ZÁPISNICA
z dvadsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jalovec
konaného dňa 26. apríla 2018 na Obecnom úrade v Jalovci

Prítomní:

5 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 2017
Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2017, informatívna správa o stave pohľadávok
a záväzkov so stavom k 31.12.2017 a súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
za obdobie od 01.10.2017 do 31.12.2017 (negatívna) a od 01.01.2018 do 31.03.2018
(negatívna)
6. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
7. Rozpočtové opatrenie obce Jalovec č. 1/2018
8. Návrh VZN obce Jalovec č. 1/2018 prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce
Jalovec
9. Informácia predsedov komisií OZ o činnosti komisií v roku 2017
10. Správy hlavného kontrolóra o výkone kontroly
11. Komunitný plán sociálnych služieb obce Jalovec 2018-2022
12. Informácia starostu obce o prebiehajúcich projektoch obce
13. Rôzne
14. Diskusia
15. 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: Silvia Kmeťová, Ľudmila Kotianová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj,
Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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3. Voľba overovateľa zápisnice
p. starosta za overovateľa zápisnice navrhol Ľudmilu Kotianovú
OZ schvaľuje overovateľa zápisnice Ľudmilu Kotianovú
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj, Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
4. Súhrnná správa o plnení uznesení OZ za rok 2017
Starosta obce predniesol súhrnnú správu o plnení uznesení OZ za rok 2017.
Uznesenia OZ sa plnili priebežne podľa určených dátumov.
Uznesenie č. 17/2012 (preventívne požiarne kontroly) z 12.03.2012 zostáva v plnení.
P. starosta – máme zaškolených členov požiarnej hliadky, je potrebné začať na nich pracovať, aby boli
do konca mesiaca máj 2018 ukončené. Poslankyňa Silvia Kmeťová a Ľudmila Kotianová v mesiaci
máj začnú vykonávať tieto kontroly.
Uznesenie č. 42/b/2017 (Vladimír Madaj má záujem odkúpiť pozemok – časť parcely pri vodárni)
a uznesenie č. 66/2017 (zaslať výzvy na vysporiadanie zabratých pozemkov vo vlastníctve obce
dotknutým občanom) tieto uznesenia navrhol p. starosta zrušiť
OZ zrušuje uznesenie č. 42/b/2017 a uznesenie