
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 20. 02. 2015 

 
Počet prítomných: 5 

 

Neprítomní:           0 

                                

Ďalej prítomní:      Emília Živčáková – starostka obce 

                               Eva Kmeťová, Ing. – hl. kontrolór obce 

                               Denisa Pažitná – pracovníčka ob. Úradu 

 

Hostia:          Pavlovič Marian 

                                 

    PROGRAM:       1./ Otvorenie  

                                2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                                3./ Kontrola uznesení 

                                4./ Schválenie programu zasadnutia 

                                5./ Správa o hospodárení 

                                6./ Rozpočtové opatrenia za január 2015 

                                7./ Štatút obce 

                                8/ Rokovací poriadok OZ 

                                9./Zásady odmeňovania poslancov 

                              10./ Súhrnná správa hl kontrolórky obce 

                              11./ Vstup do občianskeho združenia Paradais 

                              12./ Kultúrna komisia 

                              13./ Ponuka na verejné osvetlenie 

                              14./ Pridelenie 2 – izbového nájomného bytu  

                              15./ Rôzne 

                              16./ Záver 

  K bodu č. 1: 

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

poslancov.  

K bodu č.2:  

Za zapisovateľku bola určená pani Paulovičová Ľubica   a za overovateľov p. Masaryk 

Bohdan a Trnka Martin 

K bodu č. 3: 

OZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č.4: 

OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č.5:  
Správu o hospodárení predniesla prítomným p. Pažitná. / viď príloha/ 



Správa o hospodárení za rok 2014 / viď príloha/  

Príjmy: R: 531801,00  € Plnenie: 194166,66 €             36,51 %  

Výdavky:        R: 531801,00 € Plnenie: 194131,63 €             36,50  % 

OZ vzalo správu na vedomie bez pripomienok. z 5 prítomných, za 5 proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 6: 

Rozpočtové opatrenia za mesiac január 2015 predniesla p. Pažitná. / viď príloha/ 

OZ vzalo na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 7: 

So štatútom obce oboznámila poslancov starostka obce. /viď príloha/  

OZ vzalo na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 8:  

S rokovacím poriadkom OZ oboznámila poslancov starostka obce. / viď príloha/ 

OZ berie na vedomie dokument  Rokovací poriadok OZ  

OZ vzalo na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 K bodu č. 9: 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o zásadách odmeňovania poslancov. / viď. 

príloha/ Na základe týchto informácií OZ prijalo nasledovné uznesenia: 

 

A./ OZ berie na vedomie dokument Zásady odmeňovania poslancov 

OZ vzalo na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

B./ OZ sa vzdáva všetkých odmien, ktoré im vyplývajú  z dokumentu Zásady odmeňovania 

poslancov. 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 10: 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014 predniesla  kontrolórka 

obce. / viď príloha/ 

OZ berie na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 11:  
Prítomní poslanci boli oboznámení s možnosťou vstúpiť do mikroregiónu Paradajs. OZ 

prijalo uznesenie o odložení hlasovania na nasledujúce zasadnutie OZ s tým, že sa poslancom 

poskytnú stanovy na ich preštudovanie. 

z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 12: 

Návrh na členov komisie  Kultúry, športu a životného prostredia predniesla p. Cepková. / viď 

príloha/  Predseda: Cepková Gabriela 

              Členovia:  Masaryková Veronika 

                               Trnková Viera  

                               Pavlovičová Nadežda 

OZ schvaľuje . 

z 5 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 1/ Masaryk/ 

 



K bodu č. 13: 

OZ vzalo na vedomie informáciu starostky obce o ponuke obnovy verejného osvetlenia. 

Vzhľadom na to, že od 01. 03 je obec povinná nakupovať tovary a služby nad 1 000,00 € 

cez elektronické trhovisko, poslanci OZ túto ponuku zatiaľ zamietli. 

z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 14:  

 

Keďže sa uvoľnil 2 – izbový nájomný byt v 8 bytovom nájomnom dome, poslanci 

rozhodovali aj o pridelení tohto bytu záujemcom. K dispozícii boli 3 žiadosti:  

Plačková Petra s rodinou, bytom Sokolovce,  

Miklášik Daniel, bytom Hlohovec,  

Roman Klčo, bytom Sokolovce 

Po obhliadke bytu rodina Plačková konštatovala, že aj napriek tomu, že byt je veľmi pekný, je 

pre ich rodinu malý, takže OZ rozhodovalo medzi dvomi nájomníkmi.  

 OZ rozhodlo o pridelení bytu p. Klčovi 

Z 5 prítomných, za 4, proti 1, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 15: 

1. / P. Cepková – harmonogram zasadnutia. OZ zamietlo, nakoľko sú poslanci zamestnaní na 

týždňovky, prípadne na zmeny, väčšine vyhovuje doterajší systém, keď starostka najskôr 

telefonicky kontaktuje poslancov či budú môcť prísť v určitý deň na zasadnutie, a podľa toho 

určí dátum zasadnutia a aj podľa toho, aký súrny dokument treba prerokovať. Je to z toho 

dôvodu, že pri 5 člennom zastupiteľstve sa stávalo že zasadnutie sa muselo odročiť z dôvodu 

nízkeho počtu prítomných poslancov. 

