
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 22. 06. 2018 

 
 

Počet prítomných: 3 

 

Neprítomní:     2     Paulovičová Ľubica, Trnka Martin 

 

    PROGRAM:       1./ Otvorenie  a určenie overovateľov 

                                2./ Kontrola uznesení 

                                3./ Schválenie programu zasadnutia 

                                4./ Správa o hospodárení za 1/4 roku 2018 a schválenie rozp. opatrení         

                                5./ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 

                                6./ Správa kontrolórky o výsledkoch kontroly 

                                7./ Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2017 

                                8./ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 

                                9./ Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov a  rozsah                                                                                                                       

výkonu funkcie starostu na obdobie 2018 - 2022                                                                                                                

                              10./  Využitie rezervného fondu 

                              11./ Žiadosť o odkúpenie pozemku 

                              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. Bohdan Masaryk 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 1/4 roku 2018 ako aj rozpočtové opatrenia č.1, 2, 3 predniesla 

starostka obce. /viď príloha/. 

Príjmy: R: 395711,00 €               Plnenie: 77401,97 €               19,56 %           

Výdavky:        R: 395711,00 €               Plnenie: 59691,20 €               15,08 % 

A./ OZ berie na vedomie správu o hospodárení  za 1/4 roku 2018 bez pripomienok 

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

B./ OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 4, 5, 6 

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

 

K bodu č. 5: 
Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2018 predniesla kontrolórka obce p. 

Kmeťová. / viď príloha/ 



OZ vzalo plán  kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2018 na vedomie bez 

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

K bodu č. 6: 

Správu o výsledku kontroly za obdobie od 09. 03. 2018 do 22. 06. 2018 predniesla 

kontrolórka obce. / viď. príloha/. 

OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly za obdobie od 09. 03. 2018 do 22. 06.       

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

 

K bodu č. 7: 
Stanovisko hl. kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2017 predniesla hl. kontrolórka 

obce . 

OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Jalšové 

za rok 2017. Z 3 prítomných za 3, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu č. 8:  
Po prednesení stanoviska hl. kontrolórky k Záverečnému účtu obce Jalšové za rok 2017 

poslanci OZ pristúpili k hlasovaniu: 

A./ OZ schvaľuje Záverečný účet obce Jalšové a celoročné hospodárenie obce za rok 2017      

bez výhrad.   

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

B./ OZ schvaľuje použitie prebytku hospodárskeho prebytku v sume 2 006,98 €, zisteného 

podľa ustanovenia § 10,odst. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, 

na: tvorba rezervného fondu v sume  2 006,98 €. 

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

 

K bodu č. 9: 
Starostka obce informovala prítomných poslancov, že  vzhľadom na blížiaci sa termín 

komunálnych volieb je povinnosťou obecného zastupiteľstva určiť počet poslancov a rozsah 

výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022, najneskôr 90 dní pred 

voľbami na celé funkčné obdobie. Na základe tejto informácie OZ určuje: 

 

A. /OZ obce Jalšové určuje v súlade s § 11 ods.3 zákona Slovenskej národnej rady č.     

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2018 – 2022 počet poslancov v počte 5 / slovom päť/ 

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

 

B./OZ obce Jalšové určuje v súlade s §11 ods. 4 písm. i/ zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok. 

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

 

K bodu č. 10: 
OZ sa uznieslo, že z rezervného fondu obce preinvestuje v tomto volebnom období 30 000,00 

€, ktoré budú využité na rekonštrukciu vodovodnej siete. 

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

 



C./ OZ obce Jalšové určuje v zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pre voľby do orgánov 

samosprávy obce Jalšové  na funkčné obdobie 2018 –2022 jeden volebný obvod. 

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

K bodu č. 11: 
OZ prerokovalo žiadosť p. Michaely Heskovej, bytom Jalšové 42 o odpredaji obecného 

pozemku v k.ú. Jalšové parcela č. 198/3 a zaujalo zamietavé stanovisko s tým, že parcelu pri 

svojom rodinnom dome môžu aj naďalej využívať na pestovanie záhradných plodín s krátkou 

dobou životnosti, a nesmú sa na nej stavať stavby . 

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

 

K bodu č. 12: 
Poslanci OZ nemali k tomuto bodu žiadne návrhy ani pripomienky. 

 

K bodu č. 13: 
Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a zasadnutie OZ 

ukončila. 

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

                                       

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

 

 Zapísal:                                                                                    ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZNESENIA 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 22. 06. 2018.  

UZNESENIE č. 10/ 2018 
A./ OZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne. 

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

UZNESENIE č. 11/ 2018 
OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

 

UZNESENIE č. 12/ 2018 
Správu o hospodárení za 1/4 roku 2018 ako aj rozpočtové opatrenia č.1, 2, 3 predniesla 

starostka obce. /viď príloha/. 

Príjmy: R: 395711,00 €               Plnenie: 77401,97 €               19,56 %           

Výdavky:        R: 395711,00 €               Plnenie: 59691,20 €               15,08 % 

A./ OZ berie na vedomie správu o hospodárení  za 1/4 roku 2018 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 

UZNESENIE č. 13/ 2018 
OZ vzalo na vedomie plán  kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2018 bez 

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

UZNESENIE č. 14/ 2018 
OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly za obdobie od 09. 03. 2018 do 22. 06.       

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

 

UZNESENIE č. 15/2018 
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Jalšové 

za rok 2017. Z 3 prítomných za 3, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 16/2018 
A./ OZ schvaľuje Záverečný účet obce Jalšové a celoročné hospodárenie obce za rok 2017      

bez výhrad. /viď príloha/   
Z 3 prítomných, za 3, proti 0, zdržal sa 0 

B./ OZ schvaľuje použitie prebytku hospodárskeho prebytku v sume 2 006,98 €, zisteného 

podľa ustanovenia § 10,odst. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, 

na: tvorba rezervného fondu v sume  2 006,98 €. 

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

 

UZNESENIE č. 17/2018 



A. /OZ obce Jalšové určuje v súlade s § 11 ods.3 zákona Slovenskej národnej rady č.     

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2018 – 2022 počet poslancov v počte 5 / slovom päť/ 

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

 

B./OZ obce Jalšové určuje v súlade s §11 ods. 4 písm. i/ zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok. 

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

 

C./ OZ obce Jalšové určuje v zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pre voľby do orgánov 

samosprávy obce Jalšové  na funkčné obdobie 2018 –2022  1 /slovom jeden/ volebný obvod. 

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

 

UZNESENIE č. 18/2018 
OZ sa uznieslo, že z rezervného fondu obce preinvestuje v tomto volebnom období 30 000,00 

€, ktoré budú využité na rekonštrukciu vodovodnej siete. 

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

 

UZNESENIE č. 19/2018 
OZ zamietlo  žiadosť p. Michaely Heskovej, bytom Jalšové 42 o odpredaji obecného 

pozemku v k.ú. Jalšové parcela č. 198/3 s tým, že parcelu pri svojom rodinnom dome môžu aj 

naďalej využívať na pestovanie záhradných plodín s krátkou dobou životnosti, a nesmú sa na 

nej stavať stavby . 

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

 

 

                                                                                                      Emília Živčáková 

                                                                                                          starostka obce 

 

 
 


