
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 10. 06. 2016 

 
Počet prítomných: 4 

 

Neprítomní:           1 Smolinský Daniel 

                                

Ďalej prítomní:      Emília Živčáková – starostka obce 

                               Eva Kmeťová, Ing. – kontrolórka obce 

 

                                 

    PROGRAM:       1./ Otvorenie  a určenie overovateľov 

                                2./ Kontrola uznesení 

                                3./ Schválenie programu zasadnutia 

                                4./ Záverečný účet obce 

                                5./ VZN o nakladaní s KO, drobným stav. odpadom na území obce         

                                6./ Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2016 

                                7./ Správa o kontrolnej činnosti 

                                8./ Rôzne                                

                                9./ Záver 

 

  K bodu č. 1: 

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

poslancov.  Za overovateľov boli určení p. Bohdan Masaryk a Martin Trnka, zapisovateľ p. 

Paulovičová Ľubica 

 

K bodu č.2:  
A./ OZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne. 

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

K bodu č. 3: 

OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

K bodu č. 4: 

Stanovisko k Záverečnému účtu obce Jalšové predniesla kontrolórka obce./viď. príloha/ 

A./ OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra obce Jalšové k návrhu záverečného účtu     

      Obce Jalšové  za rok 2015 

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

B./ OZ schvaľuje Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez    

      výhrad.  

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

C./ OZ schvaľuje: 

      1./  nadbytočné čerpanie rezervného fondu vo výške 3 579,55 € vrátiť do rez. fondu 

      2./  použitie prebytku hospodárskeho výsledku v sume 13 594,16 € zisteného podľa  

            ustanovenia § 10ods. 3  písm. a a písm. b zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových     



            pravidlách  územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

            neskorších predpisov, na: tvorba rezervného fondu. 

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

 

K bodu č. 5:  
OZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Jalšové /viď. príloha/ 

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

 

K bodu č. 6: 
S návrhom plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2016 oboznámila poslancov OZ hl. 

kontrolórka obce. /viď. príloha/ 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti  na 2. polrok roku 2016. 

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

K bodu č. 7: 

OZ vzalo na vedomie správu o výsledkoch  kontroly /viď príloha/ podľa § 20 zákona 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 

obdobie od 01. 05. do 09. 06. 2016, ktorú predniesla hl. kontrolórka obce. 

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

K bodu č. 8: 

Hl. kontrolórka obce oboznámila prítomných poslancov, že priemerná mzda v Národnom 

hospodárstve sa zvýšila na 883,00 € z ktorej sa vychádza pri stanovení platu starostu obce 

v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení platných zákonov. So zvýšením 

priemerného zárobku v Nár. hospodárstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a v znení 

platných zákonov súvisí i úprava platu hl. kontrolórky obce.                                                         

A./ OZ schvaľuje úpravu platu starostky obce z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy v NH                                   

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

     B./OZ schvaľuje úpravu platu hl. kontrolórky obce z dôvodu zvýšenia mzdy  v NH                                                                  

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

Starostka obce informovala prítomných o podaní podnetu občana obce na ÚPSVR, OZ 

v ktorom osočila obecné zastupiteľstvo a aj starostku obce o nečinnosti v starostlivosti 

o rodinu Trenčanskú, hlavne o dcéru Eriku. Keďže v liste nebol uvedený vek dcéry, ÚPSVR – 

soc. odd. boli predmetný podnet riešiť. Na mieste šetrenia zistili, že sa nejedná o dieťa, ale 

o dospelú ženu, čo už oni neriešia. Tento podnet postúpili na obecný úrad. Na tento podnet 

reagovala starostka obce listom, kde poskytla info o poskytnutej fin. pomoci, ako aj snahe jej 

pomôcť aj naďalej. Na záver listu starostka obce poukázala aj na to, že nemenovaná osoba 

nech si nerieši svoje komplexy vypisovaním a zaťažovaním cudzích ľudí, ale nech sa príde 

informovať na obecný úrad.  