Z 5 prítomných, za 3, proti 2, / Cepková , Trnka/, zdržal sa 0  

 

2./ OZ poveruje starostku obce na vypracovanie výberového konania na poistenie majetku 

Z 5 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 1 /Masaryk/ 

 

3./ OZ sa uznieslo, že všetky dokumenty na prerokovanie sa budú zasielať poslancom OZ 8 – 

10 dní pred zastupiteľstvom. 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

4./Pán Paulovič – ústna žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie – futbalisti 

Starostka odpovedala, že žiadosti o dotácie sa podávajú do konca októbra, aby mohli byť 

zaradené do rozpočtu obce v budúcom roku. Súčasťou žiadosti musia byť aj stanovy 

občianskeho združenia a účel použitia dotácie.  

A./ OZ berie na vedomie ústnu žiadosť p. Pauloviča o poskytnutie dotácie  

OZ berie na vedomie, Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

B./ OZ schválilo zaradenie dotácie pre občianske združenie - futbalisti do rozpočtu obce pre 

rok 2016, pokiaľ budú splnené náležitosti žiadosti.  

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

 

 



K bodu č. 16: 

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

 

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

                                       

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

 

 

Zapísal:     Paulovičová Ľubica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



U Z N E S E N I A 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 20. 02. 2015   

UZNESENIE č. 2/2015 

OZ  Jalšové konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 3/2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 4/ 2015 
Správa o hospodárení za rok 2014 / viď príloha/  

Príjmy: R: 531801,00  € Plnenie: 194166,66 €             36,51 %  

Výdavky:        R: 531801,00 € Plnenie: 194131,63 €             36,50  % 

OZ vzalo správu na vedomie bez pripomienok. z 5 prítomných, za 5 proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 5/ 2015 

Rozpočtové opatrenia za mesiac január 2015 predniesla p. Pažitná. / viď príloha/ 

OZ vzalo na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 6/2015 

OZ vzalo na vedomie informáciu starostky obce o Štatúte obce. /viď príloha/  

OZ vzalo na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 7/2015 

OZ berie na vedomie dokument  Rokovací poriadok OZ  

OZ vzalo na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 8/2015 

A./ OZ berie na vedomie dokument Zásady odmeňovania poslancov 

OZ vzalo na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

B./ OZ sa pre rok 2015 vzdáva všetkých odmien, ktoré im vyplývajú  z dokumentu Zásady 

odmeňovania poslancov. 

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 9/2015 

OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014. / viď 

príloha/ 

OZ berie na vedomie, z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 



UZNESENIE č. 10/2015 

 Prítomní poslanci OZ odložili hlasovanie o vstupe obce do mikroregiónu Paradajs na 

nasledujúce zasadnutie OZ. 

z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 11/2015 

OZ schvaľuje návrh na členov komisie  Kultúry, športu a životného prostredia. / viď príloha/  

Predseda: Cepková Gabriela 

              Členovia:  Masaryková Veronika 

                               Trnková Viera  

                               Pavlovičová Nadežda 

z 5 prítomných za 4, proti 0, zdržal sa 1/ Masaryk/ 

UZNESENIE č. 12/2015 

OZ nateraz zamieta ponuku spoločnosti Marvor s.r.o. na obnovu verejného osvetlenia 

z 5 prítomných za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 13/2015 

OZ sa uznieslo, že uvoľnený 2 – izbový  nájomný byt bude pridelený p. Klčovi. 

Z 5 prítomných, za 4, proti 1, zdržal sa 0 

UZNESENIE č. 14/2015 

OZ zamietlo harmonogram zasadnutí, ktorý navrhovala pani Cepková  

Z 5 prítomných, za 3, proti 2, zdržal sa 0 / Cepková , Trnka/ 

 UZNESENIE č. 15/2015 

 OZ poveruje starostku obce na vypracovanie výberového konania na nové poistenie majetku 

obce. 

Z 5 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 1 /Masaryk/ 

 

UZNESENIE č. 16/2015 

A./ OZ berie na vedomie ústnu žiadosť p. Pauloviča o poskytnutie dotácie  

OZ berie na vedomie, Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

B./ OZ schválilo zaradenie dotácie pre občianske združenie - futbalisti do rozpočtu obce pre 

rok 2016, pokiaľ budú splnené všetky náležitosti žiadosti.  

Z 5 prítomných, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

 

 

                                                                           Emília Živčáková 

                                                                              starostka obce 

 

 

 

 



Prezenčná listina 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jalšové 

konaného  24. 04. 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                             ................................ 


