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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 09.12.2021 

 

Počet prítomných: 5,  

Počet neprítomných: 0 

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

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia                        

                       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                       3. Schválenie programu OZ Jalšové 

                       4. Kontrola plnenia uznesení 

                       5. Správa o výsledku kontroly za obdobie od 28.09.2021 do 09.12.2021 

                       6. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu 2023-24 

                       7. Schválenie rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023-2024 

                       8. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1/2 2022                                                              

                       9. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2022   

                     10. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom od 01.01.2022  

                     11. Zámenná zmluva pozemkov 

                     12. VZN č. 1/2021 – určenie spádovej MŠ  

                     13. VZN č. 2/2021 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ  

                           Jalšové 

                     14. VZN č. 3/2021 o určení výšky fin. prostriedkov na úhradu nákladov v ŠJ Jalšové  

                     15. Správa o plnení rozpočtu za ¾ 2021 

                     16. Rozpočtové opatrenia č. 11-16/2021                          

                     17. Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán  

                           obce Jalšové – zmeny a doplnky č. 1“ 

                     18. Rôzne 

                     19. Diskusia 

                     20. 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. Trnka Martin a Ing. Bohdan Masaryk, za 

zapisovateľku bola určená Denisa Pažitná. 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. 
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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. 

 

K bodu č. 5: 

Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

za obdobie od 28.09.2021 do 09.12.2021 /viď príloha/ OZ Jalšové súhrnnú správu 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. 6: 

 Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 2022 

a k návrhu viacročného rozpočtu 2023-2024. /viď príloha/. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so 

všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce a preto odporúča OZ Jalšové 

predložený návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023-2024 

zobrať na vedomie.  OZ Jalšové súhrnnú správu 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. 7:  

Pracovníčka Ocu pani Pažitná predniesla OZ Jalšové návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh viacročného 

rozpočtu na roky 2023-2024. /viď príloha/ 

A: OZ Jalšové schvaľuje rozpočet obce na rok 2022 v členení podľa funkčnej klasifikácie a ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie podľa priloženej prílohy. 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 berie na vedomie rozpočet obce na roky 2023-2024 podľa funkčnej 

a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie podľa prílohy. 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. 8: 

Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla OZ Jalšové „Plán kontrolnej činnosti obce na 1.polrok 

2022. /viď príloha/. OZ Jalšové schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1.polrok 2022. 

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. 9: 

Starosta obce predniesol návrh harmonogramu zasadnutí OZ Jalšové na rok 2022. /viď príloha/ OZ 

Jalšové schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ Jalšové na rok 2022 bez pripomienok . Z 5 poslancov OZ 

Jalšové,  5 prítomní, za 4 /p. Lopata, p. Masaryk,  p.Pažitný,  p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 1 /p.Trnka/ 

 

K bodu č. 10:  

Starosta obce informoval OZ Jalšové, že náklady na výrobu pitnej vody v obci sú vyššie ako prijatý 

poplatok za vodu od odberateľov obce a preto aj na základe potvrdenia o cene za vodu od úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví /viď príloha/ navrhuje poplatok za vodu zvýšiť z doterajších 0,50 €/m3 na 

0,70 €/m3.   OZ Jalšové schvaľuje zvýšenie ceny vody v obci Jalšové od 01.01.2022 na 0,70 € . 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. 11: 

Starosta obce predniesol návrh  „Zámennej zmluvy“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa /viď 

príloha/ medzi obcou Jalšové a p.Jozefom Slovákom a manžl. na zámenu pozemkov v k.ú.obce Jalšové 

, kde by obec podľa geometrického plánu  zamenila novovzniknutú par. č. 196/14 registra C o výmere 

203 m2, druh pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“ za parcelu č. 148/1 registra C o výmere 203 

m2, druh pozemku Trvalý trávny porast z dôvodu, že parcela č. 148/1 zasahuje do miestnej 

komunikácie obce. OZ Jalšové schvaľuje zámer zámeny pozemkov podľa prílohy a z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa medzi obcou Jalšové a p.Jozefom Slovákom a jeho manželkou.   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. 12: 

 Starosta obce predniesol návrh VZN č. 1/2021 o určení spádovej Materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Jalšové. /viď príloha/ OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 1/2021 o určení spádovej MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 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. 
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K bodu č. 13    

Starosta obce predniesol návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy Jalšové. OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 

2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 

Jalšové. /viď príloha/  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.14 

 Starosta obce predniesol OZ Jalšové návrh VZN č.3/2021 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. 2/2019 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. 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. 

