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Zápisnica zo zasadnutiu  obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 27.01.2023 

 

Počet prítomných: 4, /Richard Fides,  Pavol Pažitný, Jaroslav Rusnák, Boris Živčák/ 

Neprítomný: Ing. Bohdan Masaryk - ospravedlnený 

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

 

Program:  1.  Otvorenie zasadnutia                        

                       2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice     

                       3.  Schválenie programu OZ 

                       4.  Kontrola uznesení                          

                       5.  Správa kontrolórky obce o výsledkoch kontroly za obdobie od 15.12.2022 do 27.01.2023 

                       6.  Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022    

                        7. Vyradenie majetku obce 
                          8. Vyradenie zmarených investícií 
                          9. Rôzne 
                        10. Diskusia 
                        11. Záver 
                           
     

K bodu č. 1: 

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

obce a pracovníčku obecného úradu.  

  

K bodu č.2: 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil pána Fidesa a pána Pažitného, za zapisovateľku určil 

Denisu Pažitnú. OZ Jalšové berie na vedomie. Z 5 poslancov, 4 prítomný, za 4 /p.Fides, p.Pažitný, 

p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 3: 

 Starosta obce predniesol program OZ Jalšové. OZ Jalšové schvaľuje program zasadnutia . Z 5 poslancov, 4 

prítomný, za 4 /p.Fides, p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 
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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, 4 prítomný, za 4 

/p.Fides, p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 5: 

Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 

15.12.2022 do 27.01.2023 /viď príloha/. OZ Jalšové berie správu na vedomie.   Z 5 poslancov, 4 

prítomný, za 4 /p.Fides, p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

                                                                              

K bodu č. 6: 

Kontrolórka obce Ing.Eva Kmeťová predniesla súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2022. /viď príloha/. OZ Jalšové berie súhrnnú správu na vedomie. Z 5 

poslancov, 4 prítomný, za 4 /p.Fides, p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 7: 

 Pracovníčka obecného úradu predniesla návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku obce /viď 

príloha/ v celkovej hodnote 7 205,35 €. OZ Jalšové schvaľuje vyradenie majetku. Z 5 poslancov, 4 

prítomný, za 4 /p.Fides, p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 8:  

A/ Pracovníčka obecného úradu predniesla návrh inventarizačnej komisie na vyradenie zmarených 

investícií /viď príloha/ v celkovej hodnote 8 100,83 €. Jedná sa o vypracované projekty, ktoré nie sú 

aktuálne a o rezervu na rekultiváciu skládky. OZ Jalšové schvaľuje vyradenie zmarených investícií.  

Z 5 poslancov, 4 prítomný, za 4 /p.Fides, p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 B/ Pracovníčka obecného úradu predniesla návrh inventarizačnej komisie na vyradenie 

nevymožiteľných pohľadávok do roku 2019 /viď príloha/ v celkovej hodnote 220,42 €. Z 5 

poslancov, 4 prítomný, za 4 /p.Fides, p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č.9: 

V rôznom starosta obce informoval OZ Jalšové: 

- o zapojení sa do štrajku obcí dňa 31.01.2023 a to vypnutím verejného osvetlenie v obci na pol 

hodinu 
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- obci sa navýšila iba distribúcia el.energie, samotnú el.energiu máme na 2 roky zazmluvnenú, preto 

sa našej obci horibilne nezvýšili zálohové platby na elektrinu  

- Od 01.01.2023 do 31.05.2023 obec uzatvorila dohodu na verejnú prospešnú prácu z ÚPSVaR 

Piešťany, na ktorú pracuje pán Ľ.Danišík   

-  starosta obce začína riešiť cyklotrasu – vyzistí či stačí len prenájom valu a podnikne ďalšie 

rokovania v spolupráci s obcou Sokolovce 

- vo februári bude opäť výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na zníženie energetickej náročnosti 

budovy KD, PO. Znovu sa obec bude uchádzať o dotáciu      

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

 

K bodu č.10 

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

 

K bodu č. 9: 

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

 

 

Overovatelia zápisnice: Richard Fides                                 ................................................... 

                                           Pavol Pažitný                                 .................................................. 

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

Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V JALŠOVOM 

KONANÉHO DŇA 27.01.2023 

 

 UZNESENIE č. 1/2023 

OZ Jalšové berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice- pána Pavla Pažitného a Richarda Fidesa 

a určenie zapisovateľky zápisnice – pani Denisu Pažitnú. Z 5 poslancov, 4 prítomný, za 4 /p.Fides, 

p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 2/2023 

OZ Jalšové schvaľuje program OZ Jalšové bez pripomienok.    Z 5 poslancov, 4 prítomný, za 4 /p.Fides, 

p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 3/2023 

OZ Jalšové konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne. Z 5 poslancov, 4 prítomný, za 4 /p.Fides, 

p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 4/2023 

OZ Jalšové berie na vedomie správu kontrolórky obce o výsledku kontroly za obdobie od 15.12.2022 do 

27.01.2023. /viď príloha/ Z 5 poslancov, 4 prítomný, za 4 /p.Fides, p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, 

proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 5/2023  

 OZ Jalšové berie na vedomie súhrnnú správu kontrolnej činnosti kontrolórky obce za rok 2022. /viď príloha/   
Z 5 poslancov, 4 prítomný, za 4 /p.Fides, p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

  

UZNESENIE č. 6/2023   

OZ Jalšové schvaľuje návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku v celkovej hodnote 7 205,35 € 

podľa priloženého súpisu.  /viď príloha/ Z 5 poslancov, 4 prítomný, za 4 /p.Fides, p.Pažitný, p.Rusnák 

a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 



5 
 

 

UZNESENIE č. 7/2023 

A: OZ Jalšové schvaľuje návrh inventarizačnej komisie na vyradenie zmarených investícií obce podľa 

priloženého súpisu v celkovej hodnote 8 100,83 € /viď príloha/. Z 5 poslancov, 4 prítomný, za 4 

/p.Fides, p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

B: OZ Jalšové schvaľuje návrh inventarizačnej komisie na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok do 

roku 2019 podľa priloženého súpisu vo výške 220,42. Ide o nájomné bytov /viď príloha/. Z 5 

poslancov, 4 prítomný, za 4 /p.Fides, p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 8/2023 

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, 4 prítomný, za 4 /p.Fides, 

p.Pažitný, p.Rusnák a p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 Marian Paulovič 

                                                                                                                       Starosta obce 


