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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 30.09.2022 

 

Počet prítomných: 4, /Ing.Bohdan Masaryk, Pavol Pažitný,    Boris Živčák/ 

Ďalej prítomní: Marian Paulovič, Ing. Eva Kmeťová, Monika Murínová 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia                        

                       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                       3. Schválenie programu OZ Jalšové 

                       4. Kontrola plnenia uznesení 

                       5. Schválenie programu o nájme konzol obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Jalšové                                                    

                       6. Rôzne    

                       7. Diskusia  

                       8. Záver                                                  
     

K bodu č. 1: 

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

a pracovníčku obecného úradu.  

K bodu č.2: 

 Za overovateľov zápisnice boli určení p. Bohdan Masaryk a p. Pavol Pažitný, za zapisovateľku bola 

určená Monika Murínová. OZ Jalšové berie na vedomie. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní, za 3 / p.   

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

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,  3 prítomní, za 3 / p.   p. Masaryk,  p.Pažitný,  

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,  3 prítomní, 

za 3 / p.   p. Masaryk,  p.Pažitný,  p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

K bodu č. 5: 

1. Starosta obce oboznámil poslancov o ponuke na prenájom  konzol obecného rozhlasu a kamerového 

systému v obci Jalšové za účelom  

   

        - dobudovanie kamerového systému v počte 6 kamier   

- fi.NETcon Europe s.r.o. sa zaväzuje poskytnúť bezodplatný servis Optickej dátovej siete    

   a  kamerového systému 
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-  bezodplatné pripojenie obecných budov k internetu prostredníctvom optickej dátovej    

    siete 

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájom konzol obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Jalšové    

      fi.  NETcon, s.r.o., A.Žarnova 7803/11C, Trnava, pre vybudovanie optickej dátovej siete v obci Jalšové  

      za uvedených podmienok:  

      - dobudovanie kamerového systému v počte 6 kamier   

- fi.NETcon Europe s.r.o. sa zaväzuje poskytnúť bezodplatný servis Optickej dátovej siete    

   a  kamerového systému 

-  bezodplatné pripojenie obecných budov k internetu prostredníctvom optickej dátovej 

siete 

Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní, za 3 / p.   p. Masaryk,  p.Pažitný,  p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

B. OZ Jalšové ukladá starostovi obce  za povinnosť uzatvoriť „Nájomnú zmluvu o nájme konzol  

     obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Jalšové“ s fi NETcon. Europe s.r.o. 

Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní, za 3 / p.   p. Masaryk,  p.Pažitný,  p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č.6  

V bode rôzne starosta Marian Paulovič informoval poslancov o „Zmluve o zriadení vecného 

bremena“ uzatvorenej s p. Romanom Ruttkayom Miklianom, nám. Sv. Michala 25/28, Hlohovec,  na 

pozemok parcely reg. E  parc.č. 49/2, výmera 438 m2 , druh pozemku Trvalý trávnatý porast. Vecné 

bremeno spočíva v práve bezodplatného prechodu, prejazdu a príjazdu cez Zaťažený pozemok 

v celom rozsahu, či už pešo alebo motorovými dopravnými prostriedkami. Menovaný p. Roman 

Ruttkay Miklian  je vlastníkom pozemku p.č. 27/3 Zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je susediaca 

parcela s parcelou č. 49/2. 

OZ Jalšové schvaľuje  „Zmluvu o zriadení vecného bremena“ na pozemok reg. E parcela č. 49/2 

výmera 438 m2 uzatvorenú s p. Roman Ruttkay Miklian , , Nám. Sv. Michala 25/25,Hlohovec. 

Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní, za 3 / p.   p. Masaryk,  p.Pažitný,  p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

K bodu č.7 

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

 

K bodu č. 8    

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

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

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

 Zapísala:                                   Monika Murínová                            .................................................. 
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UZNESENIA 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JALŠOVOM 

KONANÉHO DŇA 30.09.2022 

 

UZNESENIE č.55/2022 

OZ Jalšové berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice – pána Bohdana Masaryka a Pavla Pažitného 

a určenie zapisovateľky Moniky Murínovej .  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní, za 3 / p.   p. Masaryk,  

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

 

 

UZNESENIE č. 56/2022 

OZ Jalšové schvaľuje program OZ Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní, za 3 / p.   p. Masaryk,  

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

UZNESENIE č. 57/2022 

OZ Jalšové konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní, za 3 / p.   p. 

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

UZNESENIE č.58/2022 

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájom konzol obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Jalšové 

fi.  NETcon, s.r.o., A.Žarnova 7803/11C, Trnava, pre vybudovanie optickej dátovej siete v obci Jalšové za 

uvedených podmienok:  

      - dobudovanie kamerového systému v počte 6 kamier   

- fi.NETcon Europe s.r.o. sa zaväzuje poskytnúť bezodplatný servis Optickej dátovej siete    

   a  Kamerového systému 

-  bezplatné pripojenie obecných budov k internetu prostredníctvom optickej dátovej siete 

Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní, za 3 / p.   p. Masaryk,  p.Pažitný,  p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

B. OZ Jalšové ukladá starostovi obce  za povinnosť uzatvoriť „Nájomnú zmluvu o nájme konzol 

obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Jalšové“ s fi NETcon. Europe s.r.o. 

Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní, za 3 / p.   p. Masaryk,  p.Pažitný,  p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

UZNESENIE č. 59/2022 

OZ Jalšové schvaľuje  „Zmluvu o zriadení vecného bremena“ na pozemok reg. E parcela č. 49/2 

výmera 438 m2 uzatvorenú s p. Roman Ruttkay Miklian  , Nám. Sv. Michala 25/25,Hlohovec. 

Vecné bremeno spočíva v práve bezodplatného prechodu, prejazdu a príjazdu cez Zaťažený pozemok 

v celom rozsahu, či už pešo alebo motorovými dopravnými prostriedkami. Menovaný p. Roman 
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Ruttkay Miklian  je vlastníkom pozemku p.č. 27/3 Zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je susediaca 

parcela s parcelou č. 49/2. 

Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní, za 3 / p.   p. Masaryk,  p.Pažitný,  p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 

                                  

 

 Marian Paulovič 

                                                                                                                       Starosta obce 


