
Z á p i s n i c a   

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 28. 6. 2022 o 18,00 hod. 

 

Prítomní poslanci: 

Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák,  Katarína Baroniaková, Igor Brezáni 

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 zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

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

4. Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 80 000,- €,  stanovisko HK 

5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením  č.4/2022 ,  stanovisko HK 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022-2026 

7. Určenie počtu poslancov OZ  na funkčné obdobie 2022-2026       

8. Informácie 

9. Interpelácie   

10. Diskusia 

11. Rôzne 

Za zapisovateľku bola určená p. Ingrid Dávidíková.  

Za overovateľov: Igor Brezáni, 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.                                                                                                   

Uznesenie č. 6/2022 - prehľad plnenia uznesení  1-5/2022 – uznesenie sa nehodnotí,                                                                               

uznesenie č. 7/2022 – zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením,  nehodnotí sa                                                      

uznesenie č. 8/2022 – Súhrnná ročná správa hlavnej kontrolórky o kontrol. činnosti za r. 2021 – nehodnotí 

sa, uznesenie č. 9/2022 –Dodatok č. 1 k Smernici o určení poplatkov v Obci Jasenové – splnené, je platný.                                              

Nesplnené uznesenia k 21. 4. 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  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 – je v realizácii, stavebné práce na garážach aj hlavnej 

budove pokračujú.                                                                                                                                                                  



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. 10/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 6 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

      I.    berie na vedomie  

       1.  Prehľad plnenia uznesení OZ č. 6 - 9 /2022, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa 26. 4. 2022, 
2.  Prehľad plnenia uznesení  OZ, ktoré neboli splnené do 21. 4.  2022.                                

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 4 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák, Igor Brezáni 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Silvia Puterová,  Marta Lišková, Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                             Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce  

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

Ing. Monika Brezániová predniesla svoje stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Jasenové za 

rok 2021. Stanovisko dostali poslanci v materiáloch pred zasadnutím zastupitelstva. V závere 
odporučila Obecnému zastupiteľstvu v Jasenovom návrh Záverečného účtu schváliť bez výhrad. 

Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice.                                                                        

Starosta informoval, že Obec Jasenové dosiahla v roku 2021 skutočné príjmy vrátane finančných 
operácií v sume 752 171,16 €, z ktorých boli zrealizované výdavky v sume 700 120,25 €. Výsledok 

rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 je 52 050,91 €. Z tohoto výsledku sa vylučuje zostatok 
účelovo určených prostriedkov v sume 26 203,63 €.   Výsledok hospodárenia obce po vylúčení 

účelovo určených prostriedkov je potom 25 847,28 €. 

Pri kontrole zostatkov prostriedkov na bankových účtoch a v pokladniciach obce sa zistili voľné 

disponibilné finančné prostriedky vo výške 31 923,39 €, ktoré boli potvrdené aj audítorkou obce. 

Preto navrhuje ďalšiu tvorbu RF v tejto výške. Uvedený nesúlad výdavkov nastal v roku 2020             

na ekonomickej položke 611 – tarifný plat vo finančnom výkaze FIN1-12 v porovnaní so skutočnými 

výdavkami. Chyba nastala nesprávnym zápisom do softvéru obce. Obec navrhuje obecnému 

zastupiteľstvu schváliť výsledok hospodárenia po vylúčení účelovo určených prostriedkov                   

na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 25 847,28 € a ďalšiu tvorbu rezervného fondu                 

vo výške 31 923,39 € z voľne disponibilných prostriedkov, spolu v sume 57 770,67 €.  

Poslanci prijali 

 



 

 Uznesenie č. 11/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 6 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

      I.    berie na vedomie  

1. Výsledok hospodárenia Obce Jasenové za rok 2021, 
2,. Správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021, 
     II. schvaľuje 
Záverečný účet obce Jasenové a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 bez výhrad. 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 4 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák, Igor Brezáni 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Silvia Puterová,  Marta Lišková, Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                            Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce  

Uznesenie č. 12/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 6 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I. schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu Obce Jasenové vo výške 57 770,67 €. 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 4 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák, Igor Brezáni 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Silvia Puterová,  Marta Lišková, Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                              Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce  

4.Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 80 000,- €,  stanovisko HK 

Starosta informoval, že stav rezervného fondu bude vykazovať výšku 106 972,41 Eur. Obec Jasenové 
predkladá návrh na schválenie použitia prostriedkov z Rezervného fondu obce v sume 80 000,00 Eur 

na finančné krytie kapitálových výdavkov, predovšetkým na rekonštrukciu a prístavbu požiarnej 
zbrojnice, financovanie Zmeny a doplnku č. 3 Územného plánu obce a ďalšie výdavky, napr. na 
projektovú dokumentáciu k pripravovaným projektom.           

