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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 15.06.2022 

 

Počet prítomných: 4, /Ing.Bohdan Masaryk, Pavol Pažitný, Martin Trnka, Boris Živčák/ 

Počet neprítomných: 1 /Peter Lopata/ 

Ďalej prítomní: Marian Paulovič, Ing. Eva Kmeťová, Denisa Pažitná 

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia                        

                       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                       3. Schválenie programu OZ Jalšové 

                       4. Kontrola plnenia uznesení 

                       5. Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026, volebného okrsku  

                           a volebnej miestnosti 

                       6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026 

                       7. Správa o plnení komunitného plánu soc.služieb za rok 2021 a schválenie Komunitného  

                           plánu soc.služieb na roky 2022-2030  

                       8. Odborné stanovisko hl.kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Jalšové za rok 2021                                                              

                       9. Záverečný účet obce Jalšové za rok 2021   

                     10. Správa o plnení rozpočtu za ¼ 2022  

                     11. Rozpočtové opatrenia č. 1-5/2022  

                     12. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2.polrok 2022  

                     13. Prerokovanie stanoviska prokurátora k VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky  na  

                           území obce Jalšové 

                     14. Prerokovanie zámeru odpredaja časti pozemku p.č. 699/2 na základe schválenej žiadosti zo  

                           dňa 26.04.2022 manželom Mokošovým   

                     15. Zmluva o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie  

                           uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. 

                     16. Rôzne                          

                     17. Diskusia 

                     18. Záver   

                                         
     

K bodu č. 1: 

Zasadnutie OZ otvoril a riadil starosta obce Marian Paulovič. Privítal prítomných poslancov, kontrolórku 

a pracovníčku obecného úradu.  

 

K bodu č.2: 

 Za overovateľov zápisnice boli určení p. Pavol Pažitný a Boris Živčák, za zapisovateľku bola určená 

Denisa Pažitná. OZ Jalšové berie na vedomie. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  

p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu č. 3: 

 Starosta predniesol  program OZ Jalšové. OZ Jalšové nemalo žiadne body na doplnenie programu. 

OZ Jalšové schvaľuje program OZ. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. 

Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce prečítal uznesenia z prechádzajúceho zasadnutia, k jednotlivým uzneseniam sa 

vyjadril. OZ Jalšové konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, 

za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 5: 

Starosta obce informoval OZ Jalšové o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a a samosprávnych 

krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022 /zákon č. 209/2022 Z.z. Z toho dôvodu je potrebné určiť počet 

poslancov na volebné obdobie 2022-2026, volebný okrsok a volebnú miestnosť. OZ Jalšové schvaľuje na 

volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov v počte 5, volebný okrsok č.1 a volebnú miestnosť „zasadačka 

obecného úradu Jalšové“ .  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. 

Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 6: 

Na základe vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy OZ Jalšové určuje rozsah výkonu funkcie starostu na 

volebné obdobie 2022-2026 na plný úväzok.   Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  

p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 7:  

A/ Starosta obce predniesol správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb /ďalej len KPSS/ za 

rok 2021 OZ Jalšové. /viď príloha/ OZ Jalšové berie správu o plnení úloh  KPSS za rok 2021 na vedomie. Z 5 

poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

B/ Starosta obce predniesol OZ vypracovaný nový Komunitný plán sociálnych služieb obce Jalšové na roky 

2022-2030, ktorý je potrebný pri žiadaní o dotácie z VÚC. OZ Jalšové schvaľuje Komunitný plán sociálnych 

služieb obce Jalšové na roky 2022-2030. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, 

p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 8: 

Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Jalšové za rok 

2021 /viď príloha/, kde konštatuje, že účtovná závierka bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v z.n.p. a návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových 
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pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Z toho dôvodu navrhuje OZ 

Jalšové schválenie záverečného účtu bez výhrad. OZ Jalšové berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce  k záverečnému účtu obce Jalšové za rok 2021. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / 

p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 9: 

A/ Starosta obce predniesol OZ Jalšové návrh Záverečného účtu obce Jalšové za rok 2021, ktorý bol vyvesený 

dňa 31.05.2022. OZ Jalšové schvaľuje Záverečný účet obce Jalšové za rok 2021 a celoročné hospodárenie 

obce  bez výhrad.   Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, 

proti 0, zdržal sa 0. 

B/ OZ Jalšové   berie na vedomie čerpanie rezervného fondu za rok 2021  vo výške 2 867,48 EUR. Z 5 

poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 10:  

Pracovníčka Ocu Jalšové predniesla OZ Jalšové správu o plnení rozpočtu za ¼ 2022 /viď príloha/.  

