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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 28.09.2021 

 
Počet prítomných: 5, 

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.         Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke k 31.12.2020 
6.         Správa o výsledku kontroly za obdobie od 24.06.2021 do 28.09.2021 

7.         Zmena územného plánu obce Jalšové 

8.         Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jalšové 
9.         Rozpočtové opatrenia  č. 7-10/2021 

10. Správa o plnení rozpočtu 2/4 2021 
11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. 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 p. p. Pažitný Pavol a p. Peter Lopata. Za zapisovateľku bola 

určená                    M .onika Murínová.  OZ Jalšové berie na vedomie. Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5 prítomný, za 5 /p. 

Lopata, p. Masaryk, p.Pažitný, p. Trnka, 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, 5 prítomný, za 5 /p. 

Lopata, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, 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.  OZ zároveň poveruje 

starostu sledovať vychádzajúce výzvy , ktorá zahŕňa aj vytvorenie projektovej  dokumentácie 

na opravu vodovodnej siete v obci Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové 5 prítomný, za 5 /p. Lopata, 

p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák /, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu č. 5: 

Starosta obce predniesol OZ Jalšové správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2020 

/viď príloha/. Nezávislý audítor skonštatoval, že obec Jalšové konala v súlade s požiadavkami o 
rozpočtových pravidlách. OZ Jalšové berie na vedomie správu nezávislého audítora. Z 5 poslancov       

OZ Jalšové, 5 prítomný, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk, p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 6: 

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

kontrolóra obce za obdobie od 24.06.2021 do 28.09.2021 /viď príloha/ OZ Jalšové súhrnnú správu berie 
na vedomie. Z 5 poslancov OZ Jalšové 5 prítomný, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk, p.Pažitný, p. Trnka, p. 
Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 7: 
Starosta obce Marian Paulovič  informoval OZ o potrebe otvoriť  a prehodnotiť „Územný plán obce“. 

 OZ po preskúmaní schváleného územného  plánu obce Jalšové v súlade s § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel (stavebný zákon) 

 

A) schvaľuje začatie procesu obstarania zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Jalšové v rozsahu prílohy č.1 
tohto uznesenia, 

mandátnu zmluvu na práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán 
obce Jalšové - Zmeny a doplnky č. 1“ s firmou TRIPLAN  s.r.o. 

 

zmluvu o vyhotovení diela na vykonanie diela spočívajúceho v spracovaní „Územný plán obce 
Jalšové – Zmeny a doplnky č. 1“ s firmou ÚPN s.r.o. 

 

B) poveruje starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím procesu obstarania 
zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Jalšové v zmysle bodu b) tohto uznesenia. 

 

Z 5 poslancov OZ Jalšové 5 prítomný, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk, p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, 
proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 8: 
Starosta obce Marian Paulovič informoval OZ o doplnení a zmene „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Jalšové“. OZ Jalšové schvaľuje   

 

A) zrušenie starých Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jalšové 

B) vytvorenie nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jalšové 

 

Z 5 poslancov OZ Jalšové 5 prítomný, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk, p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0,   
zdržal sa 0. 

 
K bodu č. 9: 
Hlavná kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla rozpočtové opatrenia č. 7/2021 až 

10/2021 /viď príloha/ 

Rozpočtové opatrenie č.7/2021 – navýšenie rozpočtu z dôvodu predaja pozemku v príjmoch aj 

výdavkoch  

Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 – transfery príjmy + výdavky – navýšenie rozpočtu 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 – presuny v príjmovej časti rozpočtu 
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Rozpočtové opatrenie č. 10/2021 – presuny vo výdavkovej časti rozpočtu 

OZ Jalšové schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2021 . 
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 8/2021, 9/2021 a 10/2021. 

Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5 prítomný, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák /, 

proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 10: 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová  predniesla správu o plnení rozpočtu za 2/4 2021  /viď 
príloha/ 

 
 

 Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Plnenie v € Plnenie v %  

Bežné príjmy 272 838,27,- 293 749,21 150 074,11    51,09 % 
 

Kapitálové príjmy 14 250,-   16 907,-     2 657,-      15,72%   

Finančné operácie               750,-     2 350,16    1 600,16      68,09 %  

Príjmy celkom 287 838,27 313 006,37      154 331,27 49,31 %  

 

 
 Rozpočet 

schválený 
Rozpočet Plnenie v € Plnenie v % 
upravený 

Bežné výdavky 245 278,27,- 269 446,37 136 484,36 50,65 % 

Kapitálové výdavky 15 000,-  16 000,-       1 000,-   6,25 % 

Finančné operácie 27 560,-  27 560,-     13 751,65  49,90 % 

 

