ZÁPISNICA
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jalovec
konaného dňa 06. marca 2019 na Obecnom úrade v Jalovci

Prítomní:

3 poslanci z 5 poslancov

Rokovanie OZ viedol:

Ing. Kotian Peter, starosta obce

Program:
Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Voľba overovateľa zápisnice
Súhrnná správa o plnení uznesení OZ za rok 2018
Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2018, informatívna správa o stave pohľadávok
a záväzkov so stavom k 31.12.2018 a súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
za obdobie od 01.10.2018 do 31.12.2018 (negatívna)
6. Rozpočtové opatrenie obce Jalovec č. 4/2018 (starostove)
7. Odpadové hospodárstvo obce v roku 2019
8. Informácia predsedov komisií OZ o činnosti komisií v roku 2018
9. Správy hlavného kontrolóra o výkone kontroly
10. Zmena člena KŠ obce
11. Informácia starostu obce o prebiehajúcich projektoch obce
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Zoznam uznesení a záver
1.
2.
3.
4.
5.

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: Ľudmila Kotianová, Renáta Kotianová, Katarína Krčiková,
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
3. Voľba overovateľa zápisnice
p. starosta za overovateľa zápisnice navrhol Katarínu Krčikovú
OZ schvaľuje overovateľa zápisnice Katarínu Krčikovú
Za: Ľudmila Kotianová, Renáta Kotianová, Katarína Krčiková,
Proti: 0
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Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
4. Súhrnná správa o plnení uznesení OZ za rok 2018
Starosta obce vyhodnotil plnenie uznesení OZ za rok 2018
Uznesenia, ktoré boli prijaté v roku 2018 boli splnené – dopyt OZ, či sa bude realizovať dopravná
značka (ulica Mlynská na základe predošlého jednania OZ)
- hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrole plnenia uznesení
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení OZ a stanovisko hlavného kontrolóra o kontrole
plnenia uznesení
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2018, informatívna správa o stave pohľadávok
a záväzkov so stavom k 31.12.2018 a súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie
od 01.10.2018 do 31.12.2018 (negatívna)
Starosta obce informoval poslancov o plnení a čerpaní rozpočtu k 31.12.2018. Celkové príjmy sú vo
výške 328 328 Eur (100 %), celkové výdavky sú vo výške 323 599 Eur (100 %), výsledok celkového
rozpočtu je + 4 729 Eur.
p. starosta predniesol - informatívnu správu o stave pohľadávok a záväzkov so stavom k 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky vo výške 1 607,16 Eur, záväzky sú vo výške 81 356,53 Eur
p. starosta predniesol – súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01.10.2018 do
31.12.2018 (negatívna)
p. starosta k plneniu a čerpaniu rozpočtu sa budeme viac venovať v záverečnom účte obce
OZ berie na vedomie správu o plnení a čerpaní rozpočtu k 31.12.2018, informatívnu správu o stave
pohľadávok a záväzkov so stavom k 31.12.2018 a súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami
za obdobie 01.10.2018 do 31.12.2018 negatívna)
6. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 (starostove)
p. starosta informoval poslancov OZ o rozpočtovom opatrení č. 4/2018(starostove). Vysvetlil
poslancom OZ finančné položky, ktoré bolo potrebné upraviť podľa skutočnosti.
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2018 (starostove)
7. Odpadové hospodárstvo obce v roku 2019
p. starosta informoval poslancov OZ o odpadovom hospodárstve obce v roku 2019. Z vypočítaného
percenta odpadu nám bude spoločnosť HATER počítať poplatok. Vyseparovali sme 38,45 ton odpadu
– spolu 180 ton. Je predpoklad, že to bude ešte nižšie, keď budeme zvlášť vyvážať stavebný odpad. Čo
dokáže zamávať s percentami, to bude bioodpad. Občanov musíme naučiť kompostovať. Kompostéry
by sme mali občanom dodávať asi od 11. marca. Sú pripravené zmluvy. Kompostér má hodnotu 107
Eur – pre opakované VO je potrebné doplatiť rozdiel medzi NFP a vysúťaženou cenou, čo je asi 10 eur
na kompostér. Sú to kompostéry z Talianska a ich životnosť by mala byť 20 rokov. Je na nás, či
budeme uvedený poplatok vyberať od občanov, alebo nie. Otázka ideme poplatok vyberať? Pri
propagácii projektu sme avizovali, že kontajnery budú pre občanov zabezpečené obcou. Poslanci OZ
ak to nie je povinné tak poplatok nevyberať.
p. Renáta Kotianová - vykonať stretnutie občanov ku kompostérom. Tam by sa ukázalo občanom ako
skladať kompostér.
p. starosta - zložiť kompostér je jednoduché, skôr by sme sa mali zamerať na kompostovanie, aj keď
občania dostanú s kompostérom základný návod, na náklady navyše môžeme získať prostriedky
prehodnotením typu drviča bioodpadu, zakúpime lacnejší drvič.
OZ berie na vedomie informáciu starostu o odpadovom hospodárstve obce v roku 2019
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8. Informácia predsedov komisií OZ o činnosti komisií v roku 2018
p. Renáta Kotianová informovala OZ o činnosti komisie kultúry, školstva, športu a sociálnych vecí
v roku 2018. Komisia spolu s Jednotou dôchodcov obce Jalovec zorganizovali v roku 2018-7 podujatí.
Uskutočnené podujatia vyhodnotila ako vydarené akcie či už pre deti alebo občanov obce.
