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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 24.06.2021 

 

Počet prítomných: 5,  

Počet neprítomných: 0 

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

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia 

                       2. Sľub nového poslanca OZ Jalšové  

                       3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                       4. Schválenie programu OZ Jalšové 

                       5. Kontrola plnenia uznesení 

                       6. Správa o výsledku kontroly za obdobie od 24.04.2021 do 24.06.2021 

                       7. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2/2 2021                                                              

                       8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Jalšové za rok      

                           2020 

                       9. Záverečný účet obce Jalšové za rok 2020  

                     10.  Správa o plnení rozpočtu za ¼ 2021 

                     11. Rozpočtové opatrenia č. 1-6/2021  

                     12. Oprava strechy „Požiarna zbrojnica“ 

                     13. Oprava strechy „Vodáreň“  

                     14. Rôzne 

                     15. Diskusia                          

                     16. Záver  

                                         
     

K bodu č. 1: 

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

kontrolórku a zapisovateľku. Na úvod si všetci uctili pamiatku zosnulého poslanca pána Jozefa 

Mokoša minútou ticha. 

 

K bodu č.2: 

Starosta obce predstavil a privítal nového kandidáta na poslanca pána Borisa Živčáka, ktorý 

vo voľbách do samosprávy obcí v roku 2018  získal najväčší počet hlasov ako náhradník 

a požiadal ho, aby zložil zákonom stanovený sľub poslanca /viď príloha/. Následne p.Živčák 

prečítal a zložil sľub poslanca OZ Jalšové. Ďalej mu starosta predal funkciu predsedu komisie 

kultúry a športu v obci Jalšové, ktorú doteraz vykonával zosnulý poslanec p. Mokoš. 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: 

Za overovateľov zápisnice  boli určení p. Bohdan Masaryk a Martin Trnka . 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. 

 

K bodu č. 4: 

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. 5: 

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. 6: 

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

za obdobie od 24.04.2021 do 24.06.2021 /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. 7:  

Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla OZ Jalšové plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na 2.polrok 2021. /viď príloha/. OZ Jalšové schvaľuje plán kontrolnej činnosti.  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. 8: 

Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla OZ Jalšové odborné stanovisko k návrhu záverečného 

účtu obce Jalšové za rok 2020 /viď príloha/ kde konštatuje, že je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 

predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného zákona. OZ Jalšové berie na vedomie odborné 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Jalšové za rok 2020. 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. 9: 

Pracovníčka Ocu Jalšové p. Pažitná predniesla OZ Jalšové „Záverečný účet obce Jalšové za rok 

2020“ /viď príloha/ 

A/ Obecné zastupiteľstvo Jalšové schvaľuje Záverečný účet obce Jalšové za rok 2020 bez 

výhrad.  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 použitie prebytku za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 

10 064,35 €. 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. 10:  

Pracovníčka Ocu Jalšové p. Pažitná predniesla OZ Jalšové správu o plnení rozpočtu za ¼ 2021 /viď 

príloha/  

                                               Rozpočet       Rozpočet       Plnenie v €      Plnenie v %  
                                              schválený      upravený 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bežné príjmy                          272 838,27    284 123,38       88 828,93          31,26 %  
Kapitálové príjmy                    14 250,-         14 385,-               135,-               0,94 % 
Finančné operácie                         750,-           2 350,16          1 600,16          68,09 %        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Príjmy celkom                      287 838,27     300 858,54       90 564,09           30,10 %  
 
 
 
                                              Rozpočet      Rozpočet       Plnenie v €    Plnenie v %  
                                              schválený     upravený 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bežné výdavky                      245 278,27    257 298,54        68 457,94       26,61 %  
Kapitálové výdavky                15 000,-         16 000,-             1 000,-            6,25 %           
Finančné operácie                   27 560,-          27 560,-            6 882,69       24,97 %    
                                                       

Výdavky celkom                  287 838,27     300 858,54        76 340,63       25,37  %                 
 

Obec Jalšové má k 31.03. 2021 celkom finančných prostriedkov    64 814,06  Eur 

z toho rezervný fond tvorí                                                                   7 679,26  Eur 

fond opráv tvorí                                                                                 33 109,81  Eur 

fond na rekultiváciu skládky                                                                2 702,83  Eur 

Rozdiel možno použiť na chod obce                                              21 322,16  Eur     

 

OZ Jalšové berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za ¼ 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. 
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K bodu č. 11: 

Pracovníčka OcÚ Jalšové predniesla OZ Jalšové rozpočtové opatrenia č.1-6/2021 /vid príloha/ 

Rozpočtové opatrenie 1/2021 – presuny rozpočtu vo výdavkovej časti 

Rozpočtové opatrenie 2/2021 – presuny rozpočtu vo výdavkovej časti 

Rozpočtové opatrenie 3/2021 – navýšenie rozpočtu v P a V časti – školská jedálen 

Rozpočtové opatrenie 4/2021 – navýšenie rozpočtu v P a V časti - transfery  

Rozpočtové opatrenie 5/2021 – presuny rozpočtu v príjmov časti    

Rozpočtové opatrenie 6/2021 – presuny rozpočtu vo výdavkovej časti 

OZ Jalšové berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1-6/2021. 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. 12: 

 Starosta obce oboznámil OZ Jalšové s havarijným stavom strechy požiarnej zbrojnice, ktorá sa 

musela celá vymeniť. OZ Jalšové schvaľuje úpravu rozpočtu v položke „oprava strechy požiarnej 

zbrojnice“ o 2000,-€. 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. 13    

Starosta obce oboznámil OZ Jalšové taktiež s havarijným stavom strechy vodárne, kde zatekalo na 

elektrické zariadenie vodárne a preto sa musela urgentne opraviť. OZ Jalšové preto schvaľuje úpravu 

rozpočtu v položke „oprava strechy vodárne“ o 525,-€ . 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 informoval OZ Jalšové o vykonaných prácach za mesiace máj, jún ako odvodňovací 

kanál pri č.d. 38 je hotový + namontované zábradlie, vymaľovala sa kancelária obecného úradu, za 

vykonané testovanie na COVID-19 obec dostala dotáciu vo výške 18 850,-€ z čoho hradila okrem 

nákladov na testovanie  aj čiastočne náklady obecného úradu na vykurovanie, elektrinu a podobne. 

