
Z á p i s n i c a   
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom dňa 15. 12. 2022 o 18,00 hod. 

Prítomní poslanci: 

Ing. Peter Gavlák,  Ing. Jozef Mazák,  Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, Jaroslav Mucha 

Ďalej prítomní: Mgr. Martin Mikolka, Ing. Monika Brezániová, 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, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu  

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Všeobecne záväzné nariadenia 

a) Návrh VZN č. 3/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole 

b) VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jasenové 

c) Návrh VZN č. 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území 
obce pre rok 2023 

d) Návrh VZN č. 6/2022 o dani za psa 
e) Návrh VZN č. 7/2022 o dani z nehnuteľnosti 
f) Návrh VZN č. 8/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na kalendárny rok 2023 
4.  Zmena rozpočtu oznámením – rozpočtové opatrenie č. 5/2022 
5.  Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022, stanovisko hl. kontrolóra 
6.  Rozpočet Obce Jasenové na roky 2023-2025, stanovisko hl. kontrolóra 
7.  Rôzne 
8.  Diskusia 
9.  Záver 
Za zapisovateľku bola určená p. Ingrid Dávidíková. Za overovateľov: Ján Smolka, Jaroslav Mucha. 
Program bol schválený, poslanci prijali uznesenie č. 31/2022: 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

              I.       schvaľuje  

navrhovaný program rokovania obecného zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie: Počet 
 

Mená poslancov 

Za: 5 Ing. Jozef Mazák,  Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, Jaroslav Mucha 

Proti: 0 Zdržal sa:    0 Neprítomní: 1   -  Ing. Gavlák       

           Peter 

Nehlasovali     0 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

P. starosta informoval poslancov o plnení prijatých uznesení z prehľadu plnenia uznesení, ktorý 
vypracovala Ing. Monika Brezániová, hlavná kontrolórka obce.                                                           
Prehľad plnenia uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Jasenové, ktoré boli prijaté dňa  
09.08.2022:                                                                                                                                                      
17/2022 - Prehľad plnenia uznesení OZ č. 10-16/2022 zo dňa 28.6.2022. Prehľad plnenia uznesení OZ, 



ktoré neboli splnené do 22.6.2022 -  uznesenie sa nehodnotí.                                                                         
18/2022 - 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 – uznesenie splnené. VZN č. 2/2022 bolo schválené OZ a vyvesené dňa 10.08.2022 na 
úradnej tabuli obce. VZN nadobudlo účinnosť 1.9.2022.                                                                                                    
19/2022 - Výročná správa Obce Jasenové za rok 2021, Správa nezávislého audítora k Výročnej správe 
a overeniu účtovnej závierky za rok 2021 – nehodnotí sa. zverejnená na stránke obce v záložke 
Ekonomické dokumenty, tiež bola  zverejnená v Centrálnom registri účtovných závierok.     

20/2022 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 – nehodnotí sa. 
Schválený plán HK bol trvale zverejnený na stránke obce.                                                                                                                      
21/2022 - Informácia o investičnom zámere spoločnosti ZRUBY RAJEC, s.r.o. na pozemkoch C.KN 
454/1, C-KN 454/28 v k. ú. Jasenové. zámer vybudovanie výrobnej haly  na CNC opracovanie dreva             
na uvedených pozemkoch, zahájenie komunikácie so žiadateľom – ZRUBY RAJEC, s.r.o.  – splnené. 
Obec Jasenové v zastúpení starostom obce odoslala spoločnosti ZRUBY RAJEC s.r.o. súhlasné 
stanovisko k výstavne výrobnej haly. 

Uznesenia prijaté dňa  28.11.2022:                                                                                                                       
Uznesenia č. 22-30/2022 boli prijaté na ustanovujúcom zastupiteľstve – nehodnotia sa. 

