
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 04. 03. 2016 

 
Počet prítomných: 4 

 

Neprítomní:           1 / Cepková Gabriela/ 

                                

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 hospodárení za rok  2015 a rozpočtové opatrenia č.12/2015 

                                      a č. 13/2015  

                                5./ Odpredaj a prenájom obecného pozemku 

                                6./ Rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu 

                                7./ Výmena okien a dverí na budove MŠ 

                                8./ Rôzne: 

                                    - Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2015 

                                    - Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2016 

                                    - Renovácia verejného osvetlenia 

                                9./ Záver 

                               

 

  K bodu č. 1: 

Zasadnutie OZ otvorila a riadila starostka obce Emília Živčáková. Privítala prítomných 

poslancov.  Za overovateľov boli určení p. Bohdan Masaryk a Martin Trnka, zapisovateľ p. 

Masaryk Bohdan 

 

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

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

 

B./ Uznesenie č. 62/2015 zo dňa 18. 09. nebolo splnené, nakoľko poslankyňa p. Cepková sa 

zo zasadnutia OZ ospravedlnila a preto nepredložila na dnešné zasadnutie dokumenty o ktoré 

ju požiadala starostka obce a OZ. 

OZ vzalo na vedomie, z 4 prítomných, za 4,  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 roku 2015/ viď príloha/ a rozpočtové opatrenia č. 12/2015 

a 13/5015/ / viď príloha/  predniesla starostka obce  

 

Príjmy: R: 288 834,65 €          Plnenie: 294 145,66 €             101,84 %  

Výdavky:        R: 288 834 65 € Plnenie: 241 064,25 €                           83,46 % 

 

A./ OZ berie správu o hospodárení na vedomie bez pripomienok,  

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

 

B./ OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a 13/2015 

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

 

K bodu č. 5:  
A./So žiadosťou o odkúpenie časti obecného pozemku  parcela č. 855/4 v k.ú. Jalšové sa na   

OZ obrátila p. Hlavnová Zuzana. / viď príloha/ 

OZ zamieta predaj, nakoľko táto parcela je vedená ako komunikácia, a v prípade odpredaja by 

parcela nespĺňala šírku na prejazd motorových vozidiel. 

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

 

B./ So žiadosťou o dlhodobý prenájom pozemku, parcela č. 198/1 sa  na OZ obrátil pán Milan 

Hesko a manželka Jana / viď príloha/ 

OZ zamieta žiadosť o dlhodobý prenájom parcely. Menovaní môžu túto parcelu aj naďalej 

využívať na pestovanie zeleniny. Keďže už v minulosti boli u menovaných pokusy o rôzne 

budovanie  prístavby na tejto parcele, OZ ich dôrazne upozornilo aj na zákaz stavebných 

aktivít a pestovanie trvácnych rastlín. 

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

 

K bodu č. 6: 
Obci Jalšové bola na základe žiadosti poskytnutá dotácia vo výške 16 878 € 

z environmentálneho fondu na výmenu okien a dverí na budove MŠ. Na základe tejto 

informácie  

A./ OZ schvaľuje na rok 2016 navýšenie rozpočtu o čiastku 16 878 € z dotácie environfondu 

a vo výške 888,32 € z vlastných zdrojov  v príjmovej a výdavkovej  položke. 

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

 

B./ OZ schvaľuje navýšenie kapitálových príjmov v rozpočte obce o 16 878 €, ktoré obec 

získala formou dotácie z environmentálneho fondu na základe zmluvy č. 113867 08U02 

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. 

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

 

K bodu č. 7: 

Starostka obce informovala prítomných, že na základe výberového konania na realizáciu 

výmeny okien a dverí bola z troch firiem vybraná ako víťazná firma STAVUROPE s. r. o. 

Prešov. 

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



 K bodu č. 8:  

A./ Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 predniesla hl. kontrolórka obce. /viď príloha/ 

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

 

B./Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok predniesla hl. kontrolórka obce.  / viď 

príloha/ OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 

Z 4 prítomných, za 3, proti 0, zdržal sa 1 

 

C./ V zmysle uznesenia č. 71/2015 sa OZ znovu vrátilo k prerokovaniu možnosti 

rekonštrukcie verejného osvetlenia aj s ponukou montáže od firmy Brodek a spol. 

