
Z á p i s n i c a
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 9. 8. 2022 o 18,00 hod.

Prítomní poslanci:

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

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, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení

3. VZN č. 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti

4. Výročná správa obce za rok 2021 a správa audítora

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022

6. Informácie

7. Interpelácie

8. Diskusia
9. Rôzne

Za zapisovateľku bola určená p. Ingrid Dávidíková.

Za overovateľov: K. Baroniaková, S. Puterová. 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. 10/2022 - prehľad plnenia uznesení 6-9/2022 – uznesenie sa nehodnotí,
uznesenie č. 11/2022 – výsledok hospodárenia Obce jasenové za r. 2021 a správa HK a stanovisko
k Záverečnému účtu obce za r. 2021 – nehodnotí sa, zverejnený ZÚ obce
uznesenie č. 12/2022 – tvorba rezervného fondu Obce Jasenové v sume 57 770,67 – splnené
uznesenie č. 13/2022 – stanovisko hl. kontrolórky k čerpaniu rezer. fondu , čerpanie RF – v realizácii,
vyčerpané 60 059,67 Eur, boli použité na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
uznesenie č. 14/2022 – zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4 – splnené , zmena bola zapracovaná
do účtovného softvéru obce
uznesenie č. 15/2022- rozsah výkonu práce starostu 2022-2026 – nehodnotí sa,
uznesenie č. 16/2022 – sedem poslancov obecného zastupiteľstva 2022-2026 – nehodnotí sa.

Nesplnené uznesenia k 22. 6. 2021:
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 fon. dom – doklady
obec zaslala, neprišla odpoveď, bola zaslaná urgencia. Predpokladaná výška nájmu bola zapracovaná
do rozpočtu obce aj na r. 2022. Zmluva ešte nie je podpísaná, účinná.
39/2020 – prístavba požiarnej zbrojnice – garáže – je v realizácii, stavebné práce na garážach aj hlavnej
budove pokračujú.
14/2021 – čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky obce vo výške 55000,- € - k 4. 8. 2022 bolo
použitých 49 106,20 € na dostavbu prístavby požiarnej zbrojnice. 5893,80 € bolo použitých na odkúpenie
podielov na pozemku od SPF pod miestnou komunikáciou. Spolu bolo vyčerpané: 55 000,00 €.
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. 17/2022

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 9. 8 . 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové
I. berie na vedomie

1. Prehľad plnenia uznesení OZ č. 10 - 16 /2022, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa 28. 6. 2022,
2. Prehľad plnenia uznesení OZ, ktoré neboli splnené do 22. 6. 2022.

Hlasovanie: Počet Mená poslancov

Za: 6 Katarína Baroniaková, Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová, Marta Lišková,
Ing. Peter Gavlák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1 Igor Brezáni

Nehlasovali: 0

Mgr. Martin Mikolka
starosta obce

VZN č. 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti

Starosta obce predložil návrh VZN z dôvodu pokrytia zvýšených nákladov na potraviny
pri zabezpečovaní stravovania pre deti v materskej a základnej škole, zamestnancov obce a iných
dospelých stravníkov. Obec prechádza z druhého finančného pásma na nákup potrvín na jedno
jedlo do tretieho finančného pásma podľa vekových katefórií stravníkov platných od 1. 9. 2019.
Zmenou sa príspevok rodiča dieťaťa v MŠ na celodennom pobyte navýši o sumu 0,09 € na
zabezpečenie jedla, 0,07 € na poldennom pobyte. Pre žiaka ZŠ sa suma upraví o 0,06 € na jeden
obed a pre dospelých stravníkov sa suma na nákup potravín na jedno jedlo upraví o 0,08 €.
Od 1.7.2022 sa zmenil a doplnil zákon č. 595/2003 o dani z príjmov, čím dochádza aj k zmenám
v poskytovaní dotácií na stravu v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Poslanci prijali

Uznesenie č. 18/2022

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 9. 8 . 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové



I. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Jasenové.

Hlasovanie: Počet Mená poslancov

Za: 6 Katarína Baroniaková, Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová, Marta Lišková,
Ing. Peter Gavlák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1 Igor Brezáni

Nehlasovali: 0

Mgr. Martin Mikolka
starosta obce

4. Výročná správa obce za rok 2021 a správa audítora

Starosta obce predložil poslancom na vedomie Výročnú správu Obce Jasenové za r. 2021 a správu
nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za r. 2021 po skončení účtovného obdobia. Obidva
dokumenty tvoria prílohy zápisnice. Poslanci prijali

Uznesenie č. 19/2022

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 9. 8 . 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové
I. berie na vedomie

Výročnú správu Obce Jasenové za rok 2021,
II. berie na vedomie

Správu nezávislého auditora k Výročnej správe a overeniu účtovnej závierky za
rok 2021.

