
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 22. 05. 2015 
Počet prítomných: 5 

 

Neprítomní:           0 

                                

Ďalej prítomní:      Emília Živčáková – starostka obce 

                               Eva Kmeťová, Ing. – hl. kontrolór obce 

                               Denisa Pažitná – pracovníčka OcÚ 

 

                                 

    PROGRAM:       1./ Otvorenie  

                                2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                                3./ Kontrola uznesení 

                                4./ Schválenie programu zasadnutia 

                                5./ Správa o hospodárení 

                                6./ Rozpočtové opatrenia 

                                7./ Prezentácia spoločnosti AE Group – verejné osvetlenie 

                                8/ Prezentácia spoločnosti Ecoled Solutions – ver. osvetlenie 

                                9./Vstup do mikroregiónu Paradajs 

                              10./ Úprava platu starostky a kontrolórky obce 

                              11./ Správa o výsledku následnej fin. kontroly č. 1 a č. 2 

                              12./ Info o havárii rozvodov kúrenia v MŠ 

                              13./ Čerpanie rezervného fondu 

                              14./ Rôzne 

                              15./ 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 Paulovičová Ľubica 

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 za ¼ 2015 predniesla prítomným p. Pažitná. / viď príloha/ 

Správa o hospodárení za ¼ rok 2015 / viď príloha/  

Príjmy: R: 199686,87  € Plnenie: 61297,73 €             30,70 %  

Výdavky:        R: 199086,88 € Plnenie: 43492,11 €             21,85  % 



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

K bodu č. 6: 

Rozpočtové opatrenia 1 – 7 predniesla p. Pažitná. / viď príloha/ 

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

K bodu č. 7: 

OZ si vypočulo prezentáciu spoločnosti AE Group na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

Rozhodnutie o zapojení sa do rekonštrukcie VO si ponechali na najbližšie zasadnutie OZ 

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

K bodu č. 8:  

OZ si vypočulo prezentáciu spoločnosti Ecoled Solurions na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia. Rozhodnutie o zapojení sa do rekonštrukcie VO si ponechali na najbližšie 

zasadnutie OZ 

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

K bodu č. 9: 

OZ schvaľuje vstup obce Jalšové do mikroregiónu PARADAIS 

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

 

K bodu č. 10: 

Počet obyvateľov 500, priemerná mzda v NH za rok 2014 je 858,00 € 

Podľa § 4, ods. 2  zákona č. 253/94 patrí starostovi obce plat vo výške  1,49 násobku 

z priemernej mzdy v NH  čo činí / 1,49 x 858  € = 1278,42 €/ OZ schvaľuje starostke obce 

prémie vo výške 11% , čo spolu činí sumu 1419,05  suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. 

Kontrolórka obce má úväzok 0,20 , pri priemernej mzde v NH za rok 2014 a 1,15 násobku 

úväzku jej patrí plat vo výške 197, 40 €. OZ schválilo kontrolórke obce prémie 10%, spolu jej 

plat činí 217,80 €. Suma sa zaokrúhľuje na celé čísla smerom nahor 

A./ OZ schvaľuje starostke obce plat vo výške 1420, 00 € 

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

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

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

 

K bodu č. 11:  
OZ vzalo na vedomie správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1 a č. 2, ktorú 

predniesla hl. kontrolórka obce / viď prílohy/ 

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

 

K bodu č. 12: 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o havárii ústredného kúrenia v budove MŠ 

Jalšové. Bola vykonaná celková rekonštrukcia  ÚK 

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

K bodu č. 13: 

OZ schvaľuje čerpanie fin. prostriedkov z rezervného fondu vo výške 982,98 € na výmenu 

radiátorov v MŠ v prípade nepokrytia výdavku z vlastných zdrojov  - technické zhodnotenie  

budovy 

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



K bodu č. 14:  

- poslankyňa Cepková informovala o činnosti komisie kultúry  

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

 

- Zákon č. 307/2014 Z.z.o opatreniach súvisiacich s oznamovaním  protispoločenskej činnosti  

účinný od 01. 01. 2015, informovala  kontrolórka obce 

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

 

-  Vyriešenie žumpy pri bytovkách – informovala starostka obce – uzatvorí sa staré 

kanalizačné potrubie, aby kanalizačný odpad nepresakoval do pivnice 

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

 

-  Poslankyňa Cepková navrhla, aby sa na detské ihrisko okolo šmýkčiek  dala drvená kôra. 

