
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 16. 03. 2018 

 
Zasadnutie OZ uskutočnené v náhradnom termíne, nakoľko zasadnutie, ktoré sa malo 

uskutočniť 09. 03. 2017 nebolo uznášania schopné. / viď príloha/ 

 

Počet prítomných: 3 

 

Neprítomní:     2     Cepková Gabriela, Bohdan Masaryk 

 

    PROGRAM:       1./ Otvorenie  a určenie overovateľov 

                                2./ Kontrola uznesení 

                                3./ Schválenie programu zasadnutia 

                                4./ Správa o hospodárení za 4/4 roku 2017 a schválenie rozp. opatrení         

                                5./ Súhrnná správa o kontrolnej činnosti 

                                6./ Správa kontrolórky o výsledkoch kontroly 

                                7./ Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z rozpočtu obce 

                                8./ Odmeňovanie poslancov 

                                9./ Rôzne 

                              10./  Záver 

  K bodu č. 1: 
Zasadnutie OZ otvorila a riadila starostka obce Emília Živčáková. Privítala prítomných 

poslancov.  Za overovateľov boli určení p. Paulovičová Ľubica a Smolinský Daniel 

 

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

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

K bodu č. 3: 
OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

K bodu č. 4: 
Správu o hospodárení za 4/4 roku 2017 ako aj rozpočtové opatrenia č.8 a 9 predniesla 

starostka obce. /viď príloha/. 

Príjmy: R: 256811,92 €               Plnenie: 251198,55 €               97,81 %           

Výdavky:        R: 256811,92 €               Plnenie: 244166,84 €               95,08 % 

A./ OZ berie na vedomie správu o hospodárení  za 4/4 roku 2017 bez pripomienok 

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

B./ OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1, 2, 3, 

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

 

K bodu č. 5: 
Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce za rok 2017 predniesla kontrolórka obce 

p. Kmeťová. / viď príloha/ 



OZ vzalo Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce za rok 2017na vedomie bez 

pripomienok, z 3 prítomných za 3, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 6: 

Správu o výsledku kontroly za obdobie od 15. 12. 2017 do 09. 03. 2018 predniesla 

kontrolórka obce. / viď. príloha/. K správe sa vyjadrila starostka obce hlavne k časti 

zverejňovanie, že upozorní pracovníčky obecného úradu o doplnenie chýbajúcich 

dokumentov na internetovú stránku obce. Ďalej poukázala na to, že v zápisniciach zo 

zasadnutia  OZ je pod každým bodom uvedené aj uznesenie OZ, ktoré hl. kontrolórka 

prehliadla. 

A./ OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly za obdobie od 15. 12. 2017 do 09. 03.      

      2018. Z 3 prítomných za 3, proti 0, zdržal sa 0   

B./  OZ berie na vedomie vyjadrenie starostky obce k správe o výsledku kontroly za obdobie  

      15. 12. 2017 do 09. 03. 2018,  z 3 prítomných, za 3, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 7: 
OZ Jalšové schvaľuje Zmluvu o poskytnutí fin. prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018 

uzatvorenú v zmysle § 6 odst. 12 písmeno d/  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvorenú medzi 

obcou Jalšové a Centrom voľného času DÚHA, Koperníkova 24,  920 01 Hlohovec na 

záujmové vzdelávanie. V tomto roku navštevuje CVČ 9 detí z pôvodných 12, 3 deti  rodičia 

odhlásili. / viď príloha/ OZ prijalo uznesenie, že na 1 dieťa obec poskytne CVČ 60,00  €. 

 

A./ OZ Jalšové schvaľuje Zmluvu o poskytnutí fin. prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018              

uzatvorenú v zmysle § 6 odst. 12 písmeno d/  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvorenú medzi 

obcou Jalšové a Centrom voľného času DÚHA, Koperníkova 24,  920 01 Hlohovec na 

záujmové vzdelávanie.  

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

B./ OZ prijalo uznesenie, že na 1 dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ Hlohovec   

obec poskytne fin. čiastku 60,00  €. 

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

 

K bodu č. 8: 
Na základe uznesenia č. 45/2017 OZ prerokovalo návrh p. poslanca Smolinského Daniela 

o odmeňovaní poslancov OZ. OZ tento návrh zamietlo, a bude aj v tomto roku pracovať bez 

nároku na odmenu. 