                                               Rozpočet       Rozpočet       Plnenie v €      Plnenie v %  

                                              schválený      upravený 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bežné príjmy                         297 571,-        298 772,78        85 104,92         28,48 

Kapitálové príjmy                 141 238,-        141 238,-                 0                     0   

Finančné operácie                     9 834,-          12 723,81           2 889,81          22,71          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Príjmy celkom                     448 643,-         452 734,59         87 994,73         19,44  

 

       

                                        Rozpočet      Rozpočet       Plnenie v €    Plnenie v %  

                                              schválený     upravený 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bežné výdavky                      272 126,-     276 138,59       69 493,29                25,17  

Kapitálové výdavky              148 672,-     148 751,-                  79,-                    0,05   

Finančné operácie                   27 845,-       27 845,-             6 951,48                24,96   

                                                       

Výdavky celkom                  448 643,-     452 734,59        76 523,77                16,90 

 

Obec Jalšové má k 31.03. 2022 celkom finančných prostriedkov    204 473,69  Eur 

z toho rezervný fond tvorí                                                                   14 876,13  Eur 

fond opráv tvorí                                                                                   34 104,15  Eur 

fond na rekultiváciu skládky                                                                  2 702,83   Eur 

dotácia na ČOV bytovky                                                                    141 201,59  Eur 

Rozdiel                                                                                                 11 588,99  Eur     

 

Na chod obce možno použiť                                                               11 588,99  Eur  
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OZ Jalšové berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za ¼ 2022. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, 

za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 11: 

A/ Pracovníčka OcÚ Jalšové predniesla OZ Jalšové rozpočtové opatrenia č.1-4/2022 /vid príloha/ 

Rozpočtové opatrenie č. 1 a 4 /2022 v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z. 

Rozpočtové opatrenie č. 2 a 3 /2022 v súlade s § 14 ods. 2 písm.a/ zákona 583/2004 Z.z. 

 

OZ Jalšové berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1-4/2022 podľa prílohy. Z 5 poslancov OZ 

Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 
B/ Pracovníčka OcÚ Jalšové predniesla návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2022 v súlade s § 14 ods.b/ a c/ 

zákona č. 583/2004 Z.z. /viď  príloha/. 

OZ Jalšové schvaľuje RO č.5/2022 – navýšenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti o 1 000,-€. Z 5 

poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 K bodu č. 12: 

 Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla OZ Jalšové „Plán kontrolnej činnosti obce na 2.polrok 2022. 

/viď príloha/. OZ Jalšové schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2.polrok 2022. Z 5 poslancov 

OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 13    

Starosta obce predniesol OZ Jalšové protest okresného prokurátora proti VZN č.2/2011 o používaní zábavnej 

pyrotechniky na území obce Jalšové, nakoľko je v rozpore zo zákonom 369/1990 Zb. v zn.n.p. a inými 

právnymi predpismi. Okresný prokurátor navrhuje VZN zrušiť v plnom rozsahu. /viď príloha/ 

A/ OZ Jalšové berie na vedomie protest prokurátora proti VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky 

na území obce Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. 

Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

B/ OZ Jalšové ruší VZN č.2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Jalšové v plnom rozsahu. Z 
5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č.14 

Starosta obce predložil OZ Jalšové návrh zámeru na prevod majetku v osobnom zreteli spolu 

s vypracovaným geometrickým plánom č. G1 270/2022  na pozemok v k.ú. obce Jalšové, pôvodná 

parcela č.699/2, nová parcela č. 699/12 o výmere 66 m2, zastavaná plocha a nádvorie manželom 

Matúš Mokoš, bytom Jalšové č.55 a manželka Mgr. Denisa Mokošová, rod. Matulová, bytom Jalšové 
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č.216. Cena pozemku je stanovená v zmysle Zásad o cenách obecných pozemkov pri ich predaji zo 

dňa 18.03.2021 a to 5,-€ za 1 m2. Celková hodnota pozemku je 330,-€ /viď príloha/OZ Jalšové 

schvaľuje zámer na prevod majetku v osobnom zreteli .  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. 

Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č.15 

Starosta obce informoval OZ Jalšové že sme žiadali o dotáciu na otvorenie územného plánu obce, no 

z dôvodu nedostatku financií nám žiadosť zamietli. Z toho dôvodu oslovil ľudí, ktorí chcú vykonať v ÚPN 

nejaké zmeny pre svoje účely a čiastku na otvorenie ÚPN uhradia oni na základe zmluvy o spolufinancovaní.  

OZ Jalšové berie na vedomie.  .  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, 

p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 

K bodu č.16 

  A/ Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 

obdobie od 26.04.2022 do 15.06.2022 /viď príloha/ OZ Jalšové  správu hlavnej kontrolorky  berie na 

vedomie.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 /p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, 

zdržal sa 0. 

B/ V rôznom starosta obce informoval OZ Jalšové, že opätovne podáme žiadosť o dotáciu na zateplenie KD, 

Ocu a PO, ďalej o zahájení výstavby ČOV na bytovkách  koncom júna 2022, o akciách obce a to 06.08.2022 

bude súťaž vo varení gulášu, 27.08.2022 sa uskutoční vatra zvrchovanosti. V mesiaci jún sa bude meniť 

v kancelárii OcÚ podlaha. Taktiež informoval že sa v obci uskutočnil Tenisový turnaj o putovný pohár, pri 

príležitosti MDD boli deti MŠ na výlete v Bojničkách v Madonane, dobrovoľný hasiči poriadali hodovú zábavu 

s občerstvením, ktorá dopadla nad očakávania, dobrovoľný hasiči dostali dotáciu vo výške 1 400,-€.    OZ 

Jalšové berie informácie  na vedomie.  .  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, 

p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 17 

V diskusii neboli vznesené žiadne podnety ani pripomienky od poslancov OZ Jalšové.  

