
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 12. 08. 2016 

 
Počet prítomných: 5 

 

Neprítomní:     0       

                                

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 2/4 2016 

                                5./ Individuálna výročná správa za rok 2015         

                                6./ Správa nezávislého auditora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 

                                7./ Schválenie VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú    

                                      úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých  

                                      zriaďovateľom je obec Jalšové 

                                8./ Schválenie VZN č. 3/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv 

                                      prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch   

                                      obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory 

                                      sociálneho bývania 

                                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. Paulovičová Ľubica a Smolinský Daniel, 

zapisovateľ p. Paulovičová Ľubica 

 

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

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 3: 

OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 4: 

Správu o hospodárení za 2/4 2016 ako a rozpočtové opatrenia č. 4/2016 a č. 5/2016 predniesla 

starostka obce/ viď príloha/. 

Príjmy: R: 276 638,31 €           Plnenie: 172 511,81 €             62,36 %  

Výdavky:        R: 276 638,31 €  Plnenie: 162 507,21 €             58,74  % 

A./ OZ berie na vedomie správu o hospodárení za 2/4 2016 bez pripomienok.  

      Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 



B./ OZ berie na vedomie správu o rozpočtových opatreniach č. 4/2016 a č. 5/2016 bez      

      pripomienok. 

      Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 5:  
S Individuálnou záverečnou správou za rok 2015 oboznámila prítomných starostka obce . 

OZ berie na vedomie Individuálnu záverečnú správu za rok 2015 na vedomie bez 

pripomienok. /viď príloha/ 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 6: 
Starostka obce prečítala prítomným správu nezávislého auditora Obecnému zastupiteľstvu 

Obce Jalšové o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2015. /viď príloha/ 

OZ berie na vedomie Správu nezávislého auditora obecnému zastupiteľstvu obce Jalšové  

o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2015. 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 7:  
OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové /viď príloha/ 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 8: 

 OZ schvaľuje VZN č. 3/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby 

nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely 

podpory sociálneho bývania. /viď príloha/ 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 9: 

- Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 10. 05. 2016 do 12. 08. 2016 /viď 

príloha/ predniesla poslancom hl. kontrolórka obce 

            OZ berie na vedomie, z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

- Starostka obce informovala OZ o strešnej krytine na KD, je potrebné ju vymeniť. 

Predbežná cena bez latovania a rín  by mohla byť odhadom asi 7 000,00 €. Výmena 

strešnej krytiny by musela byť vykonaná z financií rezervného fondu. Požiadala 

nezávislého odborníka o vypracovanie výkazu výmer, na základe ktorého bude možné 

vyhlásiť prieskum trhu  na dodávateľa. 

      OZ berie na vedomie, z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

- Starostka obce poďakovala poslancom a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa v sobotu, 

06. 08. 2016 zúčastnili čistenia a úpravy miestnych komunikácií po nočnej búrke. 

Jedná sa o Smolinského Daniela so synom, Martina Trnku, Ľubicu Paulovičovú 

s manželom, ako aj ďalší obyvatelia obce.  

OZ berie na vedomie,  z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

Starostka obce oboznámila prítomných o stretnutí so správcom miestneho potoka 

Lesná správa Smolenice vo veci vyčistenia koryta potoka, nakoľko je koryto potoka 

zanesené blatom a nečistotami až do výšky 0,70 m, čo môže spôsobiť pri búrkach 



zaplavenie časti obce. Správca sa vyjadril, že na vyčistenie koryta nemá fin. 

prostriedky, ale aby sme v budúcnosti vyhlásili 2. stupeň povodňovej aktivity a potom 

dostanú fin. prostriedky na vyčistenie potoka, s čím nesúhlasí starostka obce, nakoľko 

v potoku sú až 0,70 metrové nánosy, o ktoré je potok plytší. Údržbu vodného toku má 

robiť správca  priebežne a tým predchádzať nebezpečenstvu vyliatia potoka.  

OZ berie na vedomie,  z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 10: 
                                                                                                                                                  

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

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Paulovičová Ľubica                          .................................................... 

                                       

                                       Smolinský Daniel                            ....................................................     

        

 

 

 

    Zapísala:     Paulovičová Ľubica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      U Z N E S E N I A 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 12. 08. 2016   

UZNESENIE č. 32/ 2016 

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

Z 5 prítomných, za 5 proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 33/ 2016 

OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 34/ 2016 
A./ OZ berie na vedomie správu o hospodárení za 2/4 2016 bez pripomienok.  

      Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

B./ OZ berie na vedomie správu o rozpočtových opatreniach č. 4/2016 a č. 5/2016 bez      

      pripomienok. 

      Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 35/ 2016 

OZ berie na vedomie Individuálnu záverečnú správu za rok 2015 na vedomie bez 

pripomienok. /viď príloha/ 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 36/ 2016 

OZ berie na vedomie Správu nezávislého auditora obecnému zastupiteľstvu obce Jalšové  

o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2015. 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 37/2016 
OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové /viď príloha/ 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 38/2016 

OZ schvaľuje VZN č. 3/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby 

nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely 

podpory sociálneho bývania. /viď príloha/ 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 39/2016 

OZ berie na vedomie správu hl. kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie od 10. 06 

do 12. 08. 2016. 

OZ berie na vedomie, z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0  



UZNESENIE č. 40/2016 

OZ berie na vedomie informáciu starostky obce o nutnosti výmeny strechy na KD. 

OZ berie na vedomie, z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 41/2016 

OZ berie na vedomie správu starostky obce o stretnutí so správcom vodného toku / Lesná 

správa Smolenice/ a výsledku ich jednania.  

OZ vzalo na vedomie, z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

 

                                                                                                        Emília Živčáková 

                                                                                                          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


