
Zápisnica z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 12. 12. 2014 

 
Počet prítomných: 4 

 

Neprítomní:           1 /Smolinský – ospravedlnený/ 

                                

Ďalej prítomní:      Emília Živčáková – starostka obce 

                               Eva Kmeťová, Ing. – hl. kontrolór obce 

                               Denisa Pažitná – pracovníčka ob. Úradu 

                               Eva Kuchariková – predsedníčka okrskovej volebnej komisie 

 

    PROGRAM:       1./ Otvorenie  

                                2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                                3./ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

                                4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

                                5./ Zloženie sľubu novozvolených poslancov  OZ 

                                6./ Vystúpenie novozvoleného starostu 

                                7./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

                                8/ Poverenie poslanca na výkon zástupcu starostu 

                                9./Plat starostu obce 

                              10./ Určenie komisie na ochranu verejného záujmu,  fin. a inventarizačnej 

                                     komisie 

                              11./ Bezpečnostný projekt na ochranu verejného záujmu 

                              12./ Zrušenie VZN č. 1/2012 

                              13./ Diskusia  

                              14./ Záver 

  K bodu č. 1: 

Zasadnutie OZ otvorila a riadila starostka obce Emília Živčáková. Privítala prítomných 

poslancov.  

K bodu č.2:  

Za zapisovateľku bola určená pani Pažitná a za overovateľov p. Paulovičová Ľubica 

a p.Masaryk Bohdan 

K bodu č. 3: 

S výsledkami volieb do orgánov samosprávy  oboznámila prítomných p. Kuchariková Eva – 

predsedníčka miestnej okrskovej komisie / viď príloha/ 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov:   409 

Počet voličov, ktorým boli vydané hlas. Lístky:  293 

Počet platných hlas. lístkov pre voľby do OZ:  289 

Počet platných hlas. lístkov pre voľby starostu:  289 

 

Zvolení kandidáti za poslancov OZ: 

Cepková Gabriela  nezávislý kandidát  202 platných hlasov 

Trnka Martin   nezávislý  kandidát  170 platných hlasov 



Masaryk Bohdan  nezávislý kandidát  151 platných hlasov 

Paulovičová Ľubica  nezávislý kandidát   149 platných hlasov 

Smolinský Daniel  nezávislý kandidát  135 platných hlasov 

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ: 

Pavlovič Mário  Smer – SD   120 platných hlasov 

Dušan Pažitný   Smer -  SD       95 platných hlasov 

Mesároš Rastislav  Smer – SD   88 platných hlasov 

Hrnčár Tibor   Smer – SD   86 platných hlasov 

Rusnák Jaroslav  Smer – SD   75 platných hlasov 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na funkciu starostu obce: 

Pavlovič Marian  Smer – SD   118 platných hlasov 

Šoková Ľubomíra  nezávislý kandidát    22 platných hlasov 

Živčáková Emília  nezávislý kandidát  149 platných hlasov 

 

Podľa výsledkov hlasovania za starostu obce bola zvolená Emília Živčáková 

OZ vzalo na vedomie  

K bodu č.4: 

Novozvolená starostka obce zložila sľub starostky obce. /viď príloha/ Keďže bola zvolená 

opätovne, insígnie nebolo potrebné prevziať, a vo vedení ustanovujúceho zasadnutia OZ 

pokračovala. 

 OZ vzalo na vedomie 

 

K bodu č.5:  
Novozvolení poslanci OZ zložili  zákonom stanovený sľub poslanca bez výrad a všetci. 

/ viď príloha/ 

OZ vzalo na vedomie 

K bodu č. 6: 

Novozvolená starostka obce v krátkosti zhodnotila uplynulé volebné obdobie a oboznámila 

prítomných poslancov s víziami do budúceho obdobia. 

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 7: 

OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok. 

z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 8:  

Na základe dobrých skúsenosti s výkonom zástupcu starostky pána Masaryka Bohdana  

starostka obce ho  poverila touto funkciou aj v tomto volebnom období. Pán Masaryk Bohdan 

túto funkciu prijal. 

