Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Jalšové
konaného dňa 18.09. 2015
Počet prítomných: 5
Neprítomní:

0

Ďalej prítomní:

Emília Živčáková – starostka obce
Eva Kmeťová, Ing. – PN

PROGRAM:

1./ Otvorenie a určenie overovateľov
2./ Kontrola uznesení
3./ Schválenie programu zasadnutia
4./ Správa o hospodárení za ½ 2015
5./ Krátkodobý úver obce
6./ Kamerový systém obce
7/ Návrh zmluvy o budúcej zmluve
8./Hodová zábava
9./Správa auditora
10./ Dátové centrum obcí a miest
11./ Rôzne
12./ Čerpanie rezervného fondu
13./ Záver

K bodu č. 1:
Zasadnutie OZ otvorila a riadila starostka obce Emília Živčáková. Privítala prítomných
poslancov. Za overovateľov boli určení p. Masaryk Bohdan a p. Trnka Martin

K bodu č.2:
A./ OZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne.
Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0
B./ Poslankyňa OZ odmietla podpísať zápisnicu z dôvodu, že nesúhlasí s bodom č. 12, ods. 3,
zápisnice OZ zo dňa 19. 06. 2015, nakoľko ona chcela, aby sa zápisnice zasielali iba jej
osobne a nie ako to pochopili ostatný poslanci OZ, vrátane starostky obce.
OZ vzalo na vedomie, z 5 prítomných, za 1, proti 4, zdržal sa 0

K bodu č. 3:
OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok
Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0
K bodu č.4:
Správu o hospodárení za ½ roku 2015 predniesla starostka obce. Poslankyňa OZ p. Cepková
sa vyjadrila, že nerozumie správe o hospodárení, tak ju starostka obce odporučila na p.
Pažitnú.
OZ berie na vedomie bez pripomienok, z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0
K bodu č.5:

Starostka obce oboznámila poslancov OZ o poskytnutí dotácie z PPA na vybudovanie
kamerového systému pre obec vo výške 35 865,00 € bez DPH. DPH si obec uplatní v roku
2016 zo štátnej dotácie. Výber dodávateľa bol realizovaný cez elektronické trhovisko,
a vyhrala firma: TECHNIK Security, s.r.o .
Manažovanie projektu zabezpečovala: WF – company, s.r.o.
Na preklenutie financovania projektu je potrebné, aby si obec vzala krátkodobý úver.
kamerový systém :
- A./ OZ schvaľuje predfinancovanie a spolufinancovanie projektu s názvom: „
Vybudovanie digitálneho kamerového systému obce Jalšové „, s podporou projektu v
zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku, z úveru vo výške do
43 000,00 EUR poskytnutého z Prima banky Slovensko, a.s..
Z 5 prítomných za 4, proti 1, zdržal sa 0
-

B./ OZ schvaľuje zabezpečenie úveru vo výške do 43 000,00 EUR poskytnutého
z Prima banky Slovensko, a.s. vlastnou blankozmenkou obce.
Z 5 prítomných za 4, proti 1, zdržal sa 0

K bodu č. 6:
Starostka obce informovala poslancov o realizácii projektu budovania kamerového systému:
V obci bude 7 kamier. Na námestí bude 1 otočná kamera, ktorá sníma aj MŠ, vstup a výstup
do/z obce budú monitorovať 2 kamery , obecný úrad 2 kamery, kostol 1 kamera, a cintorín 1
kamera.
OZ berie na vedomie, z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0
K bodu č. 7:
V zmysle nového zákona o odpadoch bude triedený zber od roku 2016 financovať
Organizácia zodpovednosti výrobcov /OZV/ z toho dôvodu si musia obce uzatvoriť zmluvu
so spoločnosťou, ktorá je v tejto organizácii združená.
OZ schvaľuje uzatvorenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou NATUR PACK
Z 5 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 1
K bodu č. 8:
Na základe žiadosti Starých pánov futbalistov o poskytnutie sály DK na hodovú zábavu
OZ schvaľuje poskytnutie priestorov vestibule a sály DK na deň 07. 11. 2015. Finančná
zábezpeka na priestory je 500, 00 €
z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0

