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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 15.12.2022 

 

Počet prítomných: 5,  

Počet neprítomných: 0 

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. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ rok 2021/2022 

                       6. Prerokovanie Indikatívna ponuka financovania pre obec Jalšové – Prima Banka 

                       7. Výmena nájomníkov v bytovom dome č. 211 , byt č. 11 

                       8. Výmena nájomníkov v bytovom dome č. 216 

                       9. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku obce Jalšové p. Hermína Bališová, rod. Daneková,     

                          Jalšové č. 126 

                     10. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2023  

                     11. Správa o plnení rozpočtu za ¾ 2022 

                     12. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 14.09.2022 do 15.12.2022 

                     13. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1/2 2023                                                              

                     14. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu  2023  návrhu viacročného rozpočtu 2024-2025  

                     15. Schválenie rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 

                     16. Schválenie  VZN č . 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne     

                           odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jalšové – nadobúda účinnosť    

                           01.01.2023                                                              

                     17. Správa nezávislého audítora  

                     18. VZN č. 3/2022 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku MŠ  

                     19. VZN č. 4/2022 o určení  výšky fin. prostriedkov  na čiastočnú úhradu nákladov na  

                           výchovu a vzdelávanie spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach.                      

                     20. Rozpočtové opatrenia                          

                     21. Rôzne 

                     22. Diskusia                 

                     23. Záver     

           

                                         

  K bodu č. 1: 

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

kontrolórku a zapisovateľku .  

K bodu č.2: 

 Za overovateľov zápisnice boli určení  a p. Jaroslav Rusnák  a p. Boris Živčák, za zapisovateľku 

bola určená Denisa Pažitná. OZ Jalšové berie na vedomie. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, 

za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák,  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,  5 prítomní, za 5/p. Fides, 

p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák,  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,  5 

prítomní, za 5 /Fides p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 5: 

Starosta obce  informoval všetkých prítomných o predloženej Správe o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorú  predložila Bc. Tittelová, 

riaditeľka MŠ Jalšové. OZ Jalšové berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.   Z 5 poslancov  OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. 

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

 

K bodu č. 6: 

Starosta obce informoval o Indikatívnej ponuke financovania pre obec Jalšové - možnosti 

financovania  bežných výdavkoch v priebehu roka len v nevyhnutných prípadoch formou výhodného 

Municipálneho úveru vo výške 40.000,- €  v trvaní 10 rokov a s variabilnou úrokovou sadzbou 12M 

EURIBOR+úrokové rozpätie 1%. / hodnota 12MEURIBOR sa prehodnocuje po 12 mesačnom 

úrokovom období /.  OZ  poveruje starostu obce Mariana Pauloviča vypracovaním a podpísaním 

zmluvy Municipálneho úveru s Prima Bankou, a.s. na indikatívne financovanie výdavkov pre Obec 

Jalšové. Z 5 poslancov  OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, 

p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

K bodu č. 7:  

Starosta obce informoval o žiadosti o ukončenie nájmu zo dňa  23.11.2022 manželov Sanftleben, v 3-

izb. nájomnom byte byt.dom č. 211 k 31.12.2022.  Novým navrhovaným nájomníkom od 01.01.2023 

podľa poradovníka žiadateľov o nájomné byty  je Viktor Pikus, nar.18.04.2001, Jalšové č. 9, a Alžbeta 

Pavlovičová, nar. 18.01.2001, Jalšové č. 99,   ktorí plánujú rodinu a sú vhodnými náhradníkmi, ktorí 

spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu. OZ schvaľuje výmenu nájomníkov, Viktor Pikus 

a Alžbeta Pavlovičová od 01.01.2023. Z 5 poslancov  OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. 

Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu č. 8: 

A. Starosta informoval o žiadosti o ukončenie nájmu zo dňa 30.11.2022  manželov 

Reinhardtových v 3-izbovom nájomnom byte , byt. dom 216. Výpoveď z nájmu je 

dvojmesačná  k 31.01.2023 .  Novým náhradným nájomníkom za manželov Reinhardtových 

sú Juraj Hrčnár a Daniela Kvíteková, Jalšové č. 216, ktorí požiadali o výmenu nájomného bytu 

1-izbového v bytovom dome č. 216 za 3-izbový byt z dôvodu rozšírenia rodiny.   

