
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 19. 06. 2015 
Počet prítomných: 4 

 

Neprítomní:           1 / Trnka Martin / 

                                

Ďalej prítomní:      Emília Živčáková – starostka obce 

                               Eva Kmeťová, Ing. – hl. kontrolór obce 

                                                                

    PROGRAM:       1./ Otvorenie  a určenie overovateľov 

                                2./ Kontrola uznesení 

                                3./ Schválenie programu zasadnutia 

                                4./ Stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu obce r. 2014 

                                5./ Návrh záverečného účtu obce  za rok 2014 

                                6./ Verejné osvetlenie  

                                7/ Rekonštrukcia KD 

                                8./Vybudovanie kamerového systému v obci 

                                9./Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce 

                              10./ Zákon č. 307/2014 

                              11./ VZN o opatrovateľskej službe 

                              12./ Rôzne 

                              13./ Záver 

  K bodu č. 1: 

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

poslancov.  Za overovateľov boli určení p. Cepková a p. Smolinský. 

 

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

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: 

Hl. kontrolórka oboznámila prítomných so svojim stanoviskom k  záverečnému účtu obce 

Jalšové za rok 2014 / viď príloha/ a odporučila OZ záverečný účet obce za rok 2014 prijať bez 

výhrad. 

OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2014. 

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

 

K bodu č.5:  
OZ  na základe odporúčania hl. kontrolórky obce  

A./ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad 

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

B./ schvaľuje vrátenie  nadbytočné čerpanie rezervného fondu v sume 139,17 € do rezerv. 

fondu. 



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

 

K bodu č. 6: 

Na základe uznesenia č. 25/2015  a č. 26/2015 zo dňa 22. 05. 2015 sa OZ uznieslo, že tento 

rok  nebude robiť rekonštrukciu  verejného osvetlenia. 

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

K bodu č. 7: 

Na základe výzvy z PRV pre nové programovacie obdobie, opatrenie č. 7 Základné služby 

a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie č. 7.4 , operácia: Investície do 

využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie sa:  

A./ OZsa uznieslo, že sa zapojíme žiadosťou o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu KD so 

zameraním na výmenu kotolne a zateplenie a opravu strechy. 

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

 

B./OZ poverilo starostku obce aby preverila podmienky dotácie a oslovila spoločnosti, ktoré 

sa zaoberajú vypracovávaním žiadostí o poskytnutie dotácie. 

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

K bodu č. 8:  

Na základe výzvy z programovacieho obdobia 2007 – 2014 z PRV sa naša obec môže 

uchádzať o dotáciu na vybudovanie kamerového systému v obci.  

A./ OZ schvaľuje zapojenie sa obce  žiadosťou o dotáciu na vybudovanie kamerového 

systému v obci 

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

 

B./OZ poverilo starostku obce aby preverila podmienky dotácie a oslovila spoločnosti, ktoré 

sa zaoberajú vypracovávaním žiadostí o poskytnutie dotácie. 

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

K bodu č. 9: 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok roku 2015 

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

 

K bodu č. 10: 

So zákonom č. 307/2014 Z.z. /viď príloha/ o niektorých opatreniach súvisiacich s 

oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

oboznámila prítomných poslancov kontrolórka obce. 

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

 

K bodu č. 11:  
A./ OZ ruší VZN č.1/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške 

úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Jalšové 

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

 

B./ OZ schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o poskytovaní opatrovateľskej 

služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce 

Jalšové 

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



K bodu č. 12: 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o knižnej publikácii, ktorú chce vydať 

TTSK  a žiada od obcí aby do tejto knižnej publikácie odporučili zaujímavých obyvateľov 

obce. Starostka obce odporučila p. Aberštíkovú Helenu. 

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

 

Poslankyňa Cepková informovala o opekačke na kráčinách dňa  03. 07. 2015, o súťaži 

o najkrajší balkón a záhradku, o stravovaní dôchodcov počas letných prázdnin. 