K bodu č. 9:
Starostka obce oboznámila poslancov so správou auditora, ktorý vykonal fin. audit obce za
rok 2014.
OZ berie na vedomie správu auditora
z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0
K bodu č. 10:
Národný projekt "Dátové centrum obcí a miest" ktorého cieľom je vybudovanie
sprístupnenia elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať
tieto elektronické služby občanom a podnikateľom.. Národný projekt je zameraný na

elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej
úrovni. Projekt má napomôcť pri zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na
úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž. Nebude zabezpečovať poskytovanie služieb
vyplývajúcich z prenesených kompetencií.
Do tohto projektu sa zapojila aj naša obec. Na základe zapojenia sa do projektu boli obci
pridelené 4 ks počítače s nainštalovanými programami a 1 ks multifunkčná tlačiareň.
Aktualizáciu programov vykonáva DCOM taktiež aj aktualizáciu antivírového programu .
Obec bude od roku 2016 za využívanie týchto služieb platiť ročný poplatok – 1 €/ 1 obyvateľ
.
Z 5 prítomných za 4, proti 1, zdržal sa 0
K bodu č. 11:
Poslankyňa Cepková predložila OZ zápisnicu so sedenia komisie kultúry, športu a ŽP. Keďže
zápisnica bola veľmi strohá, a neboli v nej uvedené výsledky koľko rodín sa prihlásilo do
súťaže o najkrajšiu záhradku, star. obce ju požiadala , aby si na najbližšie zasadnutie
pripravila bližšie informácie.
OZ berie na vedomie, z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0
Poslanec OZ Smolinský mal dotaz na star. obce, či je treba na vybudovanie pomníka na
cintoríne ohlásenie drobnej stavby. Starostka obce informovala, že je to potrebné v zmysle
stavebného zákona.
OZ berie na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0
Poslankyňa Cepková požiadala aktualizovať nástenku, nakoľko sú tam vyvesené dokumenty
po aktuálnom termíne.
OZ berie na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0
Poslankyňa Paulovičová upozornila na opravu miestnych komunikácií. Starostka ju uistila, že
keď nastúpia nezamestnaní na aktivačné práce, začnú sa opravovať miestne komunikácie
OZ berie na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0

K bodu č. 12:
V súlade s § 10, zákona č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zásadami hospodárenia s fin.
prostriedkami obce Jalšové , OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 3 579,55 €na
nasledovné výdavky:
Výroba poklopov po krádeži
678,-- €
Oprava kúrenia KD
846,97 €
Vybudovanie parkoviska BD 216
1071,60 €
Rekonštrukcia ÚK MŠ
982,98 €
Z 5 prítomných, za 5 proti 0, zdržal sa 0

K bodu č. 13:
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
Overovatelia zápisnice: Bohdan Masaryk
Martin Trnka
Zapísal:

Paulovičová Ľubica

....................................................
....................................................

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom
konaného dňa 18. 09. 2015
UZNESENIE č. 53/ 2015
A./ OZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne.
Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0
B./ Poslankyňa OZ odmietla podpísať zápisnicu z dôvodu, že nesúhlasí s bodom č. 12, ods. 3,
zápisnice OZ zo dňa 19. 06. 2015, nakoľko ona chcela, aby sa zápisnice zasielali iba jej
osobne a nie ako to pochopili ostatný poslanci OZ, vrátane starostky obce.
OZ vzalo na vedomie, z 5 prítomných, za 1, proti 4, zdržal sa 0

UZNESENIE č. 54/ 2015
OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok
Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0
UZNESENIE č. 55/ 2015
OZ berie na vedomie správu o hospodárení za ½ 2015 bez pripomienok,
Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0

