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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 03.08.2022 

 

Počet prítomných: 5,  

Počet neprítomných: 0 

Ďalej prítomní: Marian Paulovič, Ing. Eva Kmeťová,  Monika Murínová 

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia                        

                       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                       3. Schválenie programu OZ Jalšové 

                       4. Kontrola plnenia uznesení 

                       5. Schválenie nájomníka na obecný byt č.2 v bytovom dome č. 210 

                       6. Schválenie VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu     

                           a vzdelanie nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,   

                           ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové 

                       7. Rôzne 

                       8. Diskusia 

                       9. Záver   

                                         
     

K bodu č. 1: 

Zasadnutie OZ otvoril a riadil starosta obce Marian Paulovič. Privítal prítomných poslancov, 

kontrolórku a zapisovateľku a pracovníčku ocu p. Murínovú.  

K bodu č.2: 

 Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ing. Bohdan Masaryk, p. Pavol  Pažitný, za 

zapisovateľku bola určená Monika Murínová. OZ Jalšové berie na vedomie. Z 5 poslancov OZ 

Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 3: 

 Starosta predniesol program OZ Jalšové. OZ Jalšové nemalo žiadne body na doplnenie 

programu. OZ Jalšové schvaľuje program OZ. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. 

Lopata, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

K bodu č. 4: 

 

Starosta obce prečítal uznesenia z prechádzajúceho zasadnutia, k jednotlivým uzneseniam sa 

vyjadril. OZ Jalšové konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 

prítomní, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu č. 5: 

Starosta obce informoval OZ Jalšové o uvoľnení 2-izbového bytu v bytovom dome č. 210, byt č.2 od 

01.09.2021. Preto predniesol žiadosť nových nájomcov Zuzana Fidesová, Školská 23, Sokolovce 

a Pavol Kukučka, Tekoľdany 59,ktorí boli v poradí a vyhovujú určeným podmienkam prenájmu.  OZ 

Jalšové schvaľuje od 01.09.2022 pridelenie bytu č. 2 v bytovom dome č. 210  p. Fidesovej Zuzane a p. 

Kukučkovi Pavlovi.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk, p. Mokoš,  

p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal 

 

K bodu č. 6: 

Starosta obce predniesol OZ Jalšové návrh VZN č.1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové. /viď príloha/.  

A: OZ Jalšové ruší VZN č. 3/2021 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Lopata, p. 

Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

B: OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 1/2022 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Lopata, p. 

Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0.  

K bodu č. 7 a č. 8 

V bode rôzne a diskusii neboli vznesené žiadne podnety ani pripomienky od poslancov OZ 

Jalšové.  

K bodu č. 9 

Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom za doterajšiu spoluprácu v tomto roku ako aj za 

účasť,  a zasadnutie OZ ukončil.  

 

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

                                           Pavol Pažitný                                       .................................................. 

 

 

Zapísala: Monika Murínová                                                    .....................................................   
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UZNESENIA 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JALŠOVOM 

KONANÉHO DŇA 03.08.2022 

 

UZNESENIE č.40/2022 

OZ Jalšové berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice – pána Ing. Bohdana Masaryka a pána 

Pavla Pažitného  a určenie zapisovateľky Moniky Murínovej .  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, 

za 5 /p. Lopata, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 41/2022 

OZ Jalšové schvaľuje program OZ Jalšové.   Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Lopata, p. 

Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 42/2022 

OZ Jalšové konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. 

Lopata, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č.43/2022  

Starosta obce informoval OZ Jalšové o uvoľnení 2-izbového bytu v bytovom dome č. 210, byt č.2 od 

01.09.2021. Preto predniesol žiadosť nových nájomcov Zuzana Fidesová, Školská 23, Sokolovce 

a Pavol Kukučka, Tekoľdany 59,ktorí boli v poradí a vyhovujú určeným podmienkam prenájmu.  OZ 

Jalšové schvaľuje od 01.09.2022 pridelenie bytu č. 2 v bytovom dome č. 210  p. Fidesovej Zuzane a p. 

Kukučkovi Pavlovi.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Lopata, p. Masaryk, p. Mokoš,  

p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal 

 

UZNESENIE č. 44/2022   

Starosta obce predniesol OZ Jalšové návrh VZN č.1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové. /viď príloha/.  

A: OZ Jalšové ruší VZN č. 3/2021 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Lopata, p. 

Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

B: OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 1/2022 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 
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ktorých zriaďovateľom je obec Jalšové. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 5 /p. Lopata, p. 

Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, p. Živčák/, proti 0, zdržal sa 0.  

 

 

                                  

 

 Marian Paulovič 

                                                                                                                       Starosta obce 


