Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenove, ktoré sa konalo dňa 10.3.2021
v Kultúrnom dome v Jasenove
___________________________________________________________________________
Program: podľa pozvánky
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Lucia
Sukeľová, ktorá v úvode privítala prítomných, skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné a oboznámila ich s programom s tým, že program navrhuje doplniť o bod
– Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
Za tento doplnený program dala pani starostka hlasovať – všetci prítomní hlasovali za
– program rokovania bol schválený jednomyseľne.
Zo zasadnutia sa ospravedlnili PhDr. Silvia Knapiková, Štefan Kozák a Martin Marcinčák.
Nasledovala voľba pracovných komisií. Za zapisovateľku bola určená Jana
Krokkerová, pracovníčka obce, do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Jaroslav Kovaľ
a Miroslav Bodnár a za overovateľov zápisnice Ondrej Katkovčin a Mgr. Jana Lengerová.
Za navrhované zloženie pracovných komisií dala pani starostka hlasovať, všetci prítomní
hlasovali za, komisie v navrhovanom zložení boli schválené jednomyseľne.
Kontrolu plnenia uznesení predniesla starostka obce.
Pani hlavná kontrolórka obce predložila Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, túto
zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Ďalej pani hlavná kontrolórka predložila Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení za rok
2020, aj túto správu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Nasledoval bod Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona o obecnom
zriadení, nakoľko končí funkčné obdobie hlavnej kontrolky obce. Jediným uchádzačom
o uvedený post bola pani Mária Kulanová. Pani starostka dala hlasovať za voľbu uvedenej
kandidátky – všetci prítomní hlasovali za – schválené jednomyseľne.
Rôzne:
-

-

-

Predloženie Dodatku k nájomnej zmluve s obcou Jasenov firmou H.B. Invest Slovakia
s.r.o.
Miroslav Bodnár odprezentoval návrh dodatku k nájomnej zmluve s obcou. Vysvetlil,
že v súčasnej nájomnej zmluve platí nájom za 16 ha pôdy, navrhuje, aby sa výmera
ponížila na 4 ha. Dobu nájmu zároveň navrhuje zmeniť na dobu neurčitú.
Pani starostka doplnila, že vzhľadom k závažným zmenám v nájomnom vzťahu podľa
platnej legislatívy nie je možné Dodatok k zmluve podpísať bez toho, aby bolo
vyhlásené nové výberové konanie a aby bol zverejnený zámer na prenájom
poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce, do ktorého sa firma HB. Invest Slovakia
s.r.o. môže prihlásiť.
Obecné zastupiteľstvo uznesením ukladá: Vyhlásiť na základe lehôt stanovených
nájomnou zmluvou výberové konanie na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo
vlastníctve obce

-

-

-

-

Sťažnosť Juraja Lupča:
Miroslav Bodnár predniesol svoj názor, aby sa na úprave komunikácie dohodli sami
stavebníci,
Pani starostka navrhla vyzvať dotknuté strany k odstráneniu škvary, keď to počasie
dovolí a k následnému spevneniu makadamom
Žiadosť p. Vladimíra Horváta o povolenie užívať časť pozemku vo vlastníctve obce
v lokalite Bobkovec:
Pani starostka navrhla obhliadku predmetnej parcely.
Informácia o obhliadke brehov Jasenovského potoka pracovníkmi SVP a CHKO,
bolo potvrdené, že na potoku sú hrádze bobrov, pracovník CHKO odporučil postup
ochrany majetku občanov, SVP v stanovených mesiacoch upraví tok Jasenovského
potoka podľa navrhnutého plánu.
Informácia o vodovode a kanalizácii Hoľarky:
Obec sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z Envirofondu na verejnú
kanalizáciu,
VVS, a.s. začína výstavbu verejného vodovodu z vlastných prostriedkov (po schválení
všetkých potrebných dokumentov)
Ďalej pani starostka informovala o stavbe „ IBV Holiarky – VN, TS, NN“- elektrika
Hoľarky – získavame vyjadrenia dotknutých orgánov k vydaniu stavebného povolenia

-

Informácia o pozemku, ktorý užíva p. Ladislav Gavaľa, predmetný pozemok obec
v minulom ponúkla na predaj, o pozemok neprejavil nikto záujem ani samotný
nájomca p. Gavaľa
Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby bola p. Gavaľovi zaslaná výzva na vypratanie
pozemku v termíne do 30.4.2021,
Informácia o priebehu sčítania obyvateľov obce, ktoré prebieha do konca marca 2021.
Je potrebné povzbudiť občanov, aby sa sčítali v obci, resp. ak v obci nemajú trvalý
pobyt, aby uviedli, že v obci žijú.
Informácia o separovaní odpadov, dosiahli sme vyššiu mieru vytriedenia ako
v minulom roku 28,82% za rok 2020 (27,48% za rok 2019).
Zber biologicky rozložiteľného odpadu (konárov, trávy,...) sa bude konať od dvorov
v dňoch 29.30.a 31 marca 2021.
Zamestnanci obce a obecnej firmy zabezpečili opravu traktora, obidve vlečky majú
pridelené evidenčné čísla vozidiel.
Pracovníci obce, obecnej firmy postupne odpratávajú popadané stromy v lese smerom
ku hradu.

-

Informácia o zriadení MOM, testujeme pravidelne každú víkend aj piatok a pondelok
MŠ je otvorená len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry

-

Informácia o zriadení vakcinačného centra v Humennom, zriaďovateľom je VÚC,
Miroslav Bodnár pochválil podmienky na testovanie v našej obci, každý by to mal
využiť, testuje sa 4 dni bez registrácie a bez čakania
Ako posledná bola informácia starostky obce, projekt zachráňme hrady je v ohrození.
MPSVaR v tomto roku nemá prostriedky na mzdy z ESF, bude potrebné hľadať iné
možnosti, cez ministerstvo pre regionálny rozvoj.

Nakoľko už boli so strany starostky obce aj zo strany prítomných poslancov vyčerpané
všetky návrhy a pripomienky vyzvala pani starostka návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh na uznesenie za ktorý dala následne hlasovať.
Všetci prítomní hlasovali za – návrh uznesenia bol schválený jednomyseľne.
V závere poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Jasenove 10.3.2021
Zapísala: Jana Krokkerová
Overovatelia zápisnice: Ondrej Katkovčin
Mgr. Jana Lengerová