UZNESENIE č. 56/ 2015
A./ OZ schvaľuje predfinancovanie a spolufinancovanie projektu s názvom: „ Vybudovanie
digitálneho kamerového systému obce Jalšové „, s podporou projektu v zmysle príslušných
predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou
nenávratného finančného príspevku, z úveru vo výške do 43 000,00 EUR poskytnutého
z Prima banky Slovensko, a.s..
Z 5 prítomných za 4, proti 1, zdržal sa 0
B./ OZ schvaľuje zabezpečenie úveru vo výške do 43 000,00 EUR poskytnutého z Prima
banky Slovensko, a.s. vlastnou blankozmenkou obce.
Z 5 prítomných za 4, proti 1, zdržal sa 0
UZNESENIE č. 57/ 2015
Starostka obce informovala poslancov o realizácii projektu budovania kamerového systému:
V obci bude 7 kamier. Na námestí bude 1 otočná kamera, ktorá sníma aj MŠ, vstup a výstup
do/z obce budú monitorovať 2 kamery , obecný úrad 2 kamery, kostol 1 kamera, a cintorín 1
kamera.
OZ berie na vedomie ,informáciu starostky obce o realizácii projektu budovania kamerového
systému
Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0
UZNESENIE č. 58/2015
OZ schvaľuje uzatvorenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou NATUR PACK
Z 5 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 1

UZNESENIE č. 59/2015
OZ schvaľuje poskytnutie priestorov vestibule a sály DK na deň 07. 11. 2015. Finančná
zábezpeka na priestory je 500, 00 €
z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0
UZNESENIE č. 60/2015
OZ berie na vedomie správu auditora
z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0

UZNESENIE č. 61/2015
Na základe zapojenia sa do projektu boli obci pridelené 4 ks počítače s nainštalovanými
programami a 1 ks multifunkčná tlačiareň. Aktualizáciu programov vykonáva DCOM taktiež
aj aktualizáciu antivírového programu . Obec bude od roku 2016 za využívanie týchto služieb
platiť ročný poplatok – 1 €/ 1 obyvateľ .
Z 5 prítomných za 4, proti 1, zdržal sa 0
UZNESENIE č. 62/2015
OZ berie na vedomie žiadosť starostky obce na pani Cepkovú, aby si na najbližšie zasadnutie
pripravila lepšie informácie zo súťaže o najkrajšiu záhradku, nakoľko nevedela, koľko
obyvateľov sa do súťaže zapojilo.
Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0

UZNESENIE č. 63/2015
OZ berie na vedomie info starostky obce že na budovanie pomníka na cintoríne treba
dokument ohlásenie drobnej stavby.
OZ berie na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0
UZNESENIE č. 64/2015
OZ berie na vedomie žiadosť pani Cepkovej o aktualizácii nástenky.
OZ berie na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0
UZNESENIE č. 65/2015
Poslankyňa Paulovičová upozornila na opravu miestnych komunikácií. Starostka ju uistila, že
keď nastúpia nezamestnaní na aktivačné práce, začnú sa opravovať miestne komunikácie
OZ berie na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0

UZNESENIE č. 66/20105
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 3 579,55 €na nasledovné výdavky:
Výroba poklopov po krádeži
678,-- €
Oprava kúrenia KD
846,97 €
Vybudovanie parkoviska BD 216
1071,60 €
Rekonštrukcia ÚK MŠ
982,98 €
Z 5 prítomných, za 5 proti 0, zdržal sa 0

Emília Živčáková
starostka obce

Prezenčná listina
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jalšové
konaného 11. 12. 2015

1. Cepková Gabriela

..................................................

2. Masaryk Bohdan

...................................................

3. Paulovičová Ľubica

..................................................

4. Smolinský Daniel

...................................................

5. Trnka Martin

....................................................

Emília Živčáková, starostka obce

....................................................

Kmeťová Eva, kontrolórka obce

....................................................

Pažitná Denisa, prac. OÚ

....................................................