        

K bodu č.15 

Pracovníčka Ocu Jalšové predniesla OZ Jalšové správu o plnení rozpočtu za ¾ 2021 /viď príloha/.  

Rozpočet                              Rozpočet                                   Plnenie v €      Plnenie v %  

                                               schválený      upravený 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bežné príjmy                          272 838,27    294 151,51       234 433,59          79,70 %  

Kapitálové príjmy                    14 250,-         16 907,-              2 657,-             15,72 % 

Finančné operácie                         750,-           2 350,16          1 600,16            68,09 %        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Príjmy celkom                      287 838,27     313 408,67       238690,75           76,16 %  

 

 

                                              Rozpočet      Rozpočet       Plnenie v €    Plnenie v %  

                                              schválený     upravený 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bežné výdavky                      245 278,27     268 084,67      202 975,91      75,71 %  

Kapitálové výdavky                15 000,-          17 764,-             2 764,-         15,56 %           

Finančné operácie                   27 560,-          27 560,-           20 623,08       74,83 %                                                          

Výdavky celkom                  287 838,27     313 408,67        226362,99       72,23  %                 
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Obec Jalšové má k 30.09. 2021 celkom finančných prostriedkov    62 570,10  Eur 

z toho rezervný fond tvorí                                                                      17 743,61  Eur 

fond opráv tvorí                                                                                       34 477,53  Eur 

fond na rekultiváciu skládky                                                                     2 702,83  Eur 

Rozdiel                                                                                                         7 646,13 Eur     

 

Na chod obce možno použiť                                                                   7 646,13  Eur  

 

OZ Jalšové berie správu o plnení rozpočtu za ¾ 2021 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.16 

 Pracovníčka OcÚ Jalšové predniesla OZ Jalšové rozpočtové opatrenia č.11-16/2021 /vid 

príloha/ 

Rozpočtové opatrenie 11/2021 – navýšenie rozpočtu v P a V časti - transfery 

Rozpočtové opatrenie 12/2021 – presuny rozpočtu v príjmovej  časti 

Rozpočtové opatrenie 13/2021 – presuny rozpočtu vo výdavkovej časti  

Rozpočtové opatrenie 14/2021 – presuny rozpočtu vo výdavkovej časti 

Rozpočtové opatrenie 15/2021 – presuny rozpočtu vo výdavkovej časti    

Rozpočtové opatrenie 16/2021 – presuny rozpočtu vo výdavkovej časti 

OZ Jalšové berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 11-16/2021. 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. 17 

Starosta obce oboznámil OZ Jalšové o otvorení územného plánu obce, z dôvodu zmien 

a doplnkov – vybudovanie cyklotrasy a o procese jeho obstarávania a schvaľovania. OZ 

Jalšové schvaľuje proces a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán 

obce Jalšové – zmeny a doplnky č.1“, a súhlasí, že tento proces schvaľovanie potrvá najviac 3 

roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie.  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. 18 

A: Zástupca starostu p. Trnka predniesol návrh na navýšenie platu starostu obce o 20% 

z dôvodu, že si výborne plní pracovné povinnosti a aj nad mieru. OZ Jalšové schvaľuje 

starostovi obci navýšenie základného platu o 20% od 01.01.2022.  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: Starosta vymenoval do inventarizačnej komisie miesto zosnulého poslanca p.Mokoša 

nového člena a to p. Trnku. Predsedom zostáva p. Pažitný a druhý člen p.Pažitná. OZ Jalšové 
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schvaľuje doplnenie inventarizačnej komisie o člena p. Trnku. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 

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

 

C: V rôznom starosta obce informoval OZ o vykonaných prácach ako: vyrezávanie anjela na 

cintríne, položenie chodníka zo suchého asfaltu po rod.dom č. 1, uloženie suchého asfaltu 

cesta pri cintoríne, na otoči, pri r.d. 190. Ďalej informoval že VÚC obci poskytla na dôchodcov 

dotáciu v sume 500,-€,  Environmentálnehy fond schválil obci dotáciu na ČOV pre bytovky vo 

výške 141 238,-€, rozniesli sa balíčky dôchodcom, deťom, kde starosta poďakoval p.Cekovej 

a p. Štetkovi a p.Hrčárovi, že poskytli mikulášske balíčky sponzorsky. Obec zakúpila 3 kusy 

vianočnej výzdoby. Materská škola získala dotáciu na učebné a didaktické pomôcky v sume 

