
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 11. 12. 2015 

 
Počet prítomných: 4 

 

Neprítomní:           1 / Paulovičová Ľubica/ 

                                

Ďalej prítomní:      Emília Živčáková – starostka obce 

                               Eva Kmeťová, Ing. PN 

                               Pažitná Denisa 

 

                                 

    PROGRAM:       1./ Otvorenie  a určenie overovateľov 

                                2./ Kontrola uznesení 

                                3./ Schválenie programu zasadnutia 

                                4./ Správa o hospodárení za 3/4  2015 

                                5./ Rozpočet obce na roky 2016 - 2018 

                                6./ Ponuka verejného osvetlenia 

                                7/ Výberové konanie na hl. kontrolóra obce  

                                8./ Rôzne 

                                9./ 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 p. Cepková Gabriela 

 

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 

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 3/4 roku 2015/ viď príloha/ a rozpočtové opatrenie č. 11/2015 

predniesla pracovníčka obecného úradu p. Pažitná  

Príjmy: R: 218137,57 €           Plnenie: 167484,52 €             76,78 %  

Výdavky:        R: 218137,57 € Plnenie: 149535,69 €             68,55  % 

.  

 



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. 11/2015 

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

 

K bodu č.5:  
Rozpočet obce na roky 2016  - 2018 / viď príloha/ predniesla prac. Obecného úradu p. 

Pažitná. 

Rok 2016:             Príjmy: 203846,00 € Výdavky: 203846,00 € 

Rok 2017:             Príjmy: 203946,00 € Výdavky: 203946,00 € 

Rok 2018.             Príjmy. 203946,00 € Výdavky: 203946,00 € 

 

A./OZ schvaľuje rozpočet obce Jalšové na rok 2016 bez pripomienok.                                              

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

 

B./ OZ berie na vedomie rozpočet obce Jalšové na roky 2017 – 2018. 

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

K bodu č. 6: 

Starostka obce informovala poslancov o ponuke na realizáciu výmeny verejného osvetlenia 

v obci./ viď príloha/ 

Cena LED svetiel 80 kusov je 31 642 vrátane DPH, cena je bez montáže .Montáž by vykonala  

firma, ktorú si obec vyberie, čo znamená výdavky za montáž navyše. Ponuku na vypracovanie 

cenovej ponuky na montáž svetiel obec zaslala spoločnosti Brodek a spol, ale ku dňu konania 

zastupiteľstva ponuka neprišla. Keďže sa nejedná o projekt cez dotácie, mesačná splátka obce 

by bola cca 440, 00 € vrátane DPH na 6 rokov. OZ vzalo informáciu na vedomie stým, že 

ponukou sa bude zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ, keď bude ponuka ceny montáže. 

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

K bodu č. 7: 

V zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec 

Jalšové vyhlásila 26. 10. 2015 výberové konanie na funkciu hl. kontrolóra obce. Do 

výberového konania sa prihlásila 1 záujemkyňa p. Eva Kmeťová, Ing, ktorá vykonávala 

funkciu hl. kontrolórky obce aj v uplynulom období. Po vypočutí prezentácie záujemkyne sa  

 

A./OZ rozhodlo prijať ju na túto funkciu aj do ďalšieho obdobia. /viď príloha/ 

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

 

B./ OZ určuje hl. kontrolórke na základe úväzku 0,20 pri priemernej mzde v NH za rok 2014 

858, 00 € a 1,15 násobku priemernej mzdy v NH plat vo výške 197,40 €. Poslanci OZ 

schválili kontrolórke obce prémie vo výške 10%,  plat činí 217,80 €, Suma sa zaokrúhľuje na 

celé čísla smerom nahor, t.j. 218, 00 €. 

K bodu č. 8:  

A./ Starostka obce informovala prítomných poslancov o podaní žiadosti o dotáciu na   

environfond na výmenu okien a dverí na budove MŠ 

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

 



B./Starostka obce informovala  o žiadosti Zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom 

o finančný dar. Starostka pripomenula, že keď obec potrebovala umiestniť nášho občana do 

tohto zariadenia, tak zariadenie odmietlo 2 x nášho občana prijať, a ani v tomto zariadení 

žiadny náš občan nežije. 

OZ zamieta poskytnutie fin. daru pre zariadenie pre seniorov. 

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

 

C./ZMO sa listom obrátilo na obce s výzvou na poskytnutie fin. pomoci bývalému starostovi 

obce Bojničky, ktorému vyhorel rodinný dom. OZ pomoc zamieta. 

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

 

D./Starostka obce informovala prítomných o rozpracovaní projektu na rekonštrukciu KD, 

konkrétne na rekonštrukciu soc. zariadenia a kotolne. 

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

 

E./Poslankyňa Cepková požiadala aby sa jej osobne zasielali zápisnice a uznesenia 

z jednotlivých zasadnutí OZ. 

OZ o tomto bode programu nehlasovala. 

K bodu č. 9: 

 Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

 

 

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

                                       

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

 

 

 

 

    Zapísal:     Bohdan Masaryk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



U Z N E S E N I A 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 11. 12. 2015   

UZNESENIE č. 67/ 2015 

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. 68/ 2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

 

UZNESENIE č. 69/ 2015 
A./ OZ berie správu o hospodárení za ¾ na vedomie bez pripomienok,  

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

 

B./ OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2015 

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

UZNESENIE č. 70/ 2015  

Rok 2016:             Príjmy: 203846,00 € Výdavky: 203846,00 € 

Rok 2017:             Príjmy: 203946,00 € Výdavky: 203946,00 € 

Rok 2018:             Príjmy. 203946,00 € Výdavky: 203946,00 € 

 

A./OZ schvaľuje rozpočet obce Jalšové na rok 2016 bez pripomienok. /viď príloha/                                  

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

 

B./ OZ berie na vedomie rozpočet obce Jalšové na roky 2017 – 2018. /viď príloha/ 

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

UZNESENIE č. 71/ 2015 

OZ vzalo na vedomie info starostky obce o ponuke možnosti realizácie LED verejného 

osvetlenia stým, že ponukou sa bude zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ, keď bude ponuka 

ceny montáže. 

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

UZNESENIE č. 72/2015 

A./OZ schvaľuje na základe výberového konania na kontrolóra obce , ktoré bolo vyhlásené  

zmysle § 18, zákona 369/1990 Zb. pani Evu Kmeťovú za hlavnú kontrolórku obce Jalšové 

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

B./ OZ určuje hl. kontrolórke obce plat vo výške 218,00 € 



UZNESENIE č. 73/2015 

OZ vzalo na vedomie info starostky obce o podaní žiadosti o dotáciu na environfond na 

výmenu okien a dverí na budove MŠ 

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

UZNESENIE č. 74/2015 

OZ zamieta poskytnutie fin. daru pre zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom. 

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

UZNESENIE č. 75/2015 

OZ zamieta fin. pomoc pre bývalého starostu obce Bojničky, ktorému vyhorel rodinný dom. 

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

UZNESENIE č. 76/2015 

OZ berie na vedomie info starostky obce o rozpracovaní projektu na rekonštrukciu KD, 

konkrétne na rekonštrukciu soc. zariadenia a kotolne. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Emília Živčáková 

                                                                                                          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezenčná listina 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jalšové 

konaného dňa  10. 06. 2016 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

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

 

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

 

 

 