OZ schvaľuje nových náhradníkov do 3-izbového bytu v bytovom dome 216 p. Juraja Hrnčára 

a Danielu Kvítekovú, Jalšové č. 216. Z 5 poslancov  OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. 

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

 

B. Novým náhradníkom do 1-izbového nájomného bytu v bytovom dome č. 216  za p. Juraja 

Hrnčára a p. Danielu Kvítekovú, bude zo  žiadateľov v poradovníku  o 1-izbový byt p. Gažovič 

Erik, Hlohovec. 

OZ schvaľuje nových náhradníkov do 1-izbového bytu v bytovom dome 216 p. Erika Gažoviča, 

bytom Hlohovec.. Z 5 poslancov  OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  

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

K bodu č. 9: 

Starosta obce predniesol žiadosť p.  Hermíny Bališovej, rod. Danekovej, , nar. 12.01.1945, Jalšové č. 

126, 922 31 Jalšové, o odkúpenie časti obecného pozemku  parcela reg. „C“ KN  zapísaný na LV č. 500, 

parcela č. 148/1 ostatná plocha. 

OZ súhlasí s odpredajom časti pozemku reg. C k.ú. Jalšové,  p.č. 148/1 ostatná plocha . K ďalšiemu 

zasadnutiu OZ Jalšové je potrebné doložiť geometrický plán, pri zameraní je potrebné, aby bol 

prizvaný starosta obce.  Z 5 poslancov  OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, 

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

K bodu č. 10: 

Starosta obce predniesol návrh harmonogramu zasadnutí OZ Jalšové na rok 2023. /viď príloha/ OZ 

Jalšové schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ Jalšové na rok 2023 bez pripomienok . Z 5 poslancov  

OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

K bodu č. 11: 

Pracovníčka Ocu Jalšové predniesla OZ Jalšové správu o plnení rozpočtu za ¾ 2022 /viď príloha/.  

Rozpočet                              Rozpočet                                   Plnenie v €      Plnenie v %  

                                               schválený      upravený 

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

Bežné príjmy                          297 571,-       302 975,02        225 426,90          74,40   

Kapitálové príjmy                  141 238,-       142 778,-           142 411,59          99,74  

Finančné operácie                     9 834,-        14 147,26          14 147,26          100,00       

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

Príjmy celkom                      448 643,-        459 900,28         381 985,75        83,06  
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                                              Rozpočet      Rozpočet       Plnenie v €    Plnenie v %  

                                              schválený     upravený 

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

Bežné výdavky                       272 126,-     275 545,83      221 078,72      80,23 

Kapitálové výdavky               148 672,-     154 969,45      154 932,65      99,98           

Finančné operácie                   27 845,-        27 845,-          20 833,98__  74,82__________                                                           

Výdavky celkom                  448 643,-        458 360,28     396 845,35     83,06                 

Obec Jalšové má k 30.09. 2022 celkom finančných prostriedkov    29 099,55  Eur 

z toho rezervný fond tvorí                                                                       14 876,13  Eur 

fond opráv tvorí                                                                                         23 271,12  Eur 

fond na rekultiváciu skládky                                                                     2 702,83  Eur 

Rozdiel                                                                                                        -11 750,53 Eur     

 

Obec si požičala z FO 15 000,-€ na úhradu Wifi pre Teba 

 

Na chod obce možno použiť                                                                   0  Eur  

 

OZ Jalšové berie správu o plnení rozpočtu za ¾ 2022 na vedomie. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 

prítomní, za 5 / p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 12: 

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

za obdobie od 14.09.2022 do 15.12.2022 /viď príloha/. OZ Jalšové súhrnnú správu berie na vedomie.  

Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p.Rusnák, p.Živčák/, proti 

0, zdržal sa 0. 

K bodu č. 13   

Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla OZ Jalšové „Plán kontrolnej činnosti obce na 1.polrok 

2023. /viď príloha/. OZ Jalšové schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1.polrok 2023. 

Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 

0, zdržal sa 0.  

K bodu č.14 

Kontrolórka obce Ing. Kmeťová predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 2023 a k návrhu 

viacročného rozpočtu 2024-2025./viď príloha/ OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu n rok 2023 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2024-2025. Z 5 poslancov OZ 

Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0.  