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 9: 

Starostka obce informovala prítomných poslancov že podľa § 4, ods. 2  zákona č. 253/94 patrí 

starostovi našej obce plat vo výške  1,65 násobku z priemernej mzdy v NH  čo činí / 1,65 x 

824,00 € = 1360, 00 €/ suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. 

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 



 

 

K bodu č. 10: 

Do komisie na ochranu verejného záujmu, finančnej komisie a inventarizačnej komisie  boli 

určení : Masaryk Bohdan, Paulovičová Ľubica a Smolinský Daniel. 

z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 11:  
Prítomní poslanci boli oboznámení s bezpečnostným projektom  na ochranu osobných údajov,   

Podpísali súhlas so spracovaním osobných údajov, zaradením údajov do databázy, 

a zachovávanie mlčanlivosti. 

z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 12: 

A./ OZ ruší VZN č. 1/2012 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  na území obce Jalšové. 

z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

B./ OZ schvaľuje VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jalšové. 

z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 13: 

Diskusia sa začala pripomienkou p. Cepkovej, že noví poslanci  / Cepková a Trnka/ neboli 

dostatočne informovaní o rozpočte na rok 2015, starostka jej odpovedala, že schvaľovanie 

rozpočtu na rok 2015 nebolo v programe ustanovujúceho zasadnutia OZ. Rozpočet obce na 

rok 2015 bol vyvesený na vývesnej tabuli obce, kde si ho mohol každý občan pozrieť 

a  prípadne aj pripomienkovať. Po vysvetlení  určitých pojmov a na návrh hl. kontrolórky 

obce starostka dala hlasovať o tom, či budú poslanci rokovať  o schválení rozpočtu na rok 

2015. Hlasovanie: 

z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

V rozprave k návrhu rozpočtu mala pripomienku p. Cepková, aby sa do rozpočtu vsunuli fin. 

prostriedky na kultúrnu činnosť. Úpravou rozpočtu z položky na posedenie dôchodcov  

z 1 000 € na 800,00€ sa vytvorila čiastka 200,00 € na kultúrnu činnosť, pričom konečný stav 

rozpočtu zostal nezmenený. 

z 4 prítomných za 4,  proti 0, zdržal sa 0 

 

Hl. kontrolórka obce predniesla prítomným poslancom stanovisko k viacročnému rozpočtu 

obce na roky 2015 – 2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a vydala odporúčanie, na 

schválenie v tomto znení:  

 

Odporúčam  obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť  

 

Bežné príjmy 180118 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie príjmové  15000 

Príjmy spolu 195118 



 

Bežné výdavky 154018 

Kapitálové výdavky 15000 

Finančné operácie výdavkové 26100 

Výdavky spolu 195118 

 

a návrh rozpočtu na rok 2016a 2017  zobrať na vedomie .  

 

 

Rozpočet na 

rok 2016 

v € 

Rozpočet na 

rok 2017 

v € 

Bežné príjmy 180768 181268 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie príjmové  0 0 

Príjmy spolu 180768 181268 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2016 

v € 

Rozpočet na 

rok 2017 

v € 

Bežné výdavky 154568 154868 

Kapitálové výdavky 0 0 

Finančné operácie výdavkové 26200 26400 

Výdavky spolu 180768 181268 

 

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 0 

Ďalej mala pripomienku p. Cepková, ktorá chce, aby bolo pri dome p. Ondrušku  Júliusa ml. 

osadené zábradlie. 

Starostka jej odpovedala, že cesta je veľmi úzka a keby sa tam osadilo zábradlie, tak by sa 

tam pri zatáčaní do uličky nedostalo auto na vývoz komunálneho odpadu, ani žiadny iný väčší 

mechanizmus. 

 

    Pán Trnka chce vybetónovať zatrávnenú plochu oproti MŠ, nakoľko tam parkujú autá, keď 

vodia deti zo škôlky. 