Hlasovanie: Počet Mená poslancov

Za: 6 Katarína Baroniaková, Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová, Marta Lišková,
Ing. Peter Gavlák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1 Igor Brezáni

Nehlasovali: 0

Mgr. Martin Mikolka
starosta obce

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022

Ing. Monika Brezániová, hlavná kontrolórka obce predložila poslancom návrh plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok, ktorý bol zverejnený 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Tvorí prílohu
tejto zápisnice. Poslancií prijali



Uznesenie č. 20/2022

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 9. 8 . 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové
I. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jasenové na 2. polrok 2022,
II. poveruje

hlavnú kontrolórku obce Jasenové vykonaním kontrol podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.

Hlasovanie: Počet Mená poslancov

Za: 6 Katarína Baroniaková, Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová, Marta Lišková,
Ing. Peter Gavlák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1 Igor Brezáni

Nehlasovali: 0

Mgr. Martin Mikolka
starosta obce

6. Informácie

Starosta informoval o prijatej žiadosti o súhlas s investičným zámerom spoločnosti Zruby Rajec,
s.r.o., Rajec, ktorá plánuje výstavbu výrobných hál na opracovanie dreva, inžinierskych sietí,
prístupových komunikácií a spevnených plôch, navrhnutých na pozemkoch C-KN 454/1, C-KN
454/28 v katastrálnom území Jasenové. Pozemky sú vo vlastníctve spoločnosti Zruby Rajec, s.r.o..
Poslanci prijali

Uznesenie č. 21/2022

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 9. 8 . 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové
I. berie na vedomie

informáciu o investičnom zámere spoločnosti ZRUBY RAJEC, s.r.o., Rajec na
pozemkoch C-KN 454/1, C-KN 454/28 k. ú. Jasenové

II. súhlasí
so zámerom vybudovania výrobnej haly na CNC opracovanie dreva spoločnosťou
ZRUBY RAJEC, s.r.o., Rajec

III. poveruje
starostu obce na zahájenie komunikácie so žiadateľom - spoločnosťou ZRUBY
RAJEC, s.r.o.



Hlasovanie: Počet Mená poslancov

Za: 6 Katarína Baroniaková, Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák, Silvia Puterová, Marta Lišková,
Ing. Peter Gavlák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1 Igor Brezáni

Nehlasovali: 0

Mgr. Martin Mikolka
starosta obce

Ďalej starosta informoval:

- o nevyhnutnej rekonštrukcii v kuchyni školskej jedálne - nové dlažby, odpady, plánuje sa zakúpiť
odsávač pary, informoval o vyjadreniach z kontroly Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva
v Žiline,

- o vybudovaní prekrytia pieskoviska v zadnej časti školského dvora - posuvným zariadením, ktoré sa
odkryje v prípade použitia pre deti MŠ a žiakov ZŠ na telesnú výchovu (skok do diaľky), už nebude
možnosť znečistenia piesku, zarastania burinou, namočenia v prípade dažďa,

- o nadobudnutí hasičského vozidla IVECO a vozíka do majetku obce, zmluva je zverejnená. Ďalej
vyplývajú povinnosti prihlásenia na Dopravnom inšpektoráte a uzatvorenia poistných zmlúv,
vykonanie technickej kontroly a pod.,

- o Zraze turistov Jednoty dôchodcov Slovenska z Rajeckých Teplic v našej doline, naši občania sú
taktiež členmi tejto organizácie, ale pozvaní boli aj nečlenovia z Jasenového, obec požičala záhradné
sety a altánky,

- o podujatí Jasenovská vareška 2022 v areáli školského dvora, obec zakúpila cenu do tomboly,
prispela finančne aj materiálne.

7. Interpelácie
Ing. Peter Gavlák informoval o sťažnosti občana P. Mikundu, ktorému veľmi hlasno počuť obecný
rozhlas vo dvore, onedlho sa im má narodiť dieťa, chcel by ho stíšiť. Starosta povedal, že vie o tom, už
rozhlas dal odpojiť, lebo jedno zariadenie sa nedá stíšiť a vyskúša sa, ako budú občania teraz počuť
hlásenie. Ak nebudú, bude sa riešiť ďalej.

8. Diskusia

Nikto sa neprihlásil.

9. Rôzne

Starosta informoval o zvýšených cenách za energie a plyn vo všetkých objektoch obce, a to
od 1.augusta 2022. Kontaktoval pracovníčku SPP a.s. Bratislava - dodávateľa za účelom zistenia
možností znížiť cenu. Momentálne cenu nie je možné znížiť.

Na záver starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: I. Dávidíková

Navrhovatelia: Silvia Puterová ....................................... Mgr. Martin Mikolka

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