K bodu č.15 

Pracovníčka Ocu pani Pažitná predniesla OZ Jalšové návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh viacročného 

rozpočtu na roky 2024-2025. /viď príloha/ 
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A: OZ Jalšové schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 v členení podľa funkčnej klasifikácie a ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie podľa priloženej prílohy. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, 

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

B: OZ Jalšové berie na vedomie rozpočet obce na roky 2024-2025 podľa funkčnej 

a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie podľa prílohy. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 

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

        

K bodu č.16 

 Starosta obce predniesol návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

komunálne odpady na území obce Jalšové.  

A: OZ Jalšové ruší VZN č.3/2019 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne 

odpady na území obce Jalšové /viď príloha/. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, 

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

B: OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

komunálne odpady na území obce Jalšové /viď príloha/. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 

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

 

K bodu č. 17 

Starosta obce informoval OZ o Správe nezávislého audítora Obce Jalšové k 31.12.2021, kde auditor 

v závere skonštatoval, že obec Jalšové konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách. OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora Obce Jalšové k 31.12.2021 /viď  príloha/ 

Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 

0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 18 

Starosta obce predniesol návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy Jalšové./viď príloha/ 

A: OZ Jalšové ruší VZN č. 2/2021 o  určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy Jalšové . Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. 

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

B: OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 3/2022  o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy Jalšové . Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. 

Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu č. 19 

Starosta obce predniesol OZ Jalšové návrh VZN č.4/2022 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

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

A: OZ Jalšové ruší VZN č. 3/2021 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. 

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

B: OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 4/2022 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. 

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

 

 

K bodu č. 20 

Pracovníčka OcÚ Jalšové predniesla OZ Jalšové rozpočtové opatrenia č.18-21/2022 /viď 

príloha/ 

Rozpočtové opatrenie 18/2022 – navýšenie rozpočtu v P a V z dôvodu príjmov  transferov- 

dotácií 

Rozpočtové opatrenie 19/2022 – presuny rozpočtu v príjmovej  a avýdavkovej časti  

Rozpočtové opatrenie 20/2022 – navýšenie rozpočtu v časti príjmy a výdavky    

                                                            o 9.500,-€ 

Rozpočtové opatrenie 21/2022 – zapojenie rezervného fondu do príjmov na čerpanie 

bežných výdavkov: asfaltovanie cesty, údržba-kúrenie KD, elektrina, vodovod, MŠ  

A: OZ Jalšové berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 18/ 2022 a 19/2022. Z 5 poslancov OZ 

Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

B: OZ Jalšové schvaľuje rozpočtové opatrenia 20/2022 a 21/2022. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 

prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 

K bodu č. 21 

V bode rôzne starosta informoval OZ o obnove nájomných zmlúv od 01.01.2023, kde sa  v nájomnej 

zmluve  upravoval nájom, z dôvodu navýšenia položky poplatku za čističku odpadových vôd o 10,00€. 

Tiež informoval OZ o podujatiach a akciách v nasledujúcom roku 2023: 

 01.01.2023  ohňostroj 

 30.04.2023 stavanie mája 

 03.06.2023 MDD 
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 17.06.2023 Hody 

 Júl  -  tenisový turnaj o Putovný pohár obce Jalšové 

 August  - varenie gulášu, vatra zvrchovanosti 

 Október -   mesiac úcty k starším „ posedenie so seniormi“ 

 December -   Mikuláš,   Zabíjačka, Vianočné trhy, Stolnotenisový turnaj. 

OZ berie na vedomie obnovu nájomných zmlúv a všetky ostatné akcie a podujatia  na rok 2023 v obci 

Jalšové. . Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p. 

Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

K bodu č. 22 

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

Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom za doterajšiu spoluprácu v tomto roku ako aj za 

účasť,  a zasadnutie OZ ukončil.  

 

 

Overovatelia zápisnice:  Jaroslav Rusnák                                 ................................................... 