 

K bodu č. 18 

Na záver starosta poďakoval všetkým  prítomným za účasť  a zasadnutie OZ ukončil.  

 

Overovatelia zápisnice: Pavol Pažitný                                 ................................................... 

                                           Boris Živčák                                   .................................................. 

 Zapísala:                          Denisa Pažitná                              .....................................................   
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UZNESENIA 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JALŠOVOM 

KONANÉHO DŇA 15.06.2022 

 

UZNESENIE č.24/2022 

OZ Jalšové berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice – pána Pavla Pažitného a Borisa Živčáka 

a určenie zapisovateľky Denisy Pažitnej. .  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, 

p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 25/2022 

OZ Jalšové schvaľuje program OZ Jalšové.   Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  

p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 26/2022 

OZ Jalšové konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p.  

Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č.27/2022  

OZ Jalšové schvaľuje na volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov v počte 5, volebný okrsok č.1 a volebnú 

miestnosť „zasadačka obecného úradu Jalšové“ .  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  

p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 28/2022   

Na základe vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy, OZ Jalšové určuje rozsah výkonu funkcie starostu na 

volebné obdobie 2022-2026 na plný úväzok.   Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  

p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 29/2022 

A:  OZ Jalšové berie na vedomie správu o plnení úloh  Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jalšové za 

rok 2021 /viď príloha/ Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, 

proti 0, zdržal sa 0. 

 

B:  OZ Jalšové schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Jalšové na roky 2022-2030. /viď príloha/ Z 5 

poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 
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UZNESENIE č. 30/2022 

OZ Jalšové berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k záverečnému účtu obce Jalšové 

za rok 2021. /viď príloha/ Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. 

Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 31/2022 

A/  OZ Jalšové schvaľuje Záverečný účet obce Jalšové za rok 2021 a celoročné hospodárenie obce  bez 

výhrad. /viď príloha/   Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, 

proti 0, zdržal sa 0. 

B/ OZ Jalšové   berie na vedomie čerpanie rezervného fondu za rok 2021  vo výške 2 867,48 EUR. Z 5 

poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č 32/2022 

OZ Jalšové berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za ¼ 2022 /viď príloha/ . Z 5 poslancov OZ 

Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 33/2022 

A/ OZ Jalšové berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1-4/2022 podľa prílohy. Z 5 poslancov OZ 

Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

B/ OZ Jalšové schvaľuje rozpočtové opatrenie č.5/2022 /viď príloha/ – navýšenie rozpočtu v príjmovej 

a výdavkovej časti o 1 000,-€. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, 

p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 34/2022 

OZ Jalšové schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2.polrok 2022. /viď príloha/ Z 5 poslancov 

OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č.35/2022 

A/ OZ Jalšové berie na vedomie protest prokurátora proti VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky 

na území obce Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. 

Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

B/ OZ Jalšové ruší VZN č.2/2011 zo dňa 16.12.2011 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Jalšové 

v plnom rozsahu. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, 

proti 0, zdržal sa 0. 
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UZNESENIE č. 36/2022 

OZ Jalšové schvaľuje návrh zámeru na prevod majetku obce Jalšové hodný osobitného zreteľa podľa zákona 

SNR č.138/1991 Zb., § 9a ods.8 písm,. e/  /viď príloha/. Jedná sa o zastavanú plochu a nádvorie v k.ú. obce 

Jalšové, LV č.500, pôvodná parcela č. 699/2 a z nej novovzniknutá parcela č. 699/12 o výmere 66 m2 podľa 

geometrického plánu č. 21/2022. Predajná cena pozemku je stanovená v zmysle zásad zo dňa 18.03.2021 

a to na 5,-€/1m2. Celková predajná cena pozemku je 330,-€. Kupujúcimi sú Matúš Mokoš, rod. Mokoš, 

bytom Jalšové č.55 a manželka Mgr. Denisa Mokošová, rod. Matulová, bytom Jalšové č.216.  Z 5 poslancov 

OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

   

 UZNESENIE č. 37/2022 

OZ Jalšové berie na vedomie správu starostu obce o neposkytnutí dotácie na otvorenie územného plánu 

obce Jalšové z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a zároveň berie na vedomie, že čiastku na 

otvorenie ÚPN obce Jalšové uhradia súkromné osoby, ktoré potrebujú vložiť zmeny do ÚPN a bude s nimi 

spísaná zmluva o spolufinancovaní otorenia ÚPN obce .  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. 

Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 38/2022 

OZ Jalšové berie na vedomie  správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie od  

26.04.2022 do 15.06.2022 /viď príloha/.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. Masaryk,  p.Pažitný, 

p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 39/2022 

 OZ Jalšové berie na vedomie správu starostu obce o vykonaných prácach a akciách obce 

a o plánovaných akciách obce a prácach na vedomie.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomní, za 4 / p. 

Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 

 

 

                                  

 

 Marian Paulovič 

                                                                                                                       Starosta obce 