Ing.  Monika Brezániová vypracovala a predniesla stanovisko k takémuto čerpaniu, ktoré je prílohou 
zápisnice, poslancom bolo zaslané v materiáloch pred zasadaním. V závere skonštatovala, že 
predložený návrh v sume 80 000,00 Eur spĺňa zákonom a vnútornou smernicou stanovené náležitosti 

a po schválení obecným zastupiteľstvom môžu byť prostriedky použité na kapitálové výdavky obce. 
Poslanci prijali 



 

Uznesenie č. 13/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 6 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I. berie na vedomie 
             stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rezervného fondu, 

II. schvaľuje   

použitie rezervného fondu vo výške 80 000,00 € na kapitálové výdavky obce. 
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 4 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák, Igor Brezáni 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Silvia Puterová,  Marta Lišková, Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                            Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce  

 

5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením  č.4/2022 ,  stanovisko HK 

Starosta informoval, že rozpočet Obce Jasenové na rok 2022 bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom obce Jasenové (ďalej aj OZ) dňa 15.12.2021 uznesením č. 41/2021. Rozpočet 

bol v časti príjmov a výdavkov bez finančných operácií schválený ako prebytkový v sume 

101 174 €. Bežný rozpočet bol schválený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet s prebytkom            

101 174 €. Schodok finančných operácií bol plánovaný v sume 101 174 €, ktorý súvisí s 

plánovaným splatením istiny úveru z VÚB  v zmysle dodatku ku zmluve. Celkový rozpočet 

vrátane finančných operácií bol schválený s výsledkom hospodárenia 0 € - vyrovnaný 

rozpočet. Predloženou zmenou rozpočtu č. 4/2022 sa mení rozpočet v príjmovej časti 

o celkovú sumu85 065,00 €.  Zmena v bežných príjmov v sume 5 065 € súvisí s prijatím 

transferov zo štátneho rozpočtu, z Plánu obnovy a z Fondu na podporu umenia na ubytovanie 

utečencov, učebnice v ZŠ a doplnenie knižničného fondu novými knihami. Kapitálové príjmy 

sa touto zmenou nemenia. Príjmové finančné operácie sa upravujú o sumu 80 000 € - rezervný 

fond na kapitálové výdavky. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa upravuje viacero 

položiek v súvislosti s prijatým transferom alebo prepočítaním položiek rozpočtu k 31.12.2022 

v celkovej sume 5 065,00 €. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa upravujú položky 

súvisiace s obstaraním Zmeny a doplnku č.3 k územnému plánu a s pokračovaním 

v rekonštrukcii, modernizácií a prístavbe Požiarnej zbrojnice. Po zohľadnení týchto 

skutočností, ktoré ovplyvnia príjmové aj výdavkové položky  rozpočtu, predkladáme 

Obecnému zastupiteľstvu obce Jasenové zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

na posúdenie a schválenie. Rozpočet po zapracovaní navrhovaných zmien zostáva vyrovnaný. 

Ing. Monika Brezániová predniesla stanovisko k zmene rozpočtu, v ktorom odporučila OZ 

predložený návrh zmeny rozpočtu na rok 2022 – rozpočtovým opatrením č. 4/2022 schváliť. 

Stanovisko HK je prílohou zápisnice, poslancom bolo zaslané v materiáloch pred zasadaním 

OZ. Poslanci prijali                                

 



Uznesenie č. 14/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 6 . 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I. schvaľuje   

návrh zmeny rozpočtu Obce Jasenové na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 
4/2022. 

