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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 23.02.2022 

 

Počet prítomných: 3, (p. Masaryk, p. Pažitný, p. Živčák ) 

Počet neprítomných: 2 (p. Lopata, p. Trnka) 

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. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

                       6. Rozpočtové opatrenia č. 17-23/2021 

                       7. Správa o plnení rozpočtu za 4/4 2021 

                       8. Správa o výsledku kontroly za obdobie od  09.12.2021 do 23.02.2021 

                       9. Odkúpenie pozemku parcela č. 675/9  (F. Dovčík) 

                     10. Schválenie zámennej zmluvy Obec Jalšové a Slovák Jozef s manželkou Máriou   

                           Slovákovou 

                     11. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Pavlovičovi Máriovi a Vladimíre  

                           Pavlovičovej, rod. Rusnákovej 

                     12. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Centrum voľného času DÚHA  

                     13. výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jalšové 

                     14. Rôzne 

                     15. Diskusia 

                     16. 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. Pavol Pažitný a p. Boris  Živčák, za zapisovateľku 

bola určená Monika Murínová. OZ Jalšové berie na vedomie. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 

prítomní,  2 neprítomní, za 3 / 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,  2 neprítomní, 

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

K bodu č. 5: 

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

kontrolóra obce za rok 2021  /viď príloha/. OZ Jalšové súhrnnú správu berie na vedomie.  Z 5 

poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Živčák/, proti 0, 

zdržal sa 0. 

K bodu č. 6: 

 Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla rozpočtové opatrenia č. 17 – 23/2021 /viď príloha/.  

Rozpočtové opatrenie 17/2021 – navýšenie rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti  na účelové        

finannčné prostriedky zo ŠR. 

Rozpočtové opatrenie 18/2021 -  presun finančných prostriedkov v príjmovej časti bežného rozpočtu 

Rozpočtové opatrenie 19/2021 -  presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti bežného 

rozpočtu 

Rozpočtové opatrenie 20/2021 – navýšenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na účelové 

finančné prostriedky na úseku ŠJ 

Rozpočtové opatrenie 21/2021 – použitie rezervného fondu na základe uznesenia č.35/2020 zo dňa 

25.06.2020 

Rozpočtové opatrenie 22/2021 – navýšenie rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti pri dosiahnutí 

vyšších príjmov 

Rozpočtové opatrenie 23/2021 – navýšenie rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu na účelové finančné 

prostriedky zo ŠR - ČOV bytoviek 

A.) OZ Jalšové  berie na vedomie rozpočtové opatrenia 17/2021-21/2021 a 23/2021.  Z 5 

poslancov OZ Jalšové,  ,  3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Živčák/, 

proti 0, zdržal sa 0. 

B.) OZ Jalšové schvaľuje rozpočtové opatrenie 22/2021. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  ,  3 prítomní,  

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

K bodu č. 7:  

Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla OZ Jalšové „Správu o plnení rozpočtu za 4/4 2021“       

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

Jalšové,  3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu č. 8: Jalšové berie na vedomie správu o výsledku kontroly za obdobie od 09.12.2021 do 

23.02.2022. Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. 

Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

K bodu č. 9: 

Starosta obce predniesol návrh o odkúpenie pozemku  novovzniknutá parcela reg. „C“ KN – vodná 

plocha  parc. č. 675/9 (prístupová miestna komunikácia k čerpacej stanici vody)  z pôvodnej parcely 

reg. „C“ KN vodná plocha parcela č. 675/7 podľa geometrického plánu M.M. Servis, s.r.o. Hlohovec, 

Martin Moravanský, číslo 022/2021, zo dňa 12.04.2021,  úradne overeným Ing. Mária Minarechová, 

dňa 17.05.2021, číslo G1 192/2021. Výmera parcely 675/9 je  195 m2 .  OZ schvaľuje návrh starostu 

o odkúpenie pozemku novovzniknutá parc. reg. „C“ KN  vodná plocha 675/9 (prístupová miestna 

komunikácia k čerpacej stanici vody) z pôvodnej parcely reg. „C“ KN vodná plocha parc. 675/7 

poveruje starostu obce Mariana Pauloviča, aby  zrealizoval „Kúpnu zmluvu „  medzi obcou Jalšové 

a p. Františkom Dovčíkom, Fraštacká 119/7 , Hlohovec na  kúpu danej parcely do vlastníctva obce 

Jalšové.  Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Živčák/, 

proti 0, zdržal sa 0. 