OZ neodporučilo tento návrh, nakoľko predpokladajú, že deti by si mohli na kôre spôsobiť 

odreniny. Piesok nie je vhodný z dôvodu hygieny, nateraz je najvhodnejší trávnik. 

OZ neodporučilo obsypať šmýkačky na detskom ihrisku drvenou kôrou. 

 

- Poslankyňa Cepková podala návrh, aby sa v obci zistil záujem dôchodcov o stravovanie 

počas letných prázdnin, keďže stavovanie počas letných prázdnin v školskej jedálni nie je  

možné. 

OZ poverilo starostku obce preveriť záujem dôchodcov o stravovanie počas letných prázdnin , 

cenu a dopravu stravy 

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

 

- Starostka obce informovala o postupnom budovaní internetovej stránky obce 

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

 

K bodu č. 15: 

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

 

 

 

 

 

 

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

                                       

                                       Paulovičová Ľubica                     ....................................................     

 

 

 

 

    Zapísal:     Paulovičová Ľubica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



U Z N E S E N I A 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 22. 05. 2015   

UZNESENIE č. 21/2015 

OZ  Jalšové konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne 

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

UZNESENIE č. 22/2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

 

UZNESENIE č. 23/ 2015 
Správu o hospodárení za ¼ 2015 predniesla prítomným p. Pažitná. / viď príloha/ 

Správa o hospodárení za ¼ rok 2015 / viď príloha/  

Príjmy: R: 199686,87  € Plnenie: 61297,73 €             30,70 %  

Výdavky:        R: 199086,88 € Plnenie: 43492,11 €             21,85  % 

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

UZNESENIE č. 24/ 2015 

Rozpočtové opatrenia č.  1 – 7  predniesla p. Pažitná. / viď príloha/ 

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

UZNESENIE č. 25/2015 

OZ si vypočulo prezentáciu spoločnosti AE Group na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

Rozhodnutie o zapojení sa do rekonštrukcie VO si ponechali na najbližšie zasadnutie OZ 

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

UZNESENIE č. 26/2015 

OZ si vypočulo prezentáciu spoločnosti Ecoled Solurions na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia. Rozhodnutie o zapojení sa do rekonštrukcie VO si ponechali na najbližšie 

zasadnutie OZ 

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

UZNESENIE č. 27/2015 

OZ schvaľuje vstup obce Jalšové do mikroregiónu PARADAIS 

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

UZNESENIE č. 28/2015 

A./ OZ schvaľuje starostke obce plat vo výške 1420, 00 € 

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

 

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

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

 



UZNESENIE č. 29/2015 

OZ vzalo na vedomie správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1 a č. 2, ktorú 

predniesla hl. kontrolórka obce / viď prílohy/ 

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

UZNESENIE č. 30/2015 

OZ berie na vedomie info o  havárii ústredného kúrenia v budove MŠ Jalšové. Bola vykonaná 

celková rekonštrukcia  ÚK 

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

UZNESENIE č. 31/2015 

OZ schvaľuje čerpanie fin. prostriedkov z rezervného fondu vo výške 982,98 € na výmenu 

radiátorov v MŠ v prípade nepokrytia výdavku z vlastných zdrojov  - technické zhodnotenie  

budovy 

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

UZNESENIE č. 32/2015 

- poslankyňa Cepková informovala o činnosti komisie kultúry  

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

UZNESENIE č. 33/2015 

OZ berie na vedomie info kontrolórky obce o zákone č. 307/2014  

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

 

UZNESENIE č. 34/2015 

OZ vzalo na vedomie  info starostky obce o spôsobe odstránenia závady na kanalizácii  pri 

bytovkách. 

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

UZNESENIE č. 35/2015 

OZ neodporučilo obsypať šmýkačky na detskom ihrisku drvenou kôrou. 

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

UZNESENIE č. 36/2015 

OZ poverilo starostku obce preveriť záujem dôchodcov o stravovanie počas letných prázdnin , 

cenu a dopravu stravy 

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

UZNESENIE č. 37/2015 

OZ vzalo na vedomie info starostky obce o budovaní internetovej stránky 

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

 

 

 

                                                                   Emília Živčáková 

                                                                     starostka obce 

 

 



 

 

Prezenčná listina 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jalšové 

konaného  18. 09. 2015 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

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

 

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

 