Na MDD starosta zorganizoval výlet detí materskej školy na chaty, kde ich čakali súťaže, občerstvenie 

a pod. Bola uzatvorená zmluva o prenájme pozemku na ktorom je postavený dom smútku s rímsko-

katolíckou cirkvou za 1,-€/rok z dôvodu ak by obec žiadala dotácie na rekonštrukciu domu smútku. 

Rozbehol sa v obci zber kuchynského odpadu, občanom sa rozdávajú vedrá na tento odpad, zberné 

miesto je pri bytovke č.216 a pred miestnym obchodom. Starosta obce tiež poďakoval poslancom 

P.Lopatovi a M.Trnkovi za zabezpečenie a pomoc pri stavaní mája v obci.  

Ďalej starosta informoval o blížiacich sa kultúrnych podujatiach a to  dňa 31.07.2021 o 13 hod. bude 

súťaž vo varení guláša v areáli KD Jalšové + pre deti je zabezpečený skákací hrad a dňa 28.08.2021 

o 19 hod. bude vatra zvrchovanosti na „kračinách“. Týmto apeluje na poslancov OZ Jalšové, aby sa 

zúčastnili na týchto akciách a pomohli z organizáciu.  OZ Jalšové berie na vedomie správu starostu 
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obce o vykonaných prácach. 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 

V diskusii sa poslanec M.Trnka spýtal ako to vyzerá s projektom „Wifi pre Teba“. Starosta obce 

informoval, že dotácia na  „Wifi pre Teba je schválená a realizovať by sa mala do konca roka 2021.      

   

K bodu č.16 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, poďakoval im za spoluprácu v roku 

2020 a zasadnutie ukončil  

  

 

 

 

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

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

 

 

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

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JALŠOVOM 

KONANÉHO DŇA 24.06.2021 

 

UZNESENIE č.22/2021 

OZ Jalšové berie na vedomie zloženie sľubu nového poslanca pána Borisa Živčáka /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. 23/2021 

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. 24/2021 

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.25/2021  

 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. 26/2021   

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

24.04.2021 do 24.06.2021 /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. 27/2021 

OZ Jalšové schvaľuje plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 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. 

 

 



7 
 

UZNESENIE č. 28/2021 

OZ Jalšové berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného 

účtu obce za rok 2020. /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. 29/2021 

A/ OZ Jalšové schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  za rok 2020 bez 

výhrad./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. 

B/ OZ Jalšové schvaľuje použitie prebytku výsledku hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 10 064,35 € . 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 30/2021 

OZ Jalšové berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za ¼ 2021 /viď príloha/ 

                                               Rozpočet       Rozpočet       Plnenie v €      Plnenie v %  
                                              schválený      upravený 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bežné príjmy                          272 838,27    284 123,38       88 828,93          31,26 %  
Kapitálové príjmy                    14 250,-         14 385,-               135,-               0,94 % 
Finančné operácie                         750,-           2 350,16          1 600,16          68,09 %        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Príjmy celkom                      287 838,27     300 858,54       90 564,09           30,10 %  
 
 
 
                                              Rozpočet      Rozpočet       Plnenie v €    Plnenie v %  
                                              schválený     upravený 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bežné výdavky                      245 278,27    257 298,54        68 457,94       26,61 %  
Kapitálové výdavky                15 000,-         16 000,-             1 000,-            6,25 %           
Finančné operácie                   27 560,-          27 560,-            6 882,69       24,97 %    
                                                       

Výdavky celkom                  287 838,27     300 858,54        76 340,63       25,37  %                 
 

Obec Jalšové má k 31.03. 2021 celkom finančných prostriedkov    64 814,06  Eur 

z toho rezervný fond tvorí                                                                   7 679,26  Eur 

fond opráv tvorí                                                                                 33 109,81  Eur 

fond na rekultiváciu skládky                                                                2 702,83  Eur 

Rozdiel možno použiť na chod obce                                              21 322,16  Eur     
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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. 31/2021 

 OZ Jalšové berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1-6/2021 /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. 32/2021 

OZ Jalšové schvaľuje presun v rozpočte v časti výdavkov na položke „oprava strechy požiarnej 

zbrojnice“ z dôvodu havarijného stavu v sume 2000,-€. 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.33/2021 

 OZ Jalšové schvaľuje presun v rozpočte v časti výdavkov na položke „oprava strechy vodárne“ 

z dôvodu havarijného stavu v sume 525,-€ . 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. 34/2021 

 OZ Jalšové berie na vedomie správu starostu obce o vykonaných prácach a aktivitách obecného 

úradu Jalšové v období máj až jún 2021, ako aj informáciu o blížiacich sa podujatiach /32.07.2021 – 

súťaž vo varení gulášu a 28.08.2021 vatra zvrchovanosti/. 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 


