
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 12. 05. 2017 

 
Počet prítomných: 4 

 

Neprítomní:     1      /Trnka Martin/ 

                                

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./ Správa o plnení rozpočtu za 1/4 2017 a rozpočtové opatrenia č.1 a 2 

                                5./ Výber nájomníka na 3 izbový nájomný byt 

                                6./ Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre CVČ Hlohovec 

                                7./ Ponuka na rekonštrukciu ver. osvetlenia 

                                8./ Správa o výsledku kontroly za obdobie od 24. 02. do 12. 05. 2017  

                                9./ Rôzne 

                              10./ Záver 

  K bodu č. 1: 
Zasadnutie OZ otvorila a riadila starostka obce Emília Živčáková. Privítala prítomných 

poslancov.  Za overovateľov boli určení p. Masaryk Bohdan  a 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: 
Správu o hospodárení za 1/4 2017 a rozpočtové opatrenia č. 1, 2, predniesla starostka obce/ 

viď príloha/. 

Príjmy: R: 226146,85 €               Plnenie: 71841,04 €               31,77 %           

Výdavky:        R: 226146,85 €               Plnenie: 53029,31 €               23,45  % 

A./OZ berie na vedomie správu o hospodárení za 1/4 2017 bez pripomienok. 

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

B./ OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1, 2,  bez pripomienok 

     Z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 

K bodu č. 5: 
Vzhľadom na uvoľnie 3 izbového nájomného bytu v bytovom dome 211, starostka predniesla 

poslancom poradovník záujemcov o tento byt. Vzhľadom k tomu, že obyvateľ obce Jalšové, 

p. Bališ s rodinou už má svoju bytovú situáciu vyriešenú,  



p. Monika Majkútová , trvale bytom Vrbové, Sadová 11 sa vzdala,  OZ pridelilo 3-izbový 

nájomný byt p. Stanislavovi Chovanovi, bytom Šulekovo, Mlynská 340/2 

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

 

K bodu č. 6: 
Na základe uznesenia č. 6/2017, zo dňa 24.02. 2017 starostka obce informovala poslancov 

OZ, že CVČ Dúha v Hlohovci navštevujú z našej obce 2 žiaci. Dotácia na jedného žiaka činí 

78,87 €. Na základe tejto informácie OZ odporučilo starostke obce podpísať  Zmluvu 

o  poskytnutí fin. prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017 medzi obcou Jalšové a CVČ 

Dúha, Hlohovec, Koperníkova 24. 

A./ OZ berie na vedomie info starostky obce o návšteve 2 detí obce Jalšové v CVČ Dúha    

      v Hlohovci. 

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

 

B./OZ berie na vedomie, že dotačný príspevok obce na 1 žiaka navštevujúceho CVČ je 78,8 € 

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

 

C./ OZ schvaľuje dotačný príspevok pre CVČ Dúha v Hlohovci vo výške 157,74 €,   

      zaokrúhlene smerom hore na sumu 158,00 €, na športové činnosti pre dvoch žiakov obce. 

      Z 4 prítomných, za 3, proti 0, zdržal sa 1 /Bohdan Masaryk/ 

 

K bodu č. 7:  
Na základe viacerých ponúk na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa OZ jednohlasne 

uznieslo, že obec nepôjde cestou úveru, ani koncesií, ale obec kúpi 40 ks lámp, ktoré obci 

namontuje firma Brodek a spol., ktorá obci  zabezpečuje servis verejného osvetlenia. OZ sa 

zároveň uznieslo, že výmena verejného osvetlenia sa bude financovať z rezervného fondu. 

A./ OZ schvaľuje výmenu 40 svetiel verejného osvetlenia formou nákupu z vlastných zdrojov,    

      v cene  170,00 € vrátane DPH za 1 kus 

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

B./ OZ schvaľuje, aby sa výmena svetiel verejného osvetlenia realizovala firmou Brodek a    

      spol., ktorá obci prevádza údržbu verejnej siete. 

