Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jasenove, ktoré sa konalo dňa 10.8.2021
v zasadačke obecného úradu
___________________________________________________________________________
Program: podľa pozvánky
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
V úvode pani starostka privítala prítomných poslancov a hosti a oboznámila ich
s programom. Za tento dala následne hlasovať – všetci prítomní hlasovali za – program
schválený jednomyseľne.
Za zapisovateľku bola určená Jana Krokkerová – pracovníčka obce
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: PhDr. Silvia Knapiková a Horymír Krokker, za
overovateľov zápisnice: Mgr. Jaroslav Kovaľ a Miroslav Bodnár. Za navrhované zloženie
pracovných komisií dala pani starostka hlasovať, všetci prítomní hlasovali za – schválené
jednomyseľne.
Ďalším bodom bolo schválenie – prolongácia existujúceho kontokorentného úveru vo
výške 38 000 € opäť na dobu jedného roka t.z. do 31.8.2022.
Pani starostka vysvetlila opodstatnenosť a potrebu kontokorentného úveru, nakoľko slúži ako
stála finančná rezerva (úrad práce refinancuje mzdy zamestnaných osôb cez projekty ÚP až
po našej úhrade, na tento účel využívame uvedený úver)
Starostka obce predniesla zámer pokračovať vo výstavbe chodníka vzhľadom k jeho potrebe
za účelom zvýšenia bezpečnosti našich občanov aj turistov smerujúcich k hradu. Obecná
firma zabezpečí výstavbu, čím sa akýkoľvek zisk premení opäť na kapitálovú investíciu do
chodníka.
PhDr. Silvia Knapiková – vyjadrila svoj názor, je za to, aby sa s výstavbou chodníka
pokračovalo.
Mgr. Jaroslav Kovaľ tiež je za
Horymír Krokker – vystúpil s otázkou, či sa plánovaný úsek chodníka aj dokončí.
Za tento bod dala hlasovať – všetci hlasovali za – prolongácia kontokorentného úveru bola
schválená jednomyseľne.
Schválenie zmluvy s VVS – pani starostka vysvetlila, že v tomto bode sa jedná o schválenie
zmluvy o postúpení práv a povinnosti stavebníka na realizáciu časti stavby : „ Rozšírenie
verejného vodovodu a kanalizácie Jasenov“, zároveň zriadenie vecného bremena na obecných
pozemkoch bezplatne na celú cedovanú trasu vodovodu v obci Jasenov v prospech VVS, a.s.
Košice. So stavbou sa môže začať po podpísaní zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Takto bude vybudovaná časť vodovodnej trasy v dĺžke 180 m.
Miroslav Bodnár vyjadril nespokojnosť so zásahom p. Figuľu do miestnej komunikácie.
Nakoľko už k tomuto bodu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy, dala pani
starostka hlasovať za jednotlivé body osobitne. Všetci prítomní hlasovali za jednotlivé body,
schválené jednomyseľne.
V bode rôzne pani starostka informovala o nadchádzajúcich akciách:

-

15.8.2021 – Noc hradných zrúcanín
22.8.2021 – Sotácky folklórny festival
17.8.2021 v utorok zvoláme stretnutie k príprave a realizácií festivalu

Horymír Krokker sa spýtal, či neuvažujeme o vstupnom na festivale, nakoľko program bude
veľmi zaujímavý a hodnotný. A zároveň o účasti bezpečnostnej služby.
Odpovedala pani starostka – o vstupnom neuvažujeme, bezpečnostná služba je zabezpečená.
Na základe schválenej dohody s úradom práce máme zamestnaných 8 ľudí.
Sťažnosť Marianny Hrubovčákovej na vlastníkov susednej nehnuteľnosti. Zasypávajú
rigol, ktorý slúžil ako odvádzač povrchových vôd. Viacerí z poslancov reagovali, že do
súkromných vlastníckych a susedských vzťahov by obec ani poslanci nie sú kompetentní
zasahovať.
Miroslav Bodnár – informoval o nevyplatení nájomného za užívanie poľnohospodárskej
pôdy obce za rok 2020, keďže medzi obcou a firmou nedošlo k uzavretiu dohody ako to on
navrhoval

Po vyčerpaní všetkých pripomienok a návrhov starostka vyzvala návrhovú komisiu,
aby predniesla návrh na uznesenie. Po prednesení dala o tomto hlasovať. Všetci prítomní
hlasovali za, návrh uznesenia bol schválený jednomyseľne.
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
V Jasenove 10.8.2021
Zapísala: Jana Krokkerová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jaroslav Kovaľ
Miroslav Bodnár

