diskusia. Starosta s poslancami prerokovali aj možnosť 

vymaľovania vnútorných priestorov Domu smútku a výmenu okien, ak by obec mala finančné 

prostriedky. Navrhol v budúcnosti obhliadku objektu s poslancami.  

8. Rôzne (informácie) 

Starosta podal informácie: 

- o pripravovanom podujatí ,,Stavanie mája“ s členmi DHZ Jasenové, 
- o preklenovacom úvere v súvislosti so zateplením kultúrneho domu, 
- o pripravovanej rekonštrukcii priestorov kuchyne v školskej jedálni počas školských 

prázdnin, prevádzke materskej školy v júli cez prázdniny, 
- o zakúpení nového vozidla v zbernom dvore v Rajci na zber plastového odpadu 
- o výzvách na zníženie energetickej úspornosti v budovách, 
- o vykonaných prácach pri rekonštrukcii požiarnej zbrojnice, 
- o prijatí od 1. 1. 2022 nového technického pracovníka na skrátený úväzok. 

 

Na záver starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapísala: I. Dávidíková  

 

Navrhovatelia:  Jozef Liška ..............................................                               Mgr. Martin Mikolka 

                            Katarína Baroniaková .............................                                     starosta obce 

 
 

  

 