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

C./ OZ schvaľuje financovanie rekonštrukcie verejnej siete z rezervného fondu. 

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

K bodu č. 8: 
Správu o výsledku kontroly za obdobie od 24. 02. do 12. 05. 2017 predniesla hl. kontrolórka 

obce. /viď príloha/ 

Voči tejto správe sa ohradila starostka obce, ktorá poukázala na to, že k predmetným stavbám, 

/vodáreň, vodojem a dom smútku/ sa nenašli kolaudačné rozhodnutia, na základe ktorých je 

možné dať zapísať stavby do katastra nehnuteľností ako majetok obce. V prípade, že sa tieto 

dokumenty nenájdu, alebo neboli stavby skolaudované, budú sa musieť vykonať všetky 

aktivity a zhromaždiť všetky dokumenty na vykonanie kolaudácie predmetných stavieb. 

A./ OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly na vedomie, z 4 prítomných, za 4, proti     

      0, zdržal sa 0 

B./ OZ berie na vedomie informáciu starostky obce o možnosti zápisu predmetných stavieb   

      do katastra nehnuteľností, z 4 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 0 
 

K bodu č. 9: 
Prítomní poslanci nemali k bodu žiadne námety  



 

K bodu č. 10:  
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                       

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

        

 

 

 

    Zapísal:     Smolinský Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I A 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 12. 05. 2017.  

UZNESENIE č. 11/ 2017 
A./ OZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne. 

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

 

UZNESENIE č. 12/ 2017 
OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

 

UZNESENIE č. 13/ 2017 
       Príjmy:        R: 226146,85 €               Plnenie: 71841,04 €               31,77 %           

       Výdavky:        R: 226146,85 €               Plnenie: 53029,31 €               23,45  % 

A./OZ berie na vedomie správu o hospodárení za 1/4 2017 bez pripomienok. /viď príloha/ 

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

B./ OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1, 2,  bez pripomienok /viď príloha/ 

     Z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 

UZNESENIE č. 14/ 2017 
OZ schvaľuje pridelenie  3-izbového nájomného  bytu p. Stanislavovi Chovanovi, bytom 

Šulekovo, Mlynská 340/2 

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

 

UZNESENIE č. 15/ 2017 

A./ OZ berie na vedomie info starostky obce o návšteve 2 detí obce Jalšové v CVČ Dúha    

      v Hlohovci. 

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

 

B./OZ berie na vedomie, že dotačný príspevok obce na 1 žiaka navštevujúceho CVČ je 78,8 € 

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

 

C./ OZ schvaľuje dotačný príspevok pre CVČ Dúha v Hlohovci vo výške 157,74 €,   

      zaokrúhlene smerom hore na sumu 158,00 €, na športové činnosti pre dvoch žiakov obce. 

      Z 4 prítomných, za 3, proti 0, zdržal sa 1 /Bohdan Masaryk/ 

 

UZNESENIE č. 16/2017 
A./ OZ schvaľuje výmenu 40 svetiel verejného osvetlenia formou nákupu z vlastných zdrojov,    

      v cene  170,00 € vrátane DPH za 1 kus 

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

B./ OZ schvaľuje, aby sa výmena svetiel verejného osvetlenia realizovala firmou Brodek a    

      spol., ktorá obci prevádza údržbu verejnej siete. 

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

C./ OZ schvaľuje financovanie rekonštrukcie verejnej siete z rezervného fondu. 

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



 

UZNESENIE č. 17/2017 
A./ OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly na vedomie, z 4 prítomných, za 4, proti     

      0, zdržal sa 0 

B./ OZ berie na vedomie informáciu starostky obce o možnosti zápisu predmetných stavieb   

      do katastra nehnuteľností, z 4 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 0 
 

 
 

 

        

 

                                                                                                        Emília Živčáková 

                                                                                                          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezenčná listina 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jalšové 

konaného  12. 05. 2017 

 

 

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                             ..................................................... 

 

 

 

 


