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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 24.09.2020 

 

Počet prítomných: 4,  

Počet neprítomných: 1 – Peter Lopata 

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

 

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 25.6.2020 do 24.09.2020 

                        6. Správa nezávislého audítora k účtovej závierke k 31.12.2019   

                        7. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu  

                            kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia                

                            COVID-19 

                        8. Správa o plnení rozpočtu za 2/4 2020 

                        9. Rozpočtové opatrenia č. 4-6 /2020 

                     10.  Predaj pozemku p. Pagáčovi Lukášovi, bytom Jalšové č.19, k.ú.Jalšové, parc.198/3  

                            o výmere 38 m2                 

                     11. Prenájom pozemku p. Maráčkovi Jurajovi ml., bytom Jalšové č.1, k.ú.Jalšové,  

                           par.č.830/6 o výmere 1510 m2                   

                     12.  Posedenie so seniormi – Október 

                     13. Hodová zábava – 15.11.2020 

                     14. Vypracovanie podkladov na vybudovanie Cyklotrasy kataster obce Jalšové 

                     15. Rôzne 

                     16. Diskusia, záver 

                        

     

 

K bodu č. 1: 

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

kontrolórku a zapisovateľku. . 

K bodu č.2: 

Za overovateľov zápisnice  boli určení p. Jozef Mokoš a p. Martin Trnka. Za zapisovateľku bola určená 

Denisa Pažitná. OZ Jalšové berie na vedomie. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, 

p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, 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,  4 prítomný, za 4 /p. 

Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, 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,  4 

prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 5: 

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

kontrolóra obce za obdobie od 25.06.2020 do 24.09.2020 /viď príloha/ OZ Jalšové súhrnnú správu 

berie na vedomie.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. 

Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 6:  

Starosta obce predniesol OZ Jalšové správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2019 

/viď príloha/. Nezávislý audítor skonštatoval, že obec Jalšové konala v súlade s požiadavkami 

o rozpočtových pravidlách. OZ Jalšové berie na vedomie správu nezávislého audítora. Z 5 poslancov 

OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 7: 

Starosta obce informoval OZ Jalšové o možnosti bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od MF SR 

obciam na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO 

v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Výška výpadku je pre obec Jalšové podľa MF 

SR 8 784,- €, to je maximálna výška výpomoci, treba použiť do 31.12.2020. Splácanie začne od roku 

2024 do roku 2027 v sume 2 196,-€ ročne. OZ Jalšové schvaľuje požiadať MF SR o bezúročnú 

návratnú finančnú výpomoc vo výške 8 784,- € za stanovených podmienok. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  

4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu č. 8: 

Pracovníčka Ocu Jalšové predniesla správu o plnení rozpočtu za 2/4 2020 /viď príloha/ 

 

                                               Rozpočet       Rozpočet       Plnenie v €      Plnenie v %  
                                              schválený      upravený 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bežné príjmy                         274 377,-     276 095,53       151 480,19          54,31 % 
Kapitálové príjmy                 163 493,-     163 493,-                 0                          0 % 
Finančné operácie                   15 591,-    153 627,62       140 685,88         91,58 %  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Príjmy celkom                      453 461,-      596 029,57        292 166,07          49,02 %    
 
 
                                              Rozpočet      Rozpočet       Plnenie v €    Plnenie v %  
                                              schválený     upravený 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bežné výdavky                     247 092,-      251 530,94       123 441,60       49,08 % 
Kapitálové výdavky             179 084,-       179 814,-           6 981,62          3,88 % 
Finančné operácie                27 285,-        164 684,63    151 013,04        91,70 % 
                                                       

Výdavky celkom                  453 461,-        596 029,57     281 436,26      47,22 %  
 

Obec Jalšové má k 30.06. 2020 celkom finančných prostriedkov   49 661,90  Eur 

z toho rezervný fond tvorí                                                                        7 679,26  Eur 

fond opráv tvorí                                                                                       29 739,95  Eur 

fond na rekultiváciu skládky                                                                     2 702,83  Eur 