Uznesenia, , ktoré neboli splnené do  04.08.2022                                                                    
29/2019 - Zahájenie komunikácie ohľadom cezhraničnej spolupráce Obce Jasenové – v dlhodobej 
realizácii, Obec Jasenové zahájila konzultácie s mestom Dolný Benešov v ČR ešte v roku 2019, ochorenie 
COVID-19 znemožnilo stretnutie zástupcov samospráv a nová komunikácia sa po skončení pandémie 
ešte nenastala.                                                                                                                                                         
11/2020 - Informácia ohľadom prístupovej komunikácie k Požiarnej zbrojnici – parcela reg. „E“ číslo 
1579/1, zahájenie komunikácie s vlastníkom nehnuteľnosti ohľadom majetkového vysporiadania 
a prevodu do vlastníctva obce – v realizácii. P. Štefan Dávidík doručil začiatkom roku 2020  na podateľňu 
žiadosť o odkúpenie šatní pri ihrisku, následne stavebná komisii rokovala s p. Dávidíkom aj ohľadom 
prevodu parcely číslo 1579/1 reg.“ E“  do vlastníctva obce. Zatiaľ nedošlo k dohode.                                                    
16/2020 - Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod cintorínom v prospech Obce Jasenové – v realizácii, 
JUDr. Kecerová Veselá podala žiadosť na súd ohľadom otvorenia dodatočného dedičského konania         
na parcelu 1347 na LV č. 556  vo vlastníctve zosnulého Karola Kállaya. Konanie ešte nebolo ukončené.                                   
28/2020 - Informácia o ponuke nájmu od SPF  - pozemok parc. č. 483/2 – jednanie o uzatvorení nájomnej 
zmluvy so SPF – v realizácii, obec zaslala doklady, zmluva so SPF ešte nie je podpísaná a účinná.               
13/2022 - Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu RF, čerpanie rezervného fondu vo výške 80 000,00 
Eur  na kapitálové výdavky obce – splnené, v zmysle prijatého uznesenia k 12. 12. 2022 boli z rezervného 
fondu čerpané prostriedky v sume 80 000,00 €, ktoré boli použité na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice 
v sume 68 240,00  a rekonštrukciu školskej jedálne v sume 11 760,00 €.  

Poslanec Ing. Peter Gavlák prišiel na zasadnutie o 18,25 hod. a zúčastnil sa rokovania od bodu 2. Poslanci 
prijali  uznesenie č. 32/2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

      I.    berie na vedomie  

1. Prehľad plnenia uznesení OZ č.17-21/2022, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa 09.08.2022 
2. Prehľad plnenia uznesení OZ č.22-30/2022, ktoré boli prijaté na Ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 

28.11.2022 
3. Prehľad plnenia uznesení  OZ, ktoré neboli splnené do 04.08.2022. 
 

Hlasovanie: Počet 
 

Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, Jaroslav Mucha 

Proti: 0 Zdržal sa:    0 Neprítomní:    0 Nehlasovali     0 

 



                                                                                                                                              

3. Všeobecne záväzné nariadenia 

a) Návrh VZN č. 3/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole 

Starosta informoval, že v tomto VZN je zadefinované plnenie povinnej školskej dochádzky, 
povinnosť zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na jej plnenie a možnosť uloženia pokuty za 
nesplnenie  tejto povinnosti. Miestom zápisu je základná škola a dátum a čas navrhla riaditeľka      
ZŠ PaedDr. Kolibíková. Poslanci prijali uznesenie č. 33/2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

              I.       schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jasenové č. 3 /2022 o určení miesta  a času zápisu dieťaťa                               
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

Hlasovanie: Počet 
 

Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, Jaroslav Mucha 

Proti: 0 Zdržal sa:    0 Neprítomní:    0 Nehlasovali     0 

 

b) VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jasenové 

Starosta predložil na schválenie toto VZN z dôvodu pokrytia zvýšených nákladov na prevádzku 
materskej školy a školských zariadení. Účelom je aj zosúladenie poplatku na potraviny s novými 
finančnými pásmami na nákup potravín, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, VVaŠ SR s platnosťou  
od 1. 1. 2023. Navrhnutou zmenou sa príspevok rodiča na nákup potravín pre dieta MŠ pri celo-
dennom pobyte navýši o sumu 0,36 € na zabezpečenie stravovania, pre žiaka ZŠ sa suma upraví        
o 0,29 € na jeden obed a pre dospelých stravníkov o 0,79 € na jedno jedlo. V dotáciách na stravu 
k zmenám nedochádza. Za pobyt v materskej škole je navrhnutý poplatok 15,00 € na mesiac na žiaka, 
čo je navýšenie 2 € , poplatok za pobyt v školskom klube detí je navrhnutý rovnako o 2 € viac, čo 
predstavuje 8 € na mesiac na žiaka. Poslanci prijali uznesenie č. 34/2022: 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