Výdavky celkom      287 838,27,-    313 006,37   151 236,01 48,32 % 
 

Obec Jalšové má k 30.06. 2021 celkom finančných prostriedkov  54 432,02 €  

z toho rezervný fond tvorí                                                                       17 743,61 € 

fond opráv tvorí                                                                                        34 450,23 € 

fond na rekultiváciu skládky                                                                     2702,83 €  

Rozdiel                                                                                        - 464,65 € 
 

 
Na chod obce možno použiť 0 Eur 

 
OZ Jalšové berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za 2/4 2021. Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5 

prítomný, za 5 /p. Lopata , p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 11: 
A/ Starosta obce  poďakoval poslancom OZ za uskutočnené akcie v obmedzenom režime Covid 

19 a pri zabezpečovaní epidemiologických opatrení počas akcií  :  

 1 ročník Varenie gulášu v obci Jalšové v mesiaci 7/2021 

 Vatra Zvrchovanosti a opekačka na ukončenie prázdnin v mesiaci 8/2021 
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OZ Jalšové berie na vedomie,  . Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5  prítomný, za 5 /p. Lopata , p. Masaryk,  

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

 

B/ Ďalej informoval OZ o zrušených akciách v tomto roku, ktoré sa z dôvodu pandémie 

ochorenia Covid l9 neuskutočnia.  

Starosta obce konštatuje, že vzhľadom na situáciu s pandémiou COVID-19 odporúča OZ 

Jalšové zrušiť posedenie s dôchodcami, nakoľko je situácia neistá a musíme chrániť zdravie 

seniorov. Darčeky dôchodcovia dostanú do domácností spolu s listom. OZ Jalšové ruší 

posedenie s dôchodcami, ktoré sa  malo uskutočniť v októbri 2021.  Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5 

prítomný, za 5 /p. Lopata , p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 

C/ Starosta obce odporúča OZ Jalšové taktiež zrušiť uskutočnenie hodovej zábavy v 

novembri 2021, z dôvodu pandémie COVID-19. OZ Jalšové ruší kultúrnu akciu – hodová 

zábava.  Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5 prítomný, za 5 /p. Lopata , p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. 

Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

D/ Ďalej informoval poslancov OZ o výzvach, do ktorých sme boli zapojený.  Žiadosti o výzvy 

úspešne prešli kontrolou, avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov z Eurofondov boli 

nateraz pozastavené a sú v poradovníku v nasledujúcom období:         

1. Kompostéry 

2. Zníženie energetickej náročnostsi – zateplenie KD Jalšové 

3. ČOV pre bytové domy v obci Jalšové č. 210,211, 216 

OZ Jalšové berie na vedomie,  Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5  prítomný, za 5 /p. Lopata , p. Masaryk,  

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

 

 E/ Starosta obce Paulovič oboznámil OZ aj s poskytnutým príspevkom od Štátnych lesov vo 

výške 9.000,- €  / na opravu miestnej komunikácie   / od RD č. 198 Baranec Š.-vedľa 

cintorínu po križovatku pod kostolom /. OZ Jalšové berie na vedomie,  Z 5 poslancov OZ 

Jalšové, 5 prítomný, za 5 /p. Lopata , p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

F/ Poslanci OZ boli informovaný starostom Paulovičom  o rekonštrukcii mosta cez Jarok na  

ceste II/507 v obci Jalšové na  ceste II/507 a o oprave mosta v obci na ceste II/507. 

OZ Jalšové berie na vedomie správu o rekonštrukcii mosta v obci cez Jarok a opravu mosta 

na ceste II/507 v obci Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5  prítomný, za 5 /p. Lopata , p. Masaryk,  

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

 

K bodu č. 12: 

Keďže v diskusii neboli vznesené žiadne pripomienky, na záver starosta obce poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

Overovatelia zápisnice:  Pavol Pažitný ................................................... 

 Peter Lopata .................................................. 
 
 
 
 

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

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JALŠOVOM 

KONANÉHO DŇA 28.09.2021 

 

UZNESENIE č. 41 /2021 

OZ Jalšové berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice – pána Pavla Pažitného  a Petra Lopatu 

a určenie zapisovateľky Moniky Murínovej. Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5 prítomný, za 5 /p Lopata , p. 

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

UZNESENIE č. 42 /2021 

OZ Jalšové schvaľuje program OZ. Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5 prítomný, za 5 /p. Lopata, p. 

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

UZNESENIE č.43 /2021 

OZ Jalšové konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne.  OZ zároveň poveruje starostu 

sledovať vychádzajúce výzvy , ktorá zahŕňa aj vytvorenie projektovej  dokumentácie na 

opravu vodovodnej siete v obci Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové 5 prítomný, za 5 /p. Lopata, p. 