Rozdiel                                                                                                          6 539,86  Eur     

 

Na chod obce možno použiť                                                                    6 539,86  Eur  

 

OZ Jalšové berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za 2/4 2020. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 

prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 9:  

 Pracovníčka ocu Jalšové predniesla OZ rozpočtové opatrenia č. 4-6 2020. /vid príloha/ 

Rozpočtové opatrenie č.4/2020 – navýšenie rozpočtu na základe prijatia bežných transferov 
Rozpočtové opatrenie č.5/2020 –  presuny v rozpočte v častí príjmov bez navýšenia rozpočtu 
Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 – presuny v rozpočte v časti výdavkov bez navýšenia rozpočtu. 
OZ Jalšové berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 4 až 6/2020. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 

prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu č. 10: 

Starosta obce informoval OZ Jalšové, že dňa 02.07.2020 bol zverejnený zámer odpredaja 

obecného pozemku k.ú. obce Jalšové, parcela č. 198/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

38 m2 pre kupujúceho Lukáša Pagáča, rod. Pagáča, bytom Jalšové č. 19 a dňa 17.07.2020 bol 

zvesený. V čase zverejnenia neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany občanov.  Na 

základe vyššie uvedeného OZ Jalšové schvaľuje zámer odpredaja pozemku, ktorého 

vlastníkom je obec, k.ú. obce Jalšové, parcela č. 198/3 zastavané plocha a nádvoria o výmere 

38m2 Lukášovi Pagáčovi, rod. Pagáčovi, bytom Jalšové č.19. Cena za 1m2 je 2,-€, čo činí 

spolu 76,- Eur.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. 

Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 11: 

Starosta obce informoval OZ Jalšové, že dňa 02.07.2020 bol zverejnený zámer prenájmu obecného 

pozemku v k.ú. obce Jalšové, parcela č. 830/6 orná pôda, o výmere 1510 m2 pre nájomcu Juraja 

Maráčka ml. , rod. Maráčka, bytom Jalšové č.1 a dňa 17.07.2020 bol zámer zvesený. V čase 

zverejnenia neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany občanov. Na základe vyššie uvedeného OZ 

Jalšové schvaľuje zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve obce Jalšové, k.ú. obce Jalšové, parcela č. 

830/6 orná pôda o výmere 1510 m2 Jurajovi Maráčkovi ml., rod. Maráčkovi, bytom Jalšové č.1.  

Nájomné za rok je určené s sume 225,-€ ročne.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. 

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

 

K bodu č. 12    

Starosta obce konštatuje, že vzhľadom na situáciu s pandémiou COVID-19 odporúča OZ Jalšové zrušiť 

posedenie s dôchodcami, nakoľko je situácia neistá a musíme chrániť zdravie seniorov. Darčeky 

dôchodcovia dostanú do domácností spolu s listom. OZ Jalšové ruší posedenie s dôchodcami, ktoré sa 

malo uskutočniť s októbri 2020. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  

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

 

K bodu č.13 

Starosta obce doporučuje OZ Jalšové taktiež zrušiť uskutočnenie  hodovej zábavy v novembri 2020, 

z dôvodu pandémie COVID-19.  OZ Jalšové ruší kultúrnu akciu – hodová zábava. Z 5 poslancov OZ 

Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č.14 

Starosta oboznámil OZ Jalšové o možnosti vybudovania cyklotrasy Jalšové – Sokolovce. Budovanie by 

sa uskutočnilo spolu s obcou Sokolovce, kde by sme ušetrili fin. prostriedky za projektovú 

dokumentáciu ak obe obce budú spolu spolupracovať. Cyklotrasa by viedla až do Piešťan.  Je väčšia 

pravdepodobnosť schválenia dotácie ak podáme jednu žiadosť za obe obce. OZ Jalšové schvaľuje 

vypracovanie podkladov – projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrasy Jalšové – Sokolovce.    
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Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal 

sa 0. 