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

 

K bodu č. 9 
A./ Poslankyňa Paulovičová Ľubica požiadala o opilovanie moruše, ktorá sa nebezpečne                     

nakláňa nad jej plot. Keďže sa na miesto, kde rastie moruša nedá dostať s plošinou, bude sa    

musieť opíliť za pomoci zlanovacej techniky.   

OZ berie na vedomie, z 3 prítomných za 3, proti 0, zdržal sa 0 

 

B./ Starostka obce upovedomila poslancov OZ že vzhľadom na to, že má veľa nevyčerpanej    

dovolenky, bude si musieť čerpať dlhšie obdobie dovolenku a poverí zástupcu starostky  a 

poslancov OZ aby sa postarali o riadny chod obce. Vzhľadom na horeuvedenú skutočnosť, 



poslanci OZ schválili preplatiť starostke obce dovolenku v počte 30 dní. Finančná náhrada za 

dovolenku sa vyplatí podľa fin. prostriedkov obce jednorazovo, prípadne v dvoch splátkach. 

OZ schvaľuje preplatenie dovolenky starostke obce v počte 30 dní. Finančná náhrada za 

dovolenku sa vyplatí podľa fin. prostriedkov obce jednorazovo, prípadne v dvoch splátkach. 

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

 

  K bodu č. 10: 
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

 
 

Overovatelia zápisnice: Paulovičová Ľubica                            .................................................... 

                                       

                                      Smolinský Daniel                               ....................................................     

 

 Zapísal:                        Trnka Martin                                       ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z N E S E N IA  

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 16. 03.  2018.  

UZNESENIE č. 01/ 2018 
A./ OZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne. 

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

UZNESENIE č. 02/ 2018 
OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

 

UZNESENIE č. 03/ 2018 
Správu o hospodárení za 4/4 roku 2017 ako aj rozpočtové opatrenia č.8 a 9 predniesla 

starostka obce. /viď príloha/. 

Príjmy: R: 256811,92 €               Plnenie: 251198,55 €               97,81 %           

Výdavky:        R: 256811,92 €               Plnenie: 244166,84 €               95,08 % 

A./ OZ berie na vedomie správu o hospodárení  za 4/4 roku 2017 bez pripomienok 

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

B./ OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 8 a 9. 

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

UZNESENIE č. 04/ 2018 
OZ vzalo Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce za rok 2017na vedomie bez 

pripomienok, z 3 prítomných za 3, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 05/ 2018 
A./ OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly za obdobie od 15. 12. 2017 do 09. 03.      

      2018. Z 3 prítomných za 3, proti 0, zdržal sa 0   

B./  OZ berie na vedomie vyjadrenie starostky obce k správe o výsledku kontroly za obdobie  

      15. 12. 2017 do 09. 03. 2018,  z 3 prítomných, za 3, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 6/2018 
A./ OZ Jalšové schvaľuje Zmluvu o poskytnutí fin. prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018              

uzatvorenú v zmysle § 6 odst. 12 písmeno d/  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvorenú medzi 

obcou Jalšové a Centrom voľného času DÚHA, Koperníkova 24,  920 01 Hlohovec na 

záujmové vzdelávanie.  

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

B./ OZ prijalo uznesenie, že na 1 dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ Hlohovec   

obec poskytne zo svojho rozpočtu fin. čiastku 60,00  €. 

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

 

UZNESENIE č. 07/2018 
OZ zamieta návrh poslanca p. Smolinského o odmeňovaní poslancov, a bude aj v  roku 2018 

pracovať bez nároku na odmenu. 

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

 



UZNESENIE č. 08/2018 
A./ OZ berie na vedomie žiadosť poslankyne Paulovičovej o opílenie moruše, ktorá sa        

      nebezpečne nakláňa na jej plot 

      OZ berie na vedomie, z 3 prítomných za 3, proti 0, zdržal sa 0 

B./ OZ berie na vedomie vyjadrenie starostky k predmetnej žiadosti 

     OZ berie na vedomie, z 3 prítomných za 3, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 09/2018 
OZ schvaľuje preplatenie dovolenky starostke obce v počte 30 dní. Finančná náhrada za 

dovolenku sa vyplatí podľa fin. prostriedkov obce jednorazovo, prípadne v dvoch splátkach. 

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

 
 

 

                                                                                                      Emília Živčáková 

                                                                                                          starostka obce 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


