ZÁPISNICA
z dvadsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jalovec
konaného dňa 24. augusta 2018 na Obecnom úrade v Jalovci

Prítomní:

4 poslanci z 5 poslancov

Rokovanie OZ viedol:

Ing. Kotian Peter, starosta obce

Program:
Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba overovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov
Návrh VZN č. 4/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom
Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.6.2018, informatívna správa o stave pohľadávok
a záväzkov so stavom k 30.6.2018, a súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018 (negatívna)
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
8. Výročná správa
9. Rôzne
10. Diskusia.
11. Zoznam uznesení a záver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa
Starosta obce privítal prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Za zapisovateľku určil Ľubomíru Gatialovú
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu.
OZ schvaľuje program zasadnutia
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj, Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
3. Voľba overovateľa zápisnice
p. starosta za overovateľa zápisnice navrhol Silviu Kmeťovú
OZ schvaľuje overovateľa zápisnice Silviu Kmeťovú
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj, Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
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4. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov
Starosta obce vyhodnotil plnenie uznesení OZ
Uznesenia OZ sa plnili priebežne podľa určených dátumov.
Uznesenie č. 17/2012 (preventívne požiarne kontroly) z 12.03.2012 zostáva v plnení.
P. starosta – je potrebné, aby v mesiaci september 2018 ešte pred vykurovacou sezónou boli
tieto prehliadky ukončené. Pracovať vo dvojiciach ako bolo dohodnuté na predchádzajúcom
rokovaní OZ.
Uznesenie č. 23/2018 zo dňa 26.4.2018 – splnené
OZ sa uznáša na potrebe osloviť dopravného inžiniera na spracovanie projektu na umiestnenie
dopravnej značky zákaz státia na ulici Mlynskej – úsek cesta I. triedy križovatka pri čísle domu 621 –
p. starosta máme cenovú ponuku na spracovanie a realizáciu projektu - vyriešenie tejto situácie.
V bode rôzne sa oboznámime s návrhom.
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení OZ
5. Návrh VZN č. 4/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom
p. starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 4/2018 o nakladaní s KO. Zmena vo VZN – je tu
zapracovaný zberný dvor - viacvrstvový odpad, tetrapakový odpad sa zbiera s plastami. Informoval, že
sa má zmeniť výška poplatku za skládkovania odpadu na 10 Eur za tonu (zvýšenie o 4 Eurá). A to je
iba jedna zo zložiek celkovej ceny za uloženie odpadu na skládke.
OZ schválilo nariadenie trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj, Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nariadenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov
6. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.06.2018, informatívna správa o stave pohľadávok
a záväzkov so stavom k 30.06.2018 a súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018 (negatívna)
Starosta obce informoval poslancov o plnení a čerpaní rozpočtu k 30.06.2018. Celkové príjmy sú vo
výške 135 541 Eur (55 %), celkové výdavky sú vo výške 110 776 Eur (46 %), výsledok celkového
rozpočtu je + 24 765 Eur.
p. starosta predniesol - informatívnu správu o stave pohľadávok a záväzkov so stavom k 30.06.2018 obec eviduje pohľadávky vo výške 2 107,85 Eur, záväzky sú vo výške 88 981,67 Eur
a súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018
(negatívna)
OZ berie na vedomie správu o plnení a čerpaní rozpočtu k 30.06.2018, informatívnu správu o stave
pohľadávok a záväzkov so stavom k 30.06.2018 a súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami
za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018 (negatívna)
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
p. starosta informoval poslancov OZ o rozpočtovom opatrení č. 2/2018. Rozpočet je nastavený tak,
aby boli pre financované práce, ktoré sú plánované - aby na všetko reflektoval. Pracovať sa bude
v jeho intenciách (kryje 12 mesiacov na mzdy....). Od posledného rozpočtového opatrenia došlo
k zmenám – prekleňovacie úvery.
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OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj, Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov

8. Individuálna výročná správa
p. starosta - Individuálna výročná správa obce za rok 2017 poskytuje reálny pohľad na činnosť obce
a výsledky, ktoré dosiahla v uplynulom roku. Obec realizovala prípravu a podanie dvoch žiadostí
o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka, za účelom rozšírenia a skvalitnenia
služieb poskytovaných občanom. Je to dokument v ktorom sa nielen formou čísiel a tabuliek hodnotí
ako obec nakladala s finančnými prostriedkami, ale poskytuje aj základné informácie o obci, jej
organizačnej štruktúre, rozpočte a iné údaje o obci ako účtovnej jednotke.
OZ berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce Jalovec za rok 2017.
9. Rôzne
9.1. predaj majetku obce
OZ schválilo predaj novovytvorenej parcely č. 1472/9 zastavané plochy a nádvoria, o výmere
18 m2 odčlenenej od parcely č. 1472/2 geometrickým plánom č. 20/2018, vyhotoveným firmou
Peter Horniak-GEO HP, Jesenského 609/3, 972 01 Bojnice, IČO 51119897, dňa 18.6.2018
a úradne overeným 29.6.2018 pod číslom 736/2018 vedenej na LV č. 1 k. ú. Jalovec za cenu
2,50 Eur/m2 Róbertovi Gregušovi a manželke Monike Gregušovej, 972 31 Jalovec, SNP
č. 106/102 ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie a starostlivosť
o parcelu žiadateľom.
Spôsob prevodu majetku obce bol schválený uznesením č. 82b dňa 15.12.2017
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj, Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
9.2. predaj majetku obce
OZ schválilo predaj novovytvorenej parcely č. 1472/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere
46 m2 odčlenenej geometrickým plánom č. 20/2018, vyhotoveným firmou Peter Horniak- GEO
HP, Jesenského 609/3, 972 01 Bojnice, IČO 51119897 dňa 18.6.2018 a úradne overeným
29.6.2018 pod číslom 736/2018 od parcely č. 1472/2 vedenej na LV č. 1 k. ú. Jalovec za cenu
2,50 Eur/m2 Jánovi Krškovi a manželke Anne Krškovej rod. Vidovej bytom Prievidza, Duklianska
č. 59/17 ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie a starostlivosť
o parcelu žiadateľom.
Spôsob prevodu majetku obce bol schválený uznesením č. 64b zo dňa 27.09.2017
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj, Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
9.3. predaj majetku obce
OZ schválilo predaj novovytvorenej parcely č. 1472/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere
34 m2 odčlenenej geometrickým plánom č. 20/2018, vyhotoveným firmou Peter Horniak-GEO HP,
Jesenského 609/3, 972 01 Bojnice, IČO 51119897 dňa 18.6.2018 a úradne overeným dňa
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29.6.2018 pod číslom 736/2018 od parcely č. 1472/2 vedenej na LV č. 1 k. ú. Jalovec za cenu 2,50
Eur/m2 Anne Krškovej, bytom Jalovec ,SNP č. 44/14, Monike Gregušovej bytom Jalovec, SNP
č. 106/102 a Marcele Kelečenyiovej, bytom Handlová, Morovnianska cesta č. 1716/19 ako prípad
hodný osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie a starostlivosť o parcelu žiadateľom.
Spôsob prevodu majetku obce bol schválený uznesením č. 83b dňa 15.12.2017
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj, Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
9.4. predaj majetku obce
OZ schválilo predaj novovytvorenej parcely č. 831/11 záhrada o výmere 423 m2 odčlenenej
Geometrickým plánom č. 54/2018-PD, vyhotoveným firmou GEODÉZIA LMPD, s. r. o. Hollého
7, 010 050 Žilina pracovisko Prievidza, Mišíka 26, 971 01 Prievidza, IČO 47324317 a úradne
overeným dňa 2.7.2018 pod číslom 775/2018 od parcely č. 831/5 vedenej na LV č. 1 k. ú. Jalovec
za cenu 2,50 Eur/m2 Jaroslavovi Udvardimu, Jalovec, Mlynská č. 609 ako prípad hodný osobitného
zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie a starostlivosť o parcelu žiadateľom.
Spôsob prevodu majetku obce bol schválený uznesením č. 41b zo dňa 29.6.2017
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj, Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