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

 

 

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

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JALŠOVOM 

KONANÉHO DŇA 15.12.2022 

 

UZNESENIE č.1/8/2022 

OZ Jalšové berie na vedomie. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  

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

UZNESENIE č. 1/9/2022 

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

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

UZNESENIE č. 1/10/2022 

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

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

 

UZNESENIE č.1/11/2022  

OZ Jalšové berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení.   Z 5 poslancov  OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  

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

UZNESENIE č. 1/12/2022  

OZ  poveruje starostu obce Mariana Pauloviča vypracovaním a podpísaním zmluvy Municipálneho 

úveru s Prima Bankou, a.s. na indikatívne financovanie výdavkov pre Obec Jalšové. Z 5 poslancov  OZ 

Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

UZNESENIE č. 1/13/2022 

OZ schvaľuje výmenu nájomníkov, Viktor Pikus a Alžbeta Pavlovičová od 01.01.2023. Z 5 poslancov  

OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 1/14/2022 

A/ OZ schvaľuje nových náhradníkov do 3-izbového bytu v bytovom dome 216 p. Juraja 

Hrnčára a Danielu Kvítekovú, Jalšové č. 216. Z 5 poslancov  OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. 

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

 

 B/ OZ schvaľuje nových náhradníkov do 1-izbového bytu v bytovom dome 216 p. Erika      
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 Gažoviča, bytom Hlohovec.. Z 5 poslancov  OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,      

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

 

UZNESENIE č. 1/15/2022 

OZ súhlasí s odpredajom časti pozemku reg. C k.ú. Jalšové,  p.č. 148/1 ostatná plocha . K ďalšiemu 

zasadnutiu OZ Jalšové je potrebné doložiť geometrický plán, pri zameraní je potrebné, aby bol 

prizvaný starosta obce.  Z 5 poslancov  OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, 

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

 

UZNESENIE č 1/16/2022 

OZ Jalšové schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ Jalšové na rok 2023 bez pripomienok . Z 5 poslancov  

OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

UZNESENIE č.1/17/2022 

OZ Jalšové berie správu o plnení rozpočtu za ¾ 2022 na vedomie. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 

prítomní, za 5 / p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

UZNESENIE č. 1/18/2022 

OZ Jalšové súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie od 14.09.2022 

do 15.12.2022 /viď príloha/  berie na vedomie.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, 

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

UZNESENIE č.1/19/2022 

OZ Jalšové schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1.polrok 2023/ viď príloha/.  Z 5 

poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 0, 

zdržal sa 0. 

UZNESENIE č. 1/20/2022 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu n rok 2023 a návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2024-2025. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. 

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

UZNESENIE č. 1/21/2022 

A: OZ Jalšové schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 v členení podľa funkčnej klasifikácie a ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie podľa priloženej prílohy. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, 

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

B: OZ Jalšové berie na vedomie rozpočet obce na roky 2024-2025 podľa funkčnej 

a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie podľa prílohy. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 

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

UZNESENIE č. 1/22/2022 

A: OZ Jalšové ruší VZN č.3/2019 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne 

odpady na území obce Jalšové /viď príloha/. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, 

p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 
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B: OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

komunálne odpady na území obce Jalšové /viď príloha/. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 

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

UZNESENIE č. 75/2022 

OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora Obce Jalšové k 31.12.2021 /viď  príloha/ Z 5 

poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p.Živčák/, proti 0, 

zdržal sa 0. 

UZNESENIE č. 1/23/2022 

A: OZ Jalšové ruší VZN č. 2/2021 o  určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy Jalšové . Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. 

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

B: OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 3/2022  o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy Jalšové . Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. 

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

UZNESENIE č. 1/24/2022 

 A: OZ Jalšové ruší VZN č. 3/2021 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. 

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

B: OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 4/2022 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. 

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

UZNESENIE č.1/25/2022 

A: OZ Jalšové berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 18/ 2022 a 19/2022. Z 5 poslancov OZ 

Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

B: OZ Jalšové schvaľuje rozpočtové opatrenia 20/2022 a 21/2022. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 

prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

UZNESENIE č.1/26/2022  

OZ berie na vedomie obnovu nájomných zmlúv a všetky ostatné akcie a podujatia  na rok 2023 v obci 

Jalšové.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Fides, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Rusnák, p. 

Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

                               

 

 Marian Paulovič 

                                                                                                                       Starosta obce 