              I.       schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 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 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, Jaroslav Mucha 

Proti: 0 Zdržal sa:    0 Neprítomní:    0 Nehlasovali     0 

 

c) Návrh VZN č. 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy prevádzku 
na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území 
obce pre rok 2023 

Starosta uviedol, že v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. c) a písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, obec každoročne poskytuje finančné prostriedky na kalendárny rok vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Všeobecne záväzným nariadením obec určuje podrobnosti financovania, 
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, termín a 
spôsob poskytnutia dotácie a kontrolu ich použitia. Zákonom č. 182/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 



neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa novelizovali aj zákony č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p. 
Pri prepočítaní nákladov ešte neboli zverejnené údaje o výške podielových daní na stránke MFSR, 
preto obec  vychádza z hodnoty jednotkového koeficientu na originálne kompetencie pre rok 2022 
vo výške 103,73 € na jedného žiaka/dieťa, ktoré je platný pre rok 2022. Rozdiel medzi skutočnými 
výdavkami a príjmom od štátu musí obec dofinancovať z vlastných prostriedkov, prípadne z úhrad 
od rodičov žiakov a detí  - suma cca 12 600 €. Poslanci prerokovali a prijali uznesenie č. 35/2022: 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

              I.       schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jasenové č. 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov             
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území 
obce pre rok 2023. 

Hlasovanie: Počet 
 

Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, Jaroslav Mucha 

Proti: 0 Zdržal sa:    0 Neprítomní:    0 Nehlasovali     0 

 

d) Návrh VZN č. 6/2022 o dani za psa 
Starosta predložil návrh VZN, v ktorom by sa zvýšila po schválení daň za psa z doterajšej 6,00 € 
(platná od 1. 1. 2020) na 8,00 € na rok. Informoval aj o tom, že ak obec zabezpečí odchyt psov        
z obce, musí zaplatiť túto službu firme, ktorá ju vykonáva.  Poslanci návrh neschválili.  
Hlasovanie:  

ZA: 0     

PROTI: 5 - Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, Jaroslav Mucha 

ZDRŽAL SA: 1 -  Ing. Jozef Mazák 

e) Návrh VZN č. 7/2022 o dani z nehnuteľnosti 
Starosta informoval poslancov o predloženom návrhu VZN. Pre porovnanie uviedol výšku 
jednotlivých daní v okolitých obciach a mestách. Navrhol vzhľadom na zvýšené náklady obce – 
zvýšenie cien energie, plynu, tovarov a služieb, kompenzácie nákladov opatrovateľskej služby -  
navýšiť daň v minimálnom rozsahu. Zníženie daní sa týka starších občanov a občanov so 
zdravotným postihnutím – dokladajú preukazy ZŤP, ZŤPS. Poslanci prerokovali sadzby daní, 
navrhli zmenu výšky sadzieb a schválili VZN, v ktorom sú sadzby daní zmenené oproti návrhu.                                
Prijali uznesenie č. 36/2022: 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

              I.       schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jasenové č. 6/2022 o dani z nehnuteľnosti. 

Hlasovanie: Počet 
 

Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, Jaroslav Mucha 

Proti: 0 Zdržal sa:    0 Neprítomní:    0 Nehlasovali     0 

 

f) Návrh VZN č. 8/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na kalendárny rok 2023 

Starosta predložil poslancom návrh VZN, v ktorom sa poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady zvyšuje na základe skutočných nákladov na odpady za rok 2022 a predpokladaných 
nákladov na rok 2023. Poslanci prerokovali návrh a prijali uznesenie č. 37/2022: 



Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

              I.       schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jasenové č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023. 

Hlasovanie: Počet 
 

Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, Jaroslav Mucha 

Proti: 0 Zdržal sa:    0 Neprítomní:    0 Nehlasovali     0 

 

4. Zmena rozpočtu oznámením – rozpočtové opatrenie č. 5/2022 
 

Starosta informoval o tom, že Obec Jasenové upravuje príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu: 
- o dotáciu poukázanú z Fondu na podporu umenia na nákup kníh do knižnice v sumu 1 300,00 €, 
- o grant na materiálové zabezpečenie poukázané od OOCR Rajecká dolina v sume 300 €, 
- o prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré boli prijaté z Okresného úradu v Žiline na 

ubytovanie odídencov z Ukrajiny v sume 1 654,00 €, ktoré obec následne po prijatí na účet 
vypláca  ubytovateľovi. 