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

UZNESENIE č. 44/2021 

OZ Jalšové berie na vedomie správu nezávislého audítora. Nezávislý audítor skonštatoval, že obec 
Jalšové konala v súlade s požiadavkami o rozpočtových pravidlách. Z 5 poslancov          OZ Jalšové, 5 
prítomný, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk, p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 45/2021 

OZ Jalšové berie na vedomie súhrnnú správu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie od  
24.06.2021 do 28.09.2021  /viď príloha/ Z 5 poslancov OZ Jalšové 5 prítomný, za 5 /p. Lopata, p. 
Masaryk, p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 46/2021 

OZ Jalšové  po preskúmaní schváleného územného  plánu obce Jalšové v súlade s § 30 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel (stavebný zákon) 

 

A) schvaľuje začatie procesu obstarania zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Jalšové v rozsahu prílohy č.1 
tohto uznesenia, 

mandátnu zmluvu na práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie „Územný       
plán obce Jalšové - Zmeny a doplnky č. 1“ s firmou TRIPLAN  s.r.o. 

 

zmluvu o vyhotovení diela na vykonanie diela spočívajúceho v spracovaní „Územný plán obce     
Jalšové – Zmeny a doplnky č. 1“ s firmou ÚPN s.r.o. 

 

B) poveruje starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím procesu obstarania 
zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Jalšové v zmysle bodu b) tohto uznesenia. 
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Z 5 poslancov OZ Jalšové 5 prítomný, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk, p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, 
proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 47/2021 

 

 OZ Jalšové schvaľuje   

A) zrušenie starých Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jalšové 

B)  nové Zásady  hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jalšové 

 

Z 5 poslancov OZ Jalšové 5 prítomný, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk, p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0,    
zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 48/2021 

OZ Jalšové schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2021  /viď príloha/ 
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 8/2021, 9/2021 a 10/2021 /viď príloha/. 

Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5 prítomný, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák /, 

proti 0, zdržal sa 0. 

UZNESENIE č. 49/2021 

OZ Jalšové berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za 2/4 2021 /viď príloha/ 

Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5   prítomný, za 5 /p. Lopata , p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. 

Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 50/2021 

OZ Jalšové berie na vedomie správu starostu obce o vykonaných akciách  v obci Jalšové ako aj 

poďakovanie všetkým  poslancom  za pomoc pri akciách v obmedzenom režime počas 

pandémie ochorenia  Covid 19 a pri zabezpečovaní epidemiologických opatrení počas akcií  :  

 1 ročník Varenie gulášu v obci Jalšové v mesiaci 7/2021 

 Vatra Zvrchovanosti a opekačka na ukončenie prázdnin v mesiaci 8/2021 
Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5  prítomný, za 5 /p. Lopata , p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, 

proti   0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 51/2021 

OZ Jalšové ruší posedenie s dôchodcami, ktoré sa   malo uskutočniť v októbri 2021.  Z 5 

poslancov OZ Jalšové, 5    prítomný, za 5 /p. Lopata , p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 

0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 52/2021 

OZ Jalšové ruší kultúrnu akciu – hodová zábava v dôsledku pandémie COVID-19.  Z 5 poslancov 

OZ Jalšové, 5 prítomný, za 5 /p. Lopata , p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 

0. 

UZNESENIE č. 53/2021 

OZ Jalšové berie na vedomie správu starostu obce o  výzvach, do ktorých sme boli zapojený.  

Žiadosti o výzvy úspešne prešli kontrolou, avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov  
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z Eurofondov boli nateraz pozastavené a sú v poradovníku v nasledujúcom období:         

1. Kompostéry 

2. Zníženie energetickej náročnosti – zateplenie KD Jalšové 

3. ČOV pre bytové domy v obci Jalšové č. 210,211, 216 

OZ Jalšové berie na vedomie,  Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5 prítomný, za 5 /p. Lopata , p. Masaryk,  

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

 

UZNESENIE č. 54/2021 
OZ Jalšové berie na vedomie správu starostu obce  o  poskytnutí príspevku od Štátnych lesov 

vo výške 9.000,- €  / na opravu miestnej komunikácie   / od RD č. 198 Baranec Š.-vedľa 

cintorínu po križovatku pod kostolom. ,  Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5 prítomný, za 5 /p. Lopata , p. 

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

 

UZNESENIE č. 55/2021 

OZ Jalšové berie na vedomie správu o rekonštrukcii mosta v obci cez Jarok  na ceste II/507 

a opravu mosta na ceste II/507 v obci Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové, 5  prítomný, za 5 /p. 

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

 

 

 

 

                                                                                                                Marian Paulovič 

                                                                                                                 Starosta obce 
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