
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jalšové 

konaného dňa 22. 09. 2017 

 
Počet prítomných: 4 

 

Neprítomní:     1      Paulovičová Ľubica,  

 

Ďalej prítomní:      Emília Živčáková – starostka obce 

 

    PROGRAM:       1./ Otvorenie  a určenie overovateľov 

                                2./ Kontrola uznesení 

                                3./ Schválenie programu zasadnutia 

                                4./ Správa o hospodárení ½ roku 2017          

                                5./ Správa audítora  

                                6./ Správa kontrolórky o výsledkoch kontroly 

                                7./ Dodatok k zriaďovacej listine MŠ, ŠJ č. 3 

                                8./ Sponzorský príspevok 

                                9./ Rôzne – lampy, verejné osvetlenie 

                              10./ Záver 

  K bodu č. 1: 
Zasadnutie OZ otvorila a riadila starostka obce Emília Živčáková. Privítala prítomných 

poslancov.  Za overovateľov boli určení p. Cepková  Gabriela  a Smolinský Daniel.  

 

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 ½ roku 2017 predniesla starostka obce. /viď príloha/. 

Príjmy: R: 238361,85 €               Plnenie: 127838,97 €               53,63 %           

Výdavky:        R: 238361,85 €               Plnenie: 114909,11 €               48,21  % 

OZ berie na vedomie správu o hospodárení  za ½ roku 2017 bez pripomienok 

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

 

K bodu č. 5: 
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo obce Jalšové 

predložila starostka obce a na požiadanie prečítala p. poslankyňa Cepková. /viď príloha/ 

OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora bez pripomienok. 

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

K bodu č. 6: 
OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly za obdobie od 30. 06. do 22. 09. 2017. /viď 

príloha/ 



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

 

K bodu č. 7: 
A./ OZ schvaľuje Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Školská kuchyňa pri Materskej škole                   

      Jalšové, Jalšové č. 137, zo dňa 28.03. 2002 č. 180/2002 vydanej Okresným úradom    

      Hlohovec, Jarmočná č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa zriaďovacia listina. / viď príloha/ 
 Z 4 prítomných, za 4, proti 0, zdržal sa 0 

B./ OZ schvaľuje Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Materská škola Jalšové, Jalšové č. 137,      

      zo dňa 28.03. 2002 č0 159/2002 vydanej Okresným úradom   Hlohovec, Jarmočná č. 2,        

      ktorým sa mení a dopĺňa zriaďovacia listina. /Viď príloha / 

 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. Soc. pomoc nemôže prekročiť troj- násobok životného            

minima v danom roku. 

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

 

K bodu č. 9: 
Starostka obce informovala prítomných poslancov, že po výmene 42 kusov nových svetiel na 

verejnom osvetlení sa za tri mesiace ušetrilo  v priemere 100 € na mesiac a objednala ďalšiu 

polovicu lámp na výmenu verejného osvetlenia.  

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

Prítomní poslanci nemali k bodu žiadne námety  

 

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

 

Overovatelia zápisnice: Cepková Gabriela                             .................................................... 

                                       

                                      Daniel Smolinský                             ....................................................     

        

 

  Zapísal:     Masaryk Bohdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U Z N E S E N IA  

 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 22. 09. 2017.  

UZNESENIE č. 26/ 2017 
A./ OZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia priebežne. 

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

 

UZNESENIE č. 27/ 2017 
OZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok 

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

 

UZNESENIE č. 28/ 2017 
OZ berie na vedomie správu o hospodárení za ½ roku 2017 

Príjmy: R: 238361,85 €               Plnenie: 127838,97 €               53,63 %           

Výdavky:        R: 238361,85 €               Plnenie: 114909,11 €               48,21  % 

OZ berie na vedomie správu o hospodárení  za ½ roku 2017 bez pripomienok 

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

UZNESENIE č. 29/ 2017 
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora bez pripomienok. 

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

UZNESENIE č. 30/ 2017 
OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly za obdobie od 30. 06. do 22. 09. 2017. /viď 

príloha/ 

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

 

UZNESENIE č. 31/2017 
A./ OZ schvaľuje Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Školská kuchyňa pri Materskej škole                   

      Jalšové, Jalšové č. 137, zo dňa 28.03. 2002 č. 180/2002 vydanej Okresným úradom    

      Hlohovec, Jarmočná č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa zriaďovacia listina. / viď príloha/ 

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

B./ OZ schvaľuje Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Materská škola Jalšové, Jalšové č. 137,      

      zo dňa 28.03. 2002 č0 159/2002 vydanej Okresným úradom   Hlohovec, Jarmočná č. 2,        

      ktorým sa mení a dopĺňa zriaďovacia listina. /Viď príloha / 

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

UZNESENIE č. 31/2017 
OZ schvaľuje v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní soc. pomoci fin. pomoc rodine p.           

Kusyho,. Soc. pomoc nemôže prekročiť troj- násobok životného  minima v danom roku. 

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

 

UZNESENIE č. 32/2017 



Starostka obce informovala prítomných poslancov, že po výmene 42 kusov nových svetiel na 

verejnom osvetlení sa za tri mesiace ušetrilo  v priemere 100 € na mesiac a objednala ďalšiu 

polovicu lámp na výmenu verejného osvetlenia.  

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

 

 
 

 

        

 

                                                                                                        Emília Živčáková 

                                                                                                          starostka obce 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezenčná listina 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jalšové 

konaného  15. 12. 2017 

 

 

1. Cepková  Gabriela                                     .................................................. 

 

2. Masaryk Bohdan                                       ...................................................  

 

3. Paulovičová Ľubica                                  .................................................. 

 

4. Smolinský Daniel                                     ................................................... 

 

5. Trnka Martin                                            .................................................... 

 

 

 

Emília Živčáková, starostka obce                .................................................... 

 

Kmeťová Eva, kontrolórka obce                  ....................................................     

 

Pažitná Denisa, prac. OÚ                             .................................................... 