Rozpočet Obce Jasenové na rok 2022 - rozpo čtové opatrenie č.  4 / 2022 

Bežný, kapit.rozpo čet - sumarizácia   Schválené   

  Schválený 
rozpočet na 

rok 2022 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

3/2022 

Zmena v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie              
č. 4 / 2022   

Bežné príjmy spolu: 620 045 625 901,00 5 065,00 630 966,00 

Bežné výdavky spolu: 620 045 652 107,00 5 065,00 657 172,00 

Schodok/prebytok         

bežného rozpočtu: 0 -26 206,00 0,00 -26 206,00 

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

Kapitálové výdavky spolu:  14 000 17 343,00 80 000,00 97 343,00 

Schodok/prebytok         

kapitálového rozpočtu: 101 174 97 831,00 -80 000,00 17 831,00 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 735 219 741 075,00 5 065,00 746 140,00 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 634 045 669 450,00 85 065,00 754 515,00 

Schodok/prebytok 101 174 71 625,00 -80 000,00 -8 375,00 

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

Príjmy 14 000 43 549,00 80 000,00 123 549,00 

Výdavky 115 174 115 174,00 0,00 115 174,00 

Schodok/prebytok -101 174 -71 625,00 80 000,00 8 375,00 

Výsledok hospodárenia 0 0,00 0,00 0,00 
 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 4 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák, Igor Brezáni 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Silvia Puterová,  Marta Lišková, Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                            Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce  

 

 



6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022-2026 

 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na plný pracovný úväzok starostu obce        

na ďalšie funkčné obdobie 2022-2026, nakoľko v zmysle § 11 ods. 4 písmeno i) zákona SNR č. 369/1990 

Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. je v kompetencii obecného zastupiteľstva určenie najneskôr 90 dní 

pred voľbami rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie, prípadne ho zmeniť počas 

funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie. Poslanci prijali 

 

Uznesenie č. 15/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 6 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I. určuje 
 rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok na celé funkčné obdobie ( 2022 – 2026). 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 4 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák, Igor Brezáni 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Silvia Puterová,  Marta Lišková, Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                             Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce 

7. Určenie počtu poslancov OZ  na funkčné obdobie 2022-2026   
 

Starosta oznámil poslancom, že rozhodnutím predsedu NR SR č. 209/2022 zo dňa 08.06.2022 boli 
vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov na deň 
29.10.2022 a určenie lehoty na určenie volebných obvodov, volebných okrskov a počtu poslancov             
v nich. Preto predkladá návrh, aby pre volebné obdobie 2022 – 2026 bolo určených 7 poslancov 
obecného zastupitelstva. Poslanci prijali     
 

Uznesenie č. 16/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 6 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I. určuje 

na celé volebné obdobie (2022 – 2026) sedem poslancov do obecného 
zastupitelstva. 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 4 Katarína Baroniaková,  Jozef Liška, Ing. Jozef Mazák, Igor Brezáni 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Silvia Puterová,  Marta Lišková, Ing. Peter Gavlák 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                                Mgr. Martin Mikolka, starosta obce                                     



8.Informácie 

Starosta informoval o: 

- aktuálnom stave prebiehajúcich súdnych konaní, v ktorých je obec Jasenové účastníkom 
konania – stav k 31. 12. 2021, a to z podkladu pre audit účtovnej závierky obce, vypracovala  

JUDr. Kecerová Veselá, právna zástupkyňa obce  

- kultúrnom podujatí Detský karneval v sále kultúrneho domu 11. 6. 2022, ktoré organizovalo 
Rodičovské združenie při ZŠ a MŠ Jasenové 

- v spolupráci s Obcou Kľače a Farmou Bárdy  Obec Jasenové pripravila podujatie   pre deti         
na farme pri príležitosti MDD  - 4. 6. 2022, obec prispela finančnými prostriedkami. 

9. Interpelácie  

Neboli podané interpelácie.  

10. Diskusia 

Neprihlásil sa nikto do diskusie. 

 11.Rôzne 

Starosta informoval prítomných o podujatí Jasenovské hody, ktoré sa konalo v nedeľu 26. 6.   
2022, začalo sv. omšou v kostole a pokračovalo  bohatým kultúrnym programom pre deti (detské 

predstavenie Tom a Elo, skákacie hrady, atrakcie) a dospelých ( hudobná skupina Eminent, Gizka 
Oňová, Ľubomír DISK), nechýbalo občerstvenie, koláčiky a guláš. Poďakoval sa  za pomoc                    

pri konaní hodov. 

 

Na záver starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapísala: I. Dávidíková  

 

Navrhovatelia:  Ing. Jozef Mazák ..............................................                               Mgr. Martin Mikolka 

                            Igor  Brezáni  ...................................................                                     starosta obce 

 
 

  

 