Cenová ponuka za výmenu jedného svietidla spolu aj s iným drobným  materiálom 

predstavuje čiastku 60,20 € bez DPH. / viď príloha/ Cena za montáž je neúmerne vysoká.  

Na základe týchto informácií OZ zamieta na tento rok rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

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

K bodu č. 9: 

 Na záver starostka obce informovala komisiu na ochranu vereného záujmu, že oznámenie 

funkcií , zamestnaní činností a majetkových pomerov predložila v stanovenom termíne do 

kancelárie obecného úradu Jalšové, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

 

 

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

                                       

                                       Trnka Martin                               ....................................................     

        

 

 

 

    Zapísal:     Bohdan Masaryk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 



 

 

                                                      U Z N E S E N I A 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 04. 03. 2016   

UZNESENIE č. 01/ 2016 

A./ OZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne. 

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

 

B./ Uznesenie č. 62/2015 zo dňa 18. 09. nebolo splnené, nakoľko poslankyňa p. Cepková 

nepredložila na dnešné zasadnutie dokumenty o ktoré ju požiadala starostka obce a OZ. 

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

UZNESENIE č. 02/ 2016 

OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

 

UZNESENIE č. 03/ 2016 
A./ OZ berie správu o hospodárení za 4/4 2015 na vedomie bez pripomienok,  

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

 

B./ OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a 13/2015 

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

UZNESENIE č. 04/ 2016  

A./OZ zamieta predaj časti parcely č. 855/4 v k.ú. Jalšové,  nakoľko táto parcela je vedená 

ako komunikácia, a v prípade odpredaja by parcela nespĺňala šírku na prejazd motorových 

vozidiel. 

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

 

B./ OZ zamieta žiadosť o dlhodobý prenájom parcely č. 198/1. Menovaní môžu túto parcelu 

aj naďalej využívať na pestovanie zeleniny.  

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

UZNESENIE č. 05/ 2016 

A./ Na základe zmluvy  č. 113867 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 

formou dotácie OZ schvaľuje na rok 2016 navýšenie kapitálového rozpočtu vo výdavkovej 

časti o čiastku 888,32 € z vlastných zdrojov, ktoré sa budú čerpať  z rezervného fondu na 

výmenu okien a dverí na budove MŠ.  

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

 

B./ OZ schvaľuje navýšenie kapitálových  výdavkov v rozpočte obce o 16 878 €, ktoré obec 

získala formou dotácie z environmentálneho fondu na základe zmluvy č. 113867 08U02 

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. 

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



UZNESENIE č. 06/2016 

Starostka obce informovala prítomných, že na základe výberového konania na realizáciu 

výmeny okien a dverí bola z troch firiem vybraná ako víťazná firma STAVEUROPE s. r. o.  

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

UZNESENIE č. 07/2016 

OZ vzalo na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2015. /viď príloha/ 

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

UZNESENIE č. 08/2016 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016./ viď príloha/ 

Z 4 prítomných, za 3, proti 0, zdržal sa 1 

UZNESENIE č. 09/2016 

V zmysle uznesenia č. 71/2015 OZ sa znovu vrátilo k prerokovaniu možnosti rekonštrukcie 

verejného osvetlenia aj s ponukou montáže od firmy Brodek a spol. 

Cenová ponuka za výmenu jedného svietidla spolu aj s iným drobným  materiálom 

predstavuje čiastku 60,20 € bez DPH. / viď príloha/ Cena za montáž je neúmerne vysoká.  

Na základe týchto informácií OZ zamieta na tento rok rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Emília Živčáková 

                                                                                                          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezenčná listina 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jalšové 

konaného  27. 05. 2016 

 

 

1. Cepková  Gabriela                                     .................................................. 

 

2. Masaryk Bohdan                                       ...................................................  

 

3. Paulovičová Ľubica                                  .................................................. 

 

4. Smolinský Daniel                                     ................................................... 

 

5. Trnka Martin                                            .................................................... 

 

 

 

Emília Živčáková, starostka obce                .................................................... 

 

Kmeťová Eva, kontrolórka obce                  ....................................................     

 

 

 
 