Z dôvodu, že došlo po voľbách do samosprávy obcí k zmene členov aj predsedov komisií ostatné
komisie nehodnotili svoju činnosť za rok 2018.
OZ berie na vedomie informáciu predsedov komisií OZ o činnosti za rok 2018
9. Správy hlavného kontrolóra o výkone kontroly
Hlavný kontrolór obce informoval OZ o vykonaných kontrolách v roku 2018 – kontroly boli vykonané
v súlade s plánom kontroly – boli spísané správy o výsledku kontroly. Hlavný kontrolór obce
konštatoval, že kontrolnou činnosťou nebolo zaznamenané neefektívne využívanie existujúcich
zdrojov a ich plytvanie.
Správa o vykonaní kontroly v roku 2019 bola zameraná na – kontrolu stavu a úrovne vybavovania
sťažností, zásady odmeňovania poslancov (novela zákona o obecnom zriadení od 1.4.2018) a kontrolu
rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
OZ berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce o výkone kontroly
10. Zmena člena krízového štábu obce
p. starosta – nakoľko došlo k zmene poslancov OZ musíme dnes odvolať člena KŠ Miroslava Madaja
a zároveň schváliť nového člena krízového štábu obce. Navrhujem, ako nového člena KŠ Mgr. Jána
Tonhaisera.
OZ a) odvoláva člena krízového štábu obce Jalovec Miroslava Madaja
b) schvaľuje člena krízového štábu obce Jalovec Mgr. Jána Tonhaisera
Hlasovanie
Za: Ľudmila Kotianová, Renáta Kotianová, Katarína Krčiková,
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
11. Informácia starostu obce o prebiehajúcich projektoch obce
p. starosta informoval o prebiehajúcich projektoch obce – p. Králová – učiteľka v MŠ je prijatá cez
projekt s ÚPSVaR na 9 mesiacov
- na zvoz komunálneho odpadu máme dvoch zamestnancov – musíme sa pripraviť aj na situáciu, že
zvoz KO bude vykonávať aj spoločnosť HATER s.r.o.
- čo sa týka miestnej komunikácie SNP ( IBV Lánčeky) začali sa práce, vysvetlil zmenu šírky cesty,
pod cestou vedú káble TELECOM na ktoré majú byť chráničky v hodnote 14 000 Eur. Cesta sa
znižuje, zeminu budú navážať pri rodinný dom p. Kotiana.
- p. Katarína Krčiková – pozemok vedľa RD dcéry Katky či je to stavebný pozemok ?
- p. starosta – mohli by tam byť asi postavené garáže, oddychová zóna alebo podobne, aby sa tam dalo
stavať, musel by sa prekladať elektrický stĺp, keď uľahne zem musíme urobiť aj chodník dole k pánovi
Masarikovi.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o prebiehajúcich projektoch obce
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12. R ô z n e
12.1. Žiadosť o spoluprácu – združenie miest a obcí Slovenska
Žiadosť bude prerokovaná na ďalšom zasadaní OZ z dôvodu neprítomnosti všetkých poslancov –
vydať súhlas k využívaniu ich email adresy združeniu miest a obcí Slovenska, ktoré by takto vytvorilo
komfortný prístup k mnohým užitočným informáciám.
12.2. Poľovnícke združenie Rígľov
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť č. 99/2019 zo dňa 21.2.2019 Poľovníckeho združenia
Rígľov so sídlom Malá Čausa č. 199 o prenájom poľovného práva a poľnohospodárskych pozemkov.
Dňa 25.10.2018 OZ už vybralo a schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej spolupráci pri realizácii
výkonu práva poľovníctva v spoločnom poľovnom revíri Remata l – Poľovnícke združenie Condriena,
zastúpené predsedom združenia Ing. Romanom Gotzlom, tajomníkom združenia Romanom Rendekom
Berie na vedomie žiadosť č. 99/2019 zo dňa 21.2.2019 Poľovnícke združenie RIGĽOV
so sídlom Malá Čausa 199 o prenájom poľovného práva a poľnohospodárskych pozemkov
12.3. Spôsob vysporiadania zabraného obecného pozemku
p. starosta informoval OZ o spôsobe vysporiadania zabraného obecného pozemku parcelné číslo 28/2
s Jánom Kaplánom – zameniť so synom p. Kaplána – predaj, p. Marta Danková – zámena pozemku pri
ihrisku. Obec dá vypracovať geometrický plán a zamení tieto pozemky.
Schvaľuje spôsob vysporiadania zabraného obecného pozemku parcelné číslo 28/2 s Jánom
Kaplánom, synom Jána Kaplána a Martou Dankovou
Hlasovanie
Za: Ľudmila Kotianová, Renáta Kotianová, Katarína Krčiková,
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
12.4. Predaj lesných pozemkov US Jalovec
p. starosta informoval o zámere predaja časti lesných pozemkov obce Urbárskemu spolku Jalovec.
Vysvetlil o ktoré pozemky sa jedná – došlo by k sceleniu pozemkov, či súhlasia s návrhom.
Áno, poslanci obecného zastupiteľstva s návrhom súhlasia.
Schvaľuje spôsob predaja lesných pozemkov parcelné číslo 1876, 1916/13, 1917 Urbárskemu spolku
Jalovec – ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu scelenia pozemkov za účelom efektívneho
hospodárenia na nich
Hlasovanie
Za: Ľudmila Kotianová, Renáta Kotianová, Katarína Krčiková,
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
12.5. Poplatky použitie Domu smútku, nové nájomné zmluvy za HM
p. starosta informoval o poplatkoch za cintorínske služby, prenájom domu smútku atď. navrhol
popremýšľať, ako je to prípadne aj v iných obciach. Tento rok končia nájomné zmluvy za hrobové
miesta uzatvorené na dobu 10 rokov. Pripravíme nové Všeobecne záväzné nariadenie – stanovíme aj
sumu za použitie domu smútku (napr. smútočný obrat inej osoby)
Berie na vedomie informáciu starostu o poplatkoch za cintorínske služby
4