K bodu č. 10: 

Starosta obce predniesol návrh  „Zámennej zmluvy“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa    /viď 

príloha/ medzi obcou Jalšové a p.Jozefom Slovákom a manželkou Mária Slováková na zámenu 

pozemkov v k.ú. obce Jalšové podľa geometrického plánu vyhotoveného  Ing. Matúš Lošonský, dňa 

10.11.2021, číslo 451/2021, úradne overený, Ing. Minarechovou, dňa 15.11.2021, číslo G1 523/2021  

, kde by obec zamenila novovzniknutú par. č. 196/14 registra C o výmere 203 m2, druh pozemku 

„zastavaná plocha a nádvorie“ za parcelu č. 148/1 registra C o výmere 203 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast z dôvodu, že parcela č. 148/1 zasahuje do miestnej komunikácie obce. OZ Jalšové 

schválilo  na OZ 09.12.2021 číslo uznesenia 69/2021 zámer zámeny pozemkov podľa prílohy 

a z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi obcou Jalšové a p.Jozefom Slovákom a jeho 

manželkou . Po zverejnení zámeru zámeny pozemkov, OZ schválilo zámenu  pozemkov 

novovzniknutú par. č. 196/14 registra C o výmere 203 m2, druh pozemku „zastavaná plocha 

a nádvorie“ za parcelu č. 148/1 registra C o výmere 203 m2, druh pozemku trvalý trávny porast , 

parcela č. 148/1.   Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. 

Živčák/, proti 0, zdržal sa 0.  

 

K bodu č. 11: 

Starosta obce predniesol Žiadosť od  Mário  Pavlovič a manželka Vladimíra Pavlovičová o odkúpenie 

novovzniknutej  parcely  na základe geometrického plánu Ing. Pavol Lošonský, Hlohovec, č. 001/2022 

dňa 17.02.2022, úradne overeným  Ing. Minarechová Mária, parcela  registra „C“ KN zastavaná 

plocha nádvoria č. 196/15, výmera parcely 196/15 je 205 m2 a 196/16  výmera parcely  je 37 m2, 

z pôvodnej parcely 196/1 registra „C“ KN zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Jalšové 

/viď príloha/ z dôvodu ucelenia pozemkov a dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko  je  

vlastníkom susediacich parciel č.163/2 a 162/2. OZ Jalšové súhlasí s odpredajom pozemku spôsobom 

hodným osobitného zreteľa – ucelenie pozemkov, a s cieľom vypracovania zámeru obce podľa  § 9a 

ods. 8 písm. e) Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Z 5 poslancov OZ 

Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0.  
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K bodu č. 12    

Starosta obce predniesol návrh  Zmluvy o poskytnutie finančného príspevku „Centrum  voľného času 

Dúha na rok 2022“ pre  školopovinné deti v sume 60,- € na rok na 1 dieťa, celkový poplatok na rok 

2022 pre jedno dieťa je 60,-€.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie „Zmluvy o poskytnutie 

finančného príspevku“  Centrum voľného času Dúha 2022.  Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 

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

 

K bodu č.13 

Starosta obce informoval OZ o skončení výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce, nakoľko 

uplynula doba 6 rokov vyhlásenia a zvolenia HK na základe výberového konania OZ dňa 

11.12.2015 uznesením OZ č. 72/2015 bod A/. Starosta obce vyhlásil výberové konanie na 

funkciu hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb § 18a ods. 8 a navrhuje vypísať 

výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce s uzávierkou prihlášok do 

24.04.2022 do 12:00 hod. Rozsah pracovného času navrhuje stanoviť na 0,2% mesačného 

pracovného času. Termín výberového konania na funkciu hlavnej kontrolórky navrhuje na 

26.04.2022 nástup do zamestnania  zvoleného hlavného kontrolóra plánuje na 27.04.2022. 

OZ svhvaľuje voľbu hlavného kontrolóra s rozsahom pracovného času 0,2% mesačného 

pracovného času. Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, 

p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0.  

K bodu č. 14 

Starosta obce informoval poslancov OZ o zapojení s do rôznych výziev a ich aktuálnom stave, riešení. 

A) Žiadosť na dotáciu „Otvorenie a doplnenie územného plánu“ -  podaná v termíne. 

B) Žiadosť o dotáciu „Zelené obce“ – podaná, zaevidovaná v termíne (Envirofodnd) 

C) Dotácia „Wifi pre Teba“ – v riešení a zhotovenie v roku  2022 ..? 

D) Dotácia „ČOV pre bytové domy 210,211,216“ – zahájenie prác 5/2022 

E) Dotácia „ MDD a dotácia Posedenie so seniormi“ – podané TTSK 

 

Ďalej starosta informoval o účasti obce v Rezorte OOCR Piešťany. Účasť znamená pre obec 

spoluprácu, spolufinancovanie  spoločenských, kultúrnych a športových  podujatí a akcií rôzneho 

druhu a dáva našu obec do povedomia širokému okoliu. 

Starosta oboznámil aj OZ aj so situáciou čakania na vyjdenie  výzvy na zateplenie KD 

Informoval aj o oprave cesty 507/II od obce Sokolovce až po most v obci Jalšové, ktorá začne 

28.02.2022 a bude trvať cca 8 týždňov. 

