
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 24. 02. 2017 

 
Počet prítomných: 4 

 

Neprítomní:     1      /Paulovičová Ľubica/ 

                                

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 4/4 2016 a rozpočtové opatrenia  

                                5./ VZN o školskom obvode 

                                6./ Poplatky za vodu 

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

                                8./ Ponuka – verejné osvetlenie 

                                9./ Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce za rok 2016 

                              10./ Správa o výsledku kontroly za obdobie od 16. 12. 2016 -24. 02. 2017  

                              11./ Rôzne 

                              12./ Záver 

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

poslancov.  Za overovateľov boli určení p. Smolinský  Daniel  a Cepková Gabriela.  

 

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

Z 4 prítomných, za4, 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 4/4 2016 a rozpočtové opatrenia č. 9, 10, 11, predniesla starostka 

obce/ viď príloha/. 

Príjmy: R: 291 740,10 €           Plnenie: 295 557,62 €             101,31  %  

Výdavky:        R: 291 740,10 €   Plnenie: 283 836,16 €               97,29  % 

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

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

B./ OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 9, 10, 11, bez pripomienok 

     Z 4 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 



K bodu č. 5: 
OZ na základe Dohody o spoločnom školskom obvode s mestom Hlohovec schvaľuje dodatok 

č. 1  k VZN č.5/2005 o školskom obvode nasledovne: 

 

A./ OZ ruší čl. 2 Určenie školského obvodu vo VZN č. 5/2005 o školskom obvode 

      Z 4 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa0 

      a nahrádza  ho novým znením: 

B./ OZ schvaľuje dodatok č. 1/2017 VZN č. 5/2005 čl. 2 nasledovne: 

      Školský obvod pre obec Jalšové je územie mesta  Hlohovec –t.j. všetky školské obvody     

      základných škôl, ktorých zriaďovateľom  je mesto Hlohovec a ktoré sú uvedené v čl.1,  

      ods. 3 Dohody o školskom obvode. Školské obvody jednotlivých základných škôl,  

      ktorých zriaďovateľom je mesto Hlohovec je určené príslušným Všeobecne záväzným  

      nariadením  Mesta Hlohovec územie obce Jalšové. 

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

 

K bodu č. 6: 
A./ OZ berie na vedomie  potvrdenie o cene č. 0562/2017/V-PC zo dňa 27. 02. 2017, ktorým    

      Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej     

      vody verejným vodovodom pre obec Jalšové na obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12.  

      2021 na úroveň obdobia od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016, t.j. maximálne na 0,7000 €/  

      m3./viď príloha/ 

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

 

B./ OZ ruší  uznesenie č. 53/2016, ktorým schválilo poplatok za vodu, ktorý obci nariadil      

      Úrad pre reguláciu sieťových odvetví potvrdením o cene č. 0079/2017/V-PVC       

      nasledovne:  Maximálna fixná zložka ceny  - 5 €/ rok                                                                                                          

                           Maximálna variabilná zložka ceny – 0,4896 €/ rok 

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

 

C./ OZ schvaľuje cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre obec  

      Jalšové na rok 2017 v cene: 0,5000 €/m3 

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

 

K bodu č. 7:  
Na základe zaslania Zmluvy o poskytnutí fin. prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017 

zaslanej z CVČ Hlohovec OZ odporúča starostke obce, aby si vyžiadala z CVČ Hlohovec 

počet detí z obce Jalšové, ktoré CVČ navštevujú, a na základe počtu detí OZ rozhodne 

o poskytnutí fin. prostriedkov./viď príloha/ 

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

K bodu č. 8: 
OZ zamieta ponuku na realizáciu výmeny svietidiel verejného osvetlenia. /viď príloha/ 
Z 4 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 9: 
Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce za rok 2016 predložila hl. 

kontrolórka obce. / viď príloha/ 

OZ berie na vedomie Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce za rok 2016.  

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

 



K bodu č. 10:  
Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 16. 12. 2016 do 24. 02. 2017 2017 predniesla hl. 

kontrolórka obce / viď príloha/ 

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

 

K bodu č. 11: 
A./Poslankyňa Cepková oboznámila prítomných o plánovaných akciách Komisie kultúry a   

     športu. / bez prílohy/ 

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

B./ Poslanec Trnka navrhol poslancom OZ prechádzku po obci a zistiť nedostatky. 

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

C./ Poslanec Smolinský  navrhol upraviť gedru pred domami č. 117 – 120, zlikvidovať bazu     

      a náletové kroviny a vysadiť pokryvnými krami. 

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

D./ Poslanec Trnka požiadal o natočenie miestneho rozhlasu viac k jeho domu, nakoľko nie je  

     dobre počuť, keď sa vyhlasuje. Poslanec Smolinský požiadal, aby sa miestny rozhlas otočil  

     od jeho domu, nakoľko mu moc hučí. 