Poslanci prerokovali a prijali uznesenie č. 38/2022: 
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

      I.    berie na vedomie  

zmenu rozpočtu oznámením – rozpočtové opatrenie č. 5/2022 v príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu  Obce Jasenové. 
 

Hlasovanie: Počet 
 

Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, Jaroslav Mucha 

Proti: 0 Zdržal sa:    0 Neprítomní:    0 Nehlasovali     0 

 

5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022, stanovisko hl. kontrolóra 
 

Starosta uviedol, že predloženou zmenou rozpočtu č. 7/2022 sa mení bežný rozpočet 
v príjmovej časti o celkovú sumu 53 092,00 €. Zmena v bežných príjmov súvisí s prijatím 
vyššieho výnosu dane z príjmov zo štátneho rozpočtu a vyššieho transferu zo štátneho rozpočtu 
ako normatívne prostriedky pre základnú školu, zabezpečenie povinnej predškolskej výchovy 
a ubytovanie odídencov z Ukrajiny. Ostatné príjmové položky sa upravujú na základe 
skutočného alebo predpokladaného príjmu k 31.12.2022. Kapitálové príjmy ani príjmové 
finančné operácie sa touto zmenou nemenia. 
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 43 092,00 € 
predovšetkým na položkách platov, na položkách energií súvisí so zvýšením zálohových platieb 
za elektrickú energiu a plyn. Ostatné položky sa upravujú na základe predpokladanej skutočnosti 
k 31.12.2022. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa upravujú položky na základe 
skutočnosti použitia prostriedkov rezervného fondu v zmysle schváleného uznesenia č. 13/2022. 
Rozpočet po zapracovaní navrhovaných zmien bude prebytkový v sume 10 000,00 €.  Hlavná 
kontrolórka Ing. Monika Brezániová predložila stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 7/2022 
a odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh zmeny rozpočtu RO č. 7 schváliť. 

 

 



Rozpo čet Obce Jasenové na rok 2022 - rozpo čtové opatrenie č.  7 / 2022 
Bežný, kapit.rozpo čet - sumarizácia   Schválené Návrh Návrh 
  Schválený 

rozpočet na 
rok 2022 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

6/2022 

Zmena v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie              
č. 7 / 2022   

Bežné príjmy spolu: 620 045 634 220,00 53 092,00 687 312,00 
Bežné výdavky spolu: 620 045 660 426,00 43 092,00 703 518,00 
Schodok/prebytok         
bežného rozpočtu: 0 -26 206,00 10 000,00 -16 206,00 
Kapitálové príjmy spolu: 115 174 115 174,00 0,00 115 174,00 
Kapitálové výdavky spolu:  14 000 97 343,00 0,00 97 343,00 
Schodok/prebytok         
kapitálového rozpočtu: 101 174 17 831,00 0,00 17 831,00 
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 735 219 749 394,00 53 092,00 802 486,00 
VÝDAVKY SPOLU (bežné + 
kapitálové): 634 045 757 769,00 43 092,00 800 861,00 
Schodok/prebytok 101 174 -8 375,00 10 000,00 1 625,00 
F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *         
Príjmy 14 000 123 549,00 0,00 123 549,00 
Výdavky 115 174 115 174,00 0,00 115 174,00 
Schodok/prebytok -101 174 8 375,00 0,00 8 375,00 

Výsledok hospodárenia 0 0,00 10 000,00 10 000,00 

Poslanci prijali uznesenie č. 39/2022: 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

              I.   schvaľuje  

návrh zmeny rozpočtu Obce Jasenové na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 7/2022 
Hlasovanie: Počet 

 
Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, Jaroslav Mucha 

Proti: 0 Zdržal sa:    0 Neprítomní:    0 Nehlasovali     0 

 

6. Rozpočet Obce Jasenové na roky 2023-2025, stanovisko hl. kontrolóra 
 

Starosta informoval, že rozpočet Obce Jasenové na rok 2023 je v príjmovej časti navrhnutý 
v celkovej výške 695 800,00 €, vo výdavkovej časti bol navrhnutý tiež vo výške 695 800,00 €. 
Celkový rozpočet obce na rok 2023 je teda vyrovnaný. 
Predložený návrh rozpočtu Obce Jasenové na roky 2023 – 2025 je zostavený v zmysle zákona 
č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet 
bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky. 
Rozpočet na roky 2024-2025 v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov nie je záväzný.  Po zverejnení východiskových štatistických údajov podielov obcí na 
výnose dane z príjmov pre rok 2023 obec v prvom štvrťroku prehodnotí celý rozpočet. 

Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 je zostavený na základe požiadaviek Obecného úradu, 
Materskej školy, Základnej školy a Školskej jedálne v Jasenovom a obyvateľov obce. Hlavná 
kontrolórka Ing. Monika Brezániová odporučila Návrh rozpočtu obecnému zastupiteľstvu 
schváliť.  Poslanci prijali uznesenie č. 40/2022: 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

              I .   berie na vedomie  

1.  odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu Obce Jasenové na roky 2023 
– 2025 

2.  návrh viacročného rozpočtu Obce Jasenové na roky 2023 – 2025 



              II.   schvaľuje  

rozpočet Obce Jasenové bez programovej štruktúry na rok 2023. 

Rozpočet Obce Jasenové na rok 2023   

Bežný, kapit.rozpo čet - sumarizácia Návrh rozpočtu 

Bežné príjmy spolu: 695 800 

Bežné výdavky spolu: 695 800 

Schodok/prebytok bežného rozpočtu: 0 

Kapitálové príjmy spolu: 0 

Kapitálové výdavky spolu:  0 

Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu: 0 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 695 800 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 695 800 

Schodok/prebytok 0 

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E    

Príjmy 0 

Výdavky 0 

Schodok/prebytok 0 

Výsledok hospodárenia 0 

 

Hlasovanie: Počet 
 

Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, Jaroslav Mucha 

Proti: 0 Zdržal sa:    0 Neprítomní:    0 Nehlasovali     0 

 

7.Rôzne 

Starosta oboznámil poslancov so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti v Základnej škole Jasenové za školský rok 2021/2022 a so Správou o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole Jasenové za školský rok 
2021/2022, ktoré schválil po prerokovaní v pedagogickej rade a v Rade školy. Ďalej navrhol 
poslancom pripomenúť si 30. výročie vzniku Slovenskej republiky a 31. 12. 2022 od 23.00 hod.         
pri príležitosti uvítania nového  roka  usporiadať stretnutie s občanmi  s  občerstvením a  hudbou     
pri obecnom úrade. Poslanci sa dohodli so starostom na stretnutí a zabezpečení tohoto podujatia. 
Navrhol termín plesu 4. 2. 2023, nakoľko je k dispozícii aj hudobná skupina Golf, čo poslanci 
odsúhlasili a dohodli sa na termíne stretnutia k organizácii plesu. Starosta sa poďakoval všetkým 
zúčastneným za aktívnu pomoc na akcii Mikuláš – rozsvietenie vianočného stromčeka. 

8. Diskusia 

Poslanec J. Mucha upozornil na parkovanie áut na mostoch v obci, na cestách. Starosta uviedol, že 
sa už robili opatrenia (letáky v tabuli, za stieračmi áut, vyhlasovanie v rozhlase, osobné upozornenia 
občanov a aj na internetovej stránke atď.), v obci sa pravidelne táto dlhodobá situácia rieši.  
V budúcnosti prichádza do úvahy možnosť parkovania na verejných priestranstvách v správe obce  
zapracovať do VZN. Ing. Gavlák navrhol určiť počet zasadnutí zastupiteľstva v roku 2023 a termíny 
zasielania podkladov poslancom k zasadnutiu. Diskusia o termínoch zasadnutí prebehne na 
najbližšom zasadnutí OZ. P. Mucha informoval, že si všimol v podbití strechy domu smútku diery, 
zrejme od nejakej zveri a navrhol poškodenie opraviť. Poslanci diskutovali, ako by sa to mohlo 
opraviť svojpomocne, aby sa ušetrili peniaze. Starosta navrhol obhliadku domu smútku aj ostatných 
objektov obce na sobotu 14. 1. 2023 o 14,00 hod., poslanci súhlasili. 

 



9. Záver 

Na záver starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil o 21,30 hod.. 

Zapísala: I. Dávidíková  

 

Overovatelia:  Ján Smolka  ..............................................                                

                           Jaroslav Mucha .......................................                                      

 
                     Mgr. Martin Mikolka 

                  starosta obce 

 


