Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.5.2021 v Kultúrnom
dome v Jasenove
___________________________________________________________________________
Program: podľa pozvánky
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Obecné zastupiteľstvo otvorila a viedla starostka obce Ing. Lucia Sukeľová, ktorá v úvode
privítala prítomných poslancov a skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Oboznámila ich s programom, za ktorý dala hlasovať, všetci prítomní hlasovali za,
program bol schválený jednomyseľne.
Do pracovných komisií boli navrhnutí:
Zapisovateľka – Jana Krokkerová
Návrhová komisia: Ondrej Katkovčin a Mgr. Jaroslav Kovaľ
Overovatelia zápisnice: Miroslav Bodnár a Štefan Kozák
Za navrhované zloženie pracovných komisií dala pani starostka hlasovať, všetky prítomní
hlasovali za – schválené jednomyseľne.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný Ing. Róbert Haburaj, pani starostka dala
hlasovať za udelenie slova, všetci jednohlasne súhlasili s udelením slova.
Ing. Róbert Haburaj po udelení slova vysvetlil svoje požiadavky – zámena vlastníckych
podielov v areáli PD pod obecnými budovami za Bobkovec – KNC 1874. Zámena podielov
pod cestami v lokalite Harb a Lúky za výmeru v obecnej parcele KNC 881/5.
Po diskusii sa Ing. Haburaj poďakoval za slovo.
Ďalej pani starostka predniesla kontrolu plnenia uznesení, informovala o liste p. Gavaľu
k užívaniu pozemku na začiatku obce. Prejavil záujem o užívanie pozemku za nájom
20 € /rok.
Zo strany poslancov bol daný návrh, aby pozemok vypratal do konca leta, nakoniec po
diskusii bol daný návrh na 31.12.2021. Pani starostka dala hlasovať za tento návrh, všetci
prítomní hlasovali za – schválené jednomyseľne.
Ďalšou témou bolo obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce. Pani
starostka informovala, že je potrebné vyhlásiť nové výberové konanie na obhospodarovateľa
poľnohospodárskej pôdy po ukončení platnosti zmluvného vzťahu s HB Invest.
Pani hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko k Záverečnému účtu obce, ktoré zobralo
obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Nakoľko bol s materiálom k Záverečnému účtu každý oboznámení, dala pani starostka
hlasovať za jeho schválenie. Všetci prítomní hlasovali za – Záverečný účet obce - celoročné
hospodárenie bol schválený bez výhrad.
Voľba hlavnej kontrolórky prebehla v zmysle zákona o obecnom zriadení. Do výberového
konania sa prihlásila iba Ing. Mária Kulanová, ktorá splnila všetky kritéria pre voľbu
hlavného kontrolóra.

Pani starostka dala hlasovať za voľbu Ing. Márie Kulanovej na miesto hlavnej kontrolórky
obce – všetci prítomní poslanci hlasovali za – zvolená jednomyseľne.
V bode rôzne pani starostka informovala o prebiehajúcom podpisovaní kúpnych zmlúv na
cestu v lokalite Lúky a Harb. Zároveň aj o tom, že Ing. Haburaj kúpil pozemky pod budúcou
cestou v oboch lokalitách. V súvislosti s pánom Haburajom bola spomenutá aj ním
navrhovaná zámena pozemku na bývalom PD za debru v lokalite Bobkovec, podiel v
parcelách na bývalom PD má cca 300 m2 a debra 40 000 m2.
Nakoľko boli vyčerpané všetky pripomienky a návrhy pani starostka vyzvala návrhovú
komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie za ktorý dala následne hlasovať.
Všetci prítomní hlasovali za, návrh uznesenia bol schválený jednomyseľne.
V závere pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
V Jasenove 26.5.2021
Zapísala: Jana Krokekrová
Overovatelia zápisnice: Miroslav Bodnár
Ondrej Katkovčin