9.5. Prekleňovací úver
p. starosta informoval OZ o uzavretí zmluvy na poskytnutie prekleňovacieho úveru vo výške
32 585,62 Eur na prefinancovanie projektu „Úprava verejného priestranstva pri ihrisku obce
Jalovec“.
p. hlavný kontrolór obce informoval OZ o preverení dodržania podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania s týmto výsledkom: vzhľadom k tomu, že sú splnené zákonné podmienky
uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov odporúča obecnému zastupiteľstvu o poskytnutí rokovať s prijatím
schvaľovacieho uznesenia.
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k prekleňovaciemu úveru
OZ schvaľuje uzavretie zmluvy na poskytnutie prekleňovacieho úveru vo výške 32 585, 62 Eur
na spolufinancovanie projektu „ Úprava verejného priestranstva pri ihrisku, Jalovec“
a zabezpečením úveru vo forme blankozmenky dlžníka spolu s dohodou o vyplňovacom
práve k blankozmenke
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj, Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
9.6. Zberný dvor – p. starosta – musíme si určiť prevádzkovú dobu zberného dvora. Navrhol –
otvorenie zberného dvora na deň v stredu od 09:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do
14:30 hod.
Čo sa týka kompostérov – obnovilo sa verejné obstarávanie, pretože, ten kto vyhral ho nepredĺžil
viazanosť ponuky. Do konca roka by mali byť odovzdané na obce.
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9.7. Projekt cez ÚPSVaR – dobrovoľnícka činnosť – Obec uzatvorila zmluvu s ÚPSVaR na
dobrovoľnícku činnosť pre p. Adrianu Kráľovú, ktorá bude pracovať v materskej škole Jalovec, na
dobu pol roka, denne 4 hodiny. Menovaná už v MŠ pracovala ako praktikantka počas štúdia.
9.8. K uzneseniu č. 23/2018 – zákaz státia Mlynská ulica – p. starosta – uskutočnil som stretnutie
s firmou, ktorá má v kompetencii riešiť projekty pre dopravu. Máme cenovú ponuku na vypracovanie
takého projektu a aj jeho realizáciu cca. 1 000 Eur, ktorý potom musí ísť na schválenie na OR PZ
Prievidza. Potrebujeme sa rozhodnúť či sa to vyplatí, pretože podľa zákona o cestnej premávke platí,
že tu autá nemôžu parkovať a aj tak to vodiči nerešpektujú, budú rešpektovať značky.
P. Kotianová Renáta navrhla, keď sa táto otázka už dlhšiu dobu rieši bude dobré, aby sme to vyskúšali
a tento projekt dali urobiť.
9.9. Kladenie venca – p. starosta obec zakúpi na pamiatku padlých vojakov z príležitosti výročia SNP
veniec a dňa 28.8.2018 v čase o 17:00 hodine ho za účasti spoluobčanov pôjdeme položiť na pamätník
pri kostole v Jalovci.
9.10. Opatrovateľská služba – p. starosta – pracujeme na podaní projektu na opatrovateľskú službu
ktorého názov je: „Dopytový projekt“ pre tri opatrovateľky na úväzok (20 000 Eur)
9.11. Dokončenie miestnej komunikácie IBV – p. starosta – oslovil ma p. Kolár – oznámil že miestnu
komunikáciu na SNP IBV Lánčeky by realizovali i s tým, že obec by doplatila potrebné finančné
prostriedky do mája 2019. Po obdržaní zmluvy z PPA by ihneď mali začať práce na celej miestnej
komunikácii. OZ vyjadrilo súhlas s týmto postupom.
9.12. p. starosta vyslovil poďakovanie za akciu stretnutie občanov na Jalovských lazoch všetkým, ktorí
sa na nej podieľali. Zhodnotil, bola to vydarená akcia, vyšlo počasie aj účasť občanov, rodákov a
návštevníkov bola vo veľkom počte.
10. Diskusia
10.1. Kotianová Renáta – informovala OZ o finančných prostriedkoch - akcia „Stretnutie občanov na
Jalovských lazoch
Na dopyty poslancov odpovedal p. starosta počas prerokovania bodov podľa programu
11. Zoznam uznesení a záver
Starosta obce ukončil zasadnutie, prítomným poďakoval za účasť.
Neoddeliteľnú súčasť zápisnice tvorí zoznam uznesení č. 42 – 52/2018
a zoznam nariadení č. 4/2018
Zapísala: Ľubomíra Gatialová

Overila: Silvia Kmeťová

V Jalovci, 03. septembra 2018

starosta obce
Ing. Peter Kotian
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