
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 28. 09. 2018 

 
 

Počet prítomných: 4 

 

Neprítomní:     1     Smolinský Daniel 

 

    PROGRAM:       1./ Otvorenie  a určenie overovateľov 

                                2./ Kontrola uznesení 

                                3./ Schválenie programu zasadnutia 

                                4./ Správa o hospodárení za 2/4 roku 2018 a schválenie rozp. opatrení         

                                5./ Správa nezávislého audítora 

                                6./ Správa kontrolórky o výsledkoch kontroly 

                                7./ Schválenie preklenovacieho úveru vo výške 60 000,00 € 

                                8./ Schválenie dotácie pre Michaelu Kusyovú na príspevky a stravné  v 

                                      MŠ Jalšové 

                                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. Bohdan Masaryk a Paulovičová Ľubica 

 

K bodu č.2:  
A./ 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: 
Správu o hospodárení za 2/4 roku 2018 ako aj rozpočtové opatrenia č.7, 8, 9 predniesla 

starostka obce. /viď príloha/. 

Príjmy: R: 395807,13 €               Plnenie: 135796,41 €               34,31 %           

Výdavky:        R: 395807,13 €               Plnenie: 126879,43 €               32,06 % 

A./ OZ berie na vedomie správu o hospodárení  za 2/4 roku 2018 bez pripomienok 

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

B./ OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 7 

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

C./ OZ schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 8, 9 

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

 

K bodu č. 5: 
Správu nezávislého audítora predniesla starostka obce, kde bolo audítorom konštatované: 



- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou 

závierkou za daný rok 

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve 

- na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov bolo 

konštatované:  

Obec Jalšové konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách /viď príloha/ 

OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora 

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

 

K bodu č. 6: 

Správu výsledku kontroly za obdobie od 22. 06. 2018 do 28. 09. 2018 predniesla kontrolórka 

obce. / viď. príloha/. 

OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly za obdobie od 22. 06. 2018 do 29. 09.      2018. 

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

K bodu č. 7: 
Starostka obce informovala prítomných poslancov OZ, že našej obci bola schválená žiadosť 

o finančný príspevok na opatrenie 7, podopatrenie  7.4, aktivita 5, investície do využívania 

OZE, vrátane investícií spojenými s úsporou energie  - len ako súčasť investícií do miestnych 

služieb, vo výške 60 344,71 € / slovom šesťdesiattisíctristoštyridsať štyri EUR 

a sedemdesiatjeden eurocentov, formou refundácie 

Na základe tejto informácie  

A./ OZ schvaľuje preklenovací úver vo výške 60 000 € v Prima banke Slovensko 

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

B./ OZ poveruje starostku obce o začatí jednania s povereným pracovníkom Prima banky         

      Slovensko o poskytnutí úveru 

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

 

K bodu č. 8:  
OZ schvaľuje v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní soc. pomoci fin. pomoc rodine p.           

Kusyho, ktorého manželka je vo výkone trestu a p. Kusy je na materskej dovolenke a stará         

sa o 2 maloleté deti. Soc. pomoc spočíva v tom, že obec bude hradiť výdavky za jeho        

dcéru, ktorá navštevuje MŠ Jalšové v šk. roku 2018- 2019 . Soc. pomoc nemôže prekročiť 

troj- násobok životného minima v danom roku. Sociálna pomoc bude poskytovaná do návratu 

matky maloletej Michaely z výkonu trestu. 

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

 

K bodu č. 9: 
-Starostka obce informovala prítomných poslancov, že vydala Smernicu o cestovných 

náhradách, vypracovanú v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 

v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení 

pri pracovných cestách zamestnancov a starostu obce. 

OZ berie na vedomie smernicu vydanú starostkou obce o cestovných náhradách v súlade so 

zákonom 283/2002Z.z. v znení neskorších predpisov.  

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

 



- poslankyňa Cepková upozornila , že je potrebné upraviť bezpečnostný protokol na web 

stránke obce. 

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

 

- OZ schvaľuje predaj obecného auta značky Škoda Felícia, ŠPZ: HC071BG pre kupujúceho 

pána Víta Masaryka, bytom Jalšové 25. 

Predajná cena je stanovená na 200,00 € 

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

 

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

ukončila. 

 

 

 

 

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

                                       

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

 

 

 

 

 Zapísal:                                                                                     ................................................... 
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UZNESENIA 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 28. 09. 2018.  

UZNESENIE č. 20/ 2018 
A./ OZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne. 

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

UZNESENIE č. 21/ 2018 
OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

 

UZNESENIE č. 22/ 2018 
Správu o hospodárení za 2/4 roku 2018 ako aj rozpočtové opatrenia č.7, 8, 9 predniesla 

starostka obce. /viď príloha/. 

Príjmy: R: 395807,13 €               Plnenie: 135796,41 €               34,31 %           

Výdavky:        R: 395807,13 €               Plnenie: 126879,43 €               32,06 % 

A./ OZ berie na vedomie správu o hospodárení  za 2/4 roku 2018 bez pripomienok 

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

B./ OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 7 

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

C./ OZ schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 8, 9 

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

UZNESENIE č. 23/ 2018 
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora 

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

 

UZNESENIE č. 24/ 2018 
OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly za obdobie od 22. 06. 2018 do 29. 09. 2018. 

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

UZNESENIE č. 25/2018 
A./ OZ schvaľuje preklenovací úver vo výške 60 000 € v Prima banke Slovensko 

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

B./ OZ poveruje starostku obce o začatí jednania s povereným pracovníkom Prima banky         

      Slovensko o poskytnutí úveru 

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

 

UZNESENIE č. 26/2018 
OZ schvaľuje v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní soc. pomoci fin. pomoc rodine p.           

Kusyho, ktorého manželka je vo výkone trestu a p. Kusy je na materskej dovolenke a stará         

sa o 2 maloleté deti. Soc. pomoc spočíva v tom, že obec bude hradiť výdavky za jeho        

dcéru, ktorá navštevuje MŠ Jalšové v šk. roku 2018- 2019 . Soc. pomoc nemôže prekročiť 

troj- násobok životného minima v danom roku. Sociálna pomoc bude poskytovaná do návratu 

matky maloletej Michaely z výkonu trestu. 

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

 



UZNESENIE č. 27/2018 
OZ berie na vedomie smernicu vydanú starostkou obce o cestovných náhradách v súlade so 

zákonom 283/2002Z.z. v znení neskorších predpisov.  

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

 

UZNESENIE č. 28/2018 
OZ berie na vedomie pripomienku poslankyne OZ p. Cepkovej upraviť bezpečnostný 

protokol na web stránke obce. 

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

 

UZNESENIE č. 29/2018 
- OZ schvaľuje predaj obecného auta značky Škoda Felícia, ŠPZ: HC071BG pre kupujúceho 

pána Víta Masaryka, bytom Jalšové 25. 

Predajná cena je stanovená na 200,00 € 

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

 

 
 

 

                                                                                                      Emília Živčáková 

                                                                                                          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