Tiež informoval o tohtoročných podujatiach v našej obci:  

 Stavanie mája 

 Súťaž vo varení gulášu 

 Vatra zvrchovanosti 

 Posedenie s dôchodcami 

 Hodová zábava 

 Štefanský stolnotenisový turnaj  
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OZ berie na vedomie  zapojenie sa do výziev A) až E).  OZ berie na vedomie informácie o spolupráci  

s OOCR,  čakaní na opätovné zapojenie sa do výzvy „Zateplenie KD“ , a  oprave cesty 507/II   Z 5 

poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Živčák/, proti 0, zdržal 

sa 0. 

        

K bodu č.15, 16 

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

 

  

 

 

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

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

 

 

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

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JALŠOVOM 

KONANÉHO DŇA 23.02.2022 

UZNESENIE č.1/2022 

OZ Jalšové berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice – pána Pavla Pažitného  a Borisa  Živčáka 

a určenie zapisovateľky Moniky Murínovej . Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / 

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

 

UZNESENIE č. 2/2022 

OZ Jalšové schvaľuje program OZ Jalšové.   Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / 

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

 

UZNESENIE č.3/2022 

OZ Jalšové konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 

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

 

UZNESENIE č.4/2022  

OZ Jalšové súhrnnú správu o kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 berie na 

vedomie.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. 

Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 5/2022   

A.) OZ Jalšové  berie na vedomie rozpočtové opatrenia 17/2021-21/2021 a 23/2021.  Z 5 

poslancov OZ Jalšové,  ,  3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Živčák/, 

proti 0, zdržal sa 0. 

B.) OZ Jalšové schvaľuje rozpočtové opatrenie 22/2021. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  ,  3 prítomní,  

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

 

UZNESENIE č. 6/2022 

OZ Jalšové správu hlavnej kontrolórky o plnení rozpočtu za 4/4 2021  berie na vedomie.  Z 5 

poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Živčák/, proti 0, 

zdržal sa 0. 
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UZNESENIE č. 7/2022 

OZ Jalšové berie na vedomie  správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie od  

09.12.2021 do 23.02.2022 /viď príloha/. .  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / 

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

UZNESENIE č. 8/2022 

OZ schvaľuje návrh starostu o odkúpenie pozemku novovzniknutá parc. reg. „C“ KN  vodná plocha 

675/9 (prístupová miestna komunikácia k čerpacej stanici vody)  z pôvodnej parcely reg. „C“ KN 

vodná plocha parc. 675/7 a  poveruje starostu obce Mariana Pauloviča, aby , aby  zrealizoval „Kúpnu 

zmluvu „  medzi obcou Jalšové a p. Františkom Dovčíkom, Fraštacká 119/7 , Hlohovec,  na  kúpu danej 

parcely do vlastníctva obce Jalšové.  Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. 

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

UZNESENIE č 9/2022 

OZ Jalšové schválilo zámer zámeny pozemkov podľa prílohy a z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

medzi obcou Jalšové a p.Jozefom Slovákom a jeho manželkou / zámena pozemkov  podľa 

geometrického plánu vyhotoveného  Ing. Matúš Lošonský, dňa 10.11.2021, číslo 451/2021, úradne 

overený, Ing. Minarechovou, dňa 15.11.2021, číslo G1 523/2021 /na OZ 09.12.2021 číslo uznesenia 

69/2021 . Po zverejnení zámeru zámeny pozemkov ,  OZ schválilo zámenu  pozemkov (novovzniknutú 

par. č. 196/14 registra C o výmere 203 m2, druh pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“ za parcelu č. 

148/1 registra C o výmere 203 m2, druh pozemku trvalý trávny porast z dôvodu, že parcela č. 148/1 

zasahuje do miestnej komunikácie obce) .   Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / 

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

UZNESENIE č. 10/2022 

OZ Jalšové súhlasí s odpredajom pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa – ucelenie 

pozemkov parcela  registra „C“ KN zastavaná plocha nádvoria – novovzniknuté parcely  č. 196/15 

a 196/16, z pôvodnej parcely 196/1 registra „C“ KN zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce 

k.ú. Jalšové /viď príloha/  s cieľom vypracovania zámeru obce podľa  § 9a ods. 8 písm. e) Zák. č. 

138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 

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

UZNESENIE č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie „Zmluvy o poskytnutie finančného príspevku“  Centrum 

voľného času Dúha 2022 “ pre  školopovinné deti v sume 60,- € na rok na 1 dieťa, celkový poplatok na 

rok 2022 v sume 60,-€.  Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  

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

UZNESENIE č.12/2022 

OZ schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra s rozsahom pracovného času 0,2% mesačného 

pracovného času. OZ poveruje starostu vyhlásiť výberové konanie na funkciu hlavného 

kontrolóra obce.  Z 5 poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. 

Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 
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UZNESENIE č.13/2022  

OZ Jalšové berie správu starostu obce  podaných  dotáciách obce, o vykonaných prácach  

a plánovaných akciách v tomto roku na vedomie. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  3 prítomní,  2 

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

                         

 

 Marian Paulovič 

                                                                                                                       Starosta obce 