500,-€.  Obec taktiež rozniesla balíčky osamelým dôchodcom v spolupráci s projektom „koľko 

lásky sa zmestí do krabice od topánok“ , kde poďakoval aj našim občanom že sa zapojili do 

tohto projektu. Obec rozniesla aj salónky do každej domácnosti.    OZ Jalšové berie správu 

starostu obce o vykonaných prácach 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. 19 

V diskusii neboli vznesené žiadne podnety ani pripomienky od poslancov OZ Jalšové.  

 

K bodu č. 20 

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

účasť,  a zasadnutie OZ ukončil.  

 

 

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

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

 

 

Zapísala: Denisa Pažitná                                                      .....................................................   
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UZNESENIA 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JALŠOVOM 

KONANÉHO DŇA 09.12.2021 

 

UZNESENIE č.60/2021 

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

Trnku a určenie zapisovateľky Denisy Pažitnej. .  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. 61/2021 

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. 62/2021 

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.63/2021  

OZ Jalšové berie na vedomie  správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie od  

28.09.2021 do 09.12.2021 /viď príloha/.  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. 64/2021   

OZ Jalšové  berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2022 

a k návrhu viacročného rozpočtu na rok y 2023-2024./viď príloha/.  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. 65/2021 

A:  OZ Jalšové schvaľuje rozpočet obce na rok 2022 v členení podľa funkčnej klasifikácie 

a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie podľa priloženej prílohy. 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 berie na vedomie rozpočet obce na roky 2023-2024 podľa funkčnej 

a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie podľa prílohy. 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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UZNESENIE č. 66/2021 

OZ Jalšové schvaľuje plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2022 /viď 

príloha/.   Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za  /p. Lopata, p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Trnka, 

p.Živčák/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 67/2021 

OZ Jalšové schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ Jalšové na rok 2022 podľa prílohy bez pripomienok . 

Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 prítomní, za 4 /p. Lopata, p. Masaryk,  p.Pažitný,  p.Živčák/, proti 0, zdržal 

sa 1 /p.Trnka/ 

 

UZNESENIE č 68/2021 

OZ Jalšové schvaľuje zvýšenie ceny vody v obci Jalšové od 01.01.2022 na 0,70 € na základe potvrdenia 

o cene z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví /viď príloha/  . 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. 69/2021 

 OZ Jalšové schvaľuje zámer zámeny pozemkov podľa geometrického plánu  vyhotoveného Ing. 

Lošonským, kde obec Jalšové zamení novovzniknutú par. č. 196/14 registra C o výmere 203 m2, druh 

pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“ ktorá vznikla rozdelením parcely č. 196/1, za parcelu č. 

148/1 registra C o výmere 203 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast z dôvodu, že parcela č. 148/1 

zasahuje do miestnej komunikácie obce /viď príloha/ a z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi 

obcou Jalšové a p.Jozefom Slovákom a jeho manželkou.   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. 70/2021 

OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 1/2021 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jalšové. 

Vid príloha . 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.71/2021 

 OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy Jalšové. /viď príloha/  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  5 

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

 

 

 



9 
 

UZNESENIE č. 72/2021 

A: OZ Jalšové ruší VZN č. 2/2019 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. 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. /viď príloha/ 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. 73/2021 

OZ Jalšové berie správu o plnení rozpočtu za ¾ 2021 na vedomie./viď príloha/  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. 74/2021 

OZ Jalšové berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 11-16/2021 /viď príloha/. 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. 75/2021 

OZ Jalšové schvaľuje proces a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán 

obce Jalšové – zmeny a doplnky č.1“, a súhlasí, že tento proces schvaľovanie potrvá najviac 3 

roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie.  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. 76/2021 

OZ Jalšové berie správu starostu obce o vykonaných prácach, o poskytnutí dotácií obci 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. 

 

                                  

 

 Marian Paulovič 

                                                                                                                       Starosta obce 