     Starostka obce im oznámila, že keď prídu opravári, požiada ich o úpravu osadenia  

     ampliónov. 

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

 

K bodu č. 12: 
 Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  
 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Smolinský Daniel                         .................................................... 

                                       

                                      Cepková Gabriela                          ....................................................     

        

 

 

 

    Zapísal:     Masaryk Bohdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I A 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 24. 02. 2017.  

UZNESENIE č. 1/ 2017 
A./ OZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne. 

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

 

UZNESENIE č. 2/ 2017 
OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

 

UZNESENIE č. 3/ 2017 
A./ OZ berie na vedomie správu o hospodárení za 4/4 2016 bez pripomienok.  

      Príjmy: R: 291 740,10 €           Plnenie: 295 557,62 €             101,31  %  

      Výdavky:        R: 291 740,10 €     Plnenie: 283 836,16 €               97,29  % 

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

B./ OZ berie na vedomie správu o rozpočtových opatreniach č. 9/2016, č. 10/2016, č.     

      11/2016 bez pripomienok. 

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

UZNESENIE č. 4/ 2017 
A./ OZ ruší čl. 2 Určenie školského obvodu vo VZN č. 5/2005 o školskom obvode 

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

 

 B./ OZ schvaľuje dodatok č. 1/2017 VZN č. 5/2005 čl. 2 nasledovne: 

      Školský obvod pre obec Jalšové je územie mesta  Hlohovec –t.j. všetky školské obvody     

      základných škôl, ktorých zriaďovateľom  je mesto Hlohovec a ktoré sú uvedené v čl.1,  

      ods. 3 Dohody o školskom obvode. Školské obvody jednotlivých základných škôl,  

      ktorých zriaďovateľom je mesto Hlohovec je určené príslušným Všeobecne záväzným  

      nariadením  Mesta Hlohovec územie obce Jalšové. 

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

UZNESENIE č. 5/ 2017 
A./ OZ berie na vedomie  potvrdenie o cene č. 0562/2017/V-PC zo dňa 27. 02. 2017, ktorým    

      Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej     

      vody verejným vodovodom pre obec Jalšové na obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12.  

      2021 na úroveň obdobia od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016, t.j. maximálne na 0,7000 €/ m3. 

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

 

B./ OZ ruší  uznesenie č. 53/2016, ktorým schválilo poplatok za vodu, ktorý obci nariadil      

      Úrad pre reguláciu sieťových odvetví potvrdením o cene č. 0079/2017/V-PVC       

      nasledovne:  Maximálna fixná zložka ceny  - 5 €/ rok                                                                                                          

                           Maximálna variabilná zložka ceny – 0,4896 €/ rok 

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

 

C./ OZ schvaľuje cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre obec  



      Jalšové na rok 2017 v cene: 0,5000 €/m3 

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

 

UZNESENIE č. 6/2017 
OZ odporúča starostke obce, aby si vyžiadala z CVČ Hlohovec počet detí z obce Jalšové, 

ktoré CVČ navštevujú, a na základe počtu detí OZ rozhodne o poskytnutí fin. prostriedkov. 

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

UZNESENIE č. 7/2017 
OZ zamieta ponuku na realizáciu výmeny svietidiel verejného osvetlenia. /viď príloha/ 
Z 4 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 8/2017 
OZ berie na vedomie Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce za rok 2016. / 

viď príloha/ 

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

 

UZNESENIE č.9/2017 
OZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 16. 12. 2016 do 24. 02. 

2017 2017 / viď príloha/ 

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

 

UZNESENIE č. 10/2017 
A./OZ berie na vedomie informáciu poslankyne  Cepkovej   o plánovaných akciách Komisie  

     kultúry a   športu. / bez prílohy/ 

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

 

B./ OZ berie na vedomie návrh poslanca Trnku, ktorý  navrhol poslancom OZ prechádzku po  

      obci a zistiť nedostatky. 

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

 

C./ OZ berie na vedomie návrh poslanca Smolinského, ktorý  navrhol upraviť gedru pred  

      domami č. 117 – 120, zlikvidovať bazu  a náletové kroviny a vysadiť pokryvnými krami. 

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

 

D./ OZ vzalo na vedomie žiadosti poslancov  Trnku a Smolinského, ktorí  požiadali  

      o natočenie miestneho rozhlasu  nakoľko jeden dobre nepočuje keď sa vyhlasuje,  

      a druhému veľmi hučí. 

     Starostka obce im oznámila, že keď prídu opravári, požiada ich o úpravu osadenia  

     ampliónov. 

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

 

        

 

                                                                                                        Emília Živčáková 

                                                                                                          starostka obce 

 

 