K bodu č. 14:  

Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

Overovatelia zápisnice: Masaryk Bohdan                          .................................................... 

                                       

                                       Paulovičová Ľubica                     .................................................... 

 



 

Zapísal:     Pažitná Denisa      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

U Z N E S E N I A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 12. 12.  2014   

UZNESENIE č. 31/2014 

OZ  Jalšové vzalo na vedomie informáciu predsedkyne  okrskovej volebnej komisie 

o výsledku komunálnych volieb./ viď príloha/ 

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 32/2014 

Novozvolená starostka obce zložila sľub starostky obce. /viď príloha/ Keďže bola zvolená 

opätovne, insígnie nebolo potrebné prevziať, a vo vedení ustanovujúceho zasadnutia OZ 

pokračovala. 

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 33/ 2014 
Novozvolení poslanci OZ zložili  zákonom stanovený sľub poslanca bez výrad a všetci. / viď 

príloha/ 

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 34/ 2014 

Novozvolená starostka obce v krátkosti zhodnotila uplynulé volebné obdobie a oboznámila 

prítomných poslancov s víziami do budúceho obdobia. 

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 35/2014 

OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok. 

z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 66/2014 

Starostka obce  poverila funkciou zástupcu starostu v tomto volebnom období pána Masaryka 

Bohdana. Pán Masaryk Bohdan túto funkciu prijal. 

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 37/2014 

Starostka obce informovala prítomných poslancov že podľa § 4, ods. 2  zákona č. 253/94 patrí 

starostovi našej obce plat vo výške  1,65 násobku z priemernej mzdy v NH  čo činí / 1,65 x 

824,00 € = 1360, 00 €/ suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. 

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 38/2014 

Do komisie na ochranu verejného záujmu, finančnej komisie a inventarizačnej komisie boli 

určení : Masaryk Bohdan, Paulovičová Ľubica a Smolinský Daniel. 



z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 39/2014  

Prítomní poslanci podpísali súhlas so spracovaním osobných údajov, zaradením údajov do 

databázy, a zachovávanie mlčanlivosti. 

z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 40/2014 

A./ OZ ruší VZN č. 1/2012 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  na území obce Jalšové. 

z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

B./ OZ schvaľuje VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jalšové. /Viď príloha/ 

z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 41/2014 

OZ schvaľuje dodatočné zaradenie bodu o schvaľovaní rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017 do 

programu OZ 

z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 42/2014  

OZ schvaľuje presun fin. prostriedkov – 200, 00 € z položky posedenia pre dôchodcov na 

položku kultúrna činnosť. 

Z 4 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 43/2014  

Hl. kontrolórka obce predniesla prítomným poslancom stanovisko k viacročnému rozpočtu 

obce na roky 2015 – 2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 / viď príloha/a vydala 

odporúčanie, na schválenie v tomto znení:  

 

A./ Odporúčam  obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť  

B./ Odporúčam návrh rozpočtu na rok 2016a 2017  zobrať na vedomie .  

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 44/2014  

A./ OZ schvaľuje rozpočet na rok 2015 bez výhrad  / viď príloha/ 

z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

B./ OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2016, a 2017 na vedomie / viď príloha/ 

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

 

 

                                                                           Emília Živčáková 

                                                                              starostka obce 

 



 

 

 

Prezenčná listina 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jalšové 

konaného  04. 02.   2015 

 

 

 

1. Cepková  Gabriela                                     .................................................. 

 

2. Masaryk Bohdan                                       ...................................................  

 

3. Paulovičová Ľubica                                  .................................................. 

 

4. Smolinský Daniel                                     ................................................... 

 

5. Trnka Martin                                            .................................................... 

 

 

 

Emília Živčáková, starostka obce                .................................................... 

 

Kmeťová Eva, kontrolórka obce                  ....................................................     

 

Pažitná Denisa, prac. OÚ                             ...................................................... 

 

 