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

 

Poslankyňa  Cepková informovala o súťaži o najkrajšiu záhradku. / viď príloha / 

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

 

O zabezpečení stravovania dôchodcov počas letných prázdnin informovala p. Cepková 

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



 

 

 

Starostka  obce informovala poslancov a hlavne p. Cepkovú – predsedkyňu kultúrnej komisie 

o štatúte obce, §  20, kde sa hovorí o komisiách obce, nakoľko komisia kultúry 

nespolupracuje s obcou, nepredkladá svoje zámery včas obecnému zastupiteľstvu. Úlohy 

a zloženie komisie určuje obecné zastupiteľstvo. Záverom skonštatovala, že budeme musieť 

vypracovať VZN – rokovací poriadok komisie. 

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

 

Poslanec p. Trnka pripomenul opravy miestnych komunikácií. Na trávnik pri MŠ, ktorý 

zničili rodičia detí navštevujúcich MŠ chce naviesť štrk. S týmto návrhom nesúhlasí starostka. 

Trávnik sa môže ošetriť,  a autá, keďže je tam úzka cesta môžu parkovať pod, alebo nad MŠ 

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

 

K bodu č. 9: 

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

 

 

 

 

 

 

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

                                       

                                       Trnka Martin                               ....................................................     

        

 

 

 

    Zapísala:     Paulovičová Ľubica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



                                                      U Z N E S E N I A 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 10. 06. 2016   

UZNESENIE č. 22/ 2016 

A./ OZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne. 

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

UZNESENIE č. 23/ 2016 

OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

 

UZNESENIE č. 24/ 2016 
A./ OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra obce Jalšové k návrhu záverečného účtu     

      Obce Jalšové  za rok 2015 

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

B./ OZ schvaľuje Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez    

      výhrad.  

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

C./ OZ schvaľuje: 

      1./  nadbytočné čerpanie rezervného fondu vo výške 3 579,55 € vrátiť do rez. fondu 

      2./  použitie prebytku hospodárskeho výsledku v sume 13 594,16 € zisteného podľa  

            ustanovenia § 10ods. 3  písm. a a písm. b zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  

            pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení       

            neskorších, na :  

      - tvorba rezervného fondu v sume 13 594,16 € 

UZNESENIE č. 25/ 2016  

OZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Jalšové 

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

UZNESENIE č. 26/ 2016 

A./ OZ schvaľuje návrh plánu  kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2016 

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

B./ OZ vzalo na vedomie správu o výsledkoch  kontroly /viď príloha/ podľa § 20 zákona      

      357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov za     

      obdobie od 01. 05. do 09. 06. 2016 

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

 

UZNESENIE č. 27/2016 
A./ OZ schvaľuje úpravu platu starostky obce z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy v NH                                   

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

   B./OZ schvaľuje úpravu platu hl. kontrolórky obce z dôvodu zvýšenia mzdy  v NH                                                                  

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

 



UZNESENIE č. 28/2016 
A./ Starostka obce informovala prítomných o podnete občana obce na ÚPSVaR o zlých 

pomeroch v rodine p. Trenčanskej, hlavne vo veci, dcéry Eriky. 

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

 

B./ Starostka obce oboznámila prítomných o odpovedi, ktorú na ÚPSVaR zaslala. 

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

UZNESENIE č. 29/2016 

A./Poslankyňa  Cepková informovala o súťaži o najkrajšiu záhradku. / viď príloha / 

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

 

B./O zabezpečení stravovania dôchodcov počas letných prázdnin informovala p. Cepková 

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

UZNESENIE č. 30/2016 

OZ vzalo na vedomie  info starostky obce o štatúte obce Jalšové, § 20, kde sa hovorí 

o právach a povinnostiach komisií, zriadených obcou. 

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

UZNESENIE č. 31/2016 

Poslanec p. Trnka pripomenul opravy miestnych komunikácií. Na trávnik pri MŠ, ktorý 

zničili rodičia detí navštevujúcich MŠ chce naviesť štrk. S týmto návrhom nesúhlasí starostka. 

Trávnik sa môže ošetriť,  a autá, keďže je tam úzka cesta môžu parkovať pod, alebo nad MŠ.       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Emília Živčáková 

                                                                                                          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