12.6. Zásady odmeňovania činnosti OZ
p. starosta oboznámil poslancov s návrhom „Zásad odmeňovania činností pri výkone obecnej
samosprávy obce Jalovec“. Povedal poslancom, aby si premysleli čo sa týka návrhu odmien a na
ďalšom zasadaní OZ sa vyjadrili. Nie je problém oceniť – zaplatiť takému, kto má chuť pracovať.
p. starosta - zabudol som Vás ešte informovať – získali sme NFP na financovanie časti ceny práce
opatrovateľky vo výške 570 € na jednu opatrovateľku mesačne, dĺžka podpory ja 26 mesiacov,
začíname od 1.4.2019. Náklady sa budú refundovať na základe žiadosti
Berie na vedomie návrh „Zásad odmeňovania činností pri výkone obecnej samosprávy obce Jalovec“.
13. Diskusia
Predseda kultúrnej komisie – Renáta Kotianová - v mesiaci máj musíme pripraviť dve akcie:
Stavanie mája – 30.4.2019 a posedenie ku Dňu matiek – zabezpečiť kultúrny program, darčekovú
pozornosť a občerstvenie. Pri najbližšom stretnutí si upresníme detaily akcie.
p. starosta –
Na dopyty poslancov odpovedal p. starosta počas prerokovania bodov podľa programu
14. Zoznam uznesení a záver
Starosta obce ukončil zasadnutie, prítomným poďakoval za účasť.
Neoddeliteľnú súčasť zápisnice tvorí zoznam uznesení č. 1 – 15/2019
Zapísala: Ľubomíra Gatialová

Overila: Katarína Krčiková

v Jalovci, 20. marca 2019

starosta obce
Ing. Peter Kotian
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