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

 

Poslankyňa Cepková podala návrh, aby sa všetkým poslancom posielali domov zápisnice OZ.  

OZ zamieta návrh p. Cepkovej 

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

 

Internetová stránka je ešte stále v štádiu spracovávania info starostky obce. 

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

 

OZ sa uznieslo, že cvičenie s malými deťmi  sa združí na niektorý z dní keď sa cvičí aerobik, 

t.j. pondelok, prípadne vo štvrtok 

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

 

 

K bodu č. 13: 

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

 

 

 

 

 

 

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

                                       

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

 

 

 

 

    Zapísal:     Paulovičová Ľubica     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



U Z N E S E N I A 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 19. 06. 2015   

UZNESENIE č. 38/ 2015 

OZ  Jalšové konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne 

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

UZNESENIE č. 39/ 2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

 

UZNESENIE č. 40/ 2015 
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2014. 

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

UZNESENIE č. 41/ 2015  

A./ OZ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad 

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

B./ OZ schvaľuje vrátenie  nadbytočné čerpanie rezervného fondu v sume 139,17 € do rezerv.  

fondu. 

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

UZNESENIE č. 42/ 2015 

Na základe uznesenia č. 25/2015  a č. 26/2015 zo dňa 22. 05. 2015 sa OZ uznieslo, že tento 

rok  nebude robiť rekonštrukciu  verejného osvetlenia. 

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

UZNESENIE č. 43/2015 

A./ OZ sa uznieslo, že sa zapojíme žiadosťou o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu KD so 

zameraním na výmenu kotolne a zateplenie a opravu strechy. 

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

 

B./OZ poverilo starostku obce aby preverila podmienky dotácie a oslovila spoločnosti, ktoré 

sa zaoberajú vypracovávaním žiadostí o poskytnutie dotácie. 

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

UZNESENIE č. 44/2015 

A./ OZ schvaľuje zapojenie sa obce  žiadosťou o dotáciu na vybudovanie kamerového 

systému v obci 

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

 

B./OZ poverilo starostku obce aby preverila podmienky dotácie a oslovila spoločnosti, ktoré 

sa zaoberajú vypracovávaním žiadostí o poskytnutie dotácie. 

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

 



UZNESENIE č. 45/2015 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok roku 2015 

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

 

UZNESENIE č. 46/2015 

OZ berie na vedomie informáciu hl. kontrolórky o zákone č. 307/2014 Z.z. /viď príloha/ o 

niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

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

 

 

UZNESENIE č. 47/2015 

A./ OZ ruší VZN č.1/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške 

úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Jalšové 

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

 

B./ OZ schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o poskytovaní opatrovateľskej 

služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce 

Jalšové 

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

UZNESENIE č. 48/2015 

OZ berie na vedomie info starostky obce o plánovanej knižnej publikácii, ktorú chce vydať 

TTSK Kto je kto v trnavskom kraji.  

Starostka obce odporučila do tejto publikácie  p. Aberštíkovú Helenu. 

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

UZNESENIE č. 49/2015 

OZ vzalo na vedomie info  p.  Cepkovej o opekačke na kráčinách dňa  03. 07. 2015, o súťaži 

o najkrajší balkón a záhradku, o stravovaní dôchodcov počas letných prázdnin. 

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

UZNESENIE č. 50/2015 

OZ zamieta návrh p. Cepkovej , aby sa všetkým poslancom posielali domov zápisnice OZ.  

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

UZNESENIE č. 51/2015 

OZ vzalo na vedomie info starostky obce, že internetová stránka je ešte stále v štádiu 

spracovávania. 

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

UZNESENIE č. 52/2015 

OZ sa uznieslo, že cvičenie s malými deťmi  sa združí na niektorý z dní keď sa cvičí aerobik, 

t.j. pondelok, prípadne vo štvrtok 

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

 

 



 

 

                                                                   Emília Živčáková 

                                                                     starostka obce 

 

 

 

 

Prezenčná listina 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jalšové 

konaného  19. 06. 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                             ................................ 

 

 