 

K bodu č.15 

Starosta obce v rôznom udelil veľké ďakujem poslancom p.Mokošovi a p. Lopatovi za prípravu vatry 

zvrchovanosti a za pomoc pri oprave strechy materskej školy. Ďalej starosta informoval o  vykonaní 

rôznych opráv ako náter strechy na dome smútku a zvonici, opravil sa hlavný kríž na cintoríne, 

vykonali sa lokálne opravy na miestnych komunikáciách v obci.  OZ Jalšové berie na vedomie.   Z 5 

poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 

0. 

  

K bodu č.16 

Keďže v diskusii neboli vznesené žiadne pripomienky, na záver starosta obce poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Jozef Mokoš                                 ................................................... 

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

 

 

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

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JALŠOVOM 

KONANÉHO DŇA 24.09.2020 

 

UZNESENIE č. 44/2020 

OZ Jalšové berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice – pána Jozefa Mokoša a Martina Trnku 

a určenie zapisovateľky Denisy Pažitnej. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. 

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

 

UZNESENIE č. 45/2020 

OZ Jalšové schvaľuje program OZ. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  

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

 

UZNESENIE č.46/2020  

 OZ Jalšové konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 

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

 

UZNESENIE č. 47/2020   

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

25.06.2020 do 24.09.2020. /viď príloha/.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. 

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

 

UZNESENIE č. 48/2020 

OZ Jalšové berie na vedomie správu nezávislého auditora k účtovnej závierke k 31.12.2019 /viď 

príloha/ Nezávislý  auditor skonštatoval, že obec Jalšové konala v súlade s požiadavkami 

o rozpočtových pravidlách. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  

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

 

UZNESENIE č. 49/2020 

OZ Jalšové schvaľuje požiadať MF SR o bezúročnú návratnú finančnú pomoc na výkon samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19 v celkovej výške 8 784,-€. Treba použiť do 31.12.2020. Splácať sa začne od roku 

2024 do roku 2027 v sume 2 196,-€ ročne. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. 

Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 
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UZNESENIE č 50/2020 

OZ Jalšové berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za 2/4 2020. /viď príloha/. Z 5 poslancov OZ 

Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 51/2020 

OZ Jalšové berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 4-6 2020. /viď príloha/  

 

UZNESENIE č. 52/2020 

OZ Jalšové schvaľuje zámer odpredaja obecného pozemku, k.ú. obce Jalšové, parcela č. 198/3 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 kupujúcemu Lukášovi Pagáčovi, rod. Pagáčovi, trvale 

bytom Jalšové č.19. Cena za 1m2 je 2,-€, čo činí spolu 76,- €. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 

4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 53/2020 

OZ Jalšové schvaľuje zámer prenájmu obecného pozemku, k.ú. obce Jalšové, parcela č. 830/6 orná 

pôda o výmere 1510 m2 nájomcovi Jurajovi Maráčkovi ml, rod. Maráčkovi, trvale bytom Jalšové č.1. 

Cena nájomného je 225,-€ ročne.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  

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

 

UZNESENIE č.54/2020 

Oz Jalšové schvaľuje zrušenie „posedenia s dôchodcami“ v mesiaci október 2020 v dôsledku 

pandémie COVID-19. Darčeky spolu s listom obdržia seniori do domácností.  Z 5 poslancov OZ Jalšové,  

4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 55/2020 

Oz Jalšové schvaľuje zrušenie „hodovej zábavy“ v mesiaci november 2020 v dôsledku pandémie 

COVID-19. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, 

proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 56/2020 

OZ Jalšové schvaľuje vypracovanie podkladov – projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrasy 

Jalšové-Sokolovce. Z 5 poslancov OZ Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. 

Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 
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UZNESENIE č. 57/2020 

OZ Jalšové berie na vedomie správu starostu obce o vykonaných prácach v obci Jalšové ako aj 

poďakovanie poslancom p. Mokošovi a p. Lopatovi za pomoc pri prácach v obci.  Z 5 poslancov OZ 

Jalšové,  4 prítomný, za 4 /p. Masaryk, p. Mokoš,  p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

  

 

  

 

 Marian Paulovič 

                                                                                                                       Starosta obce 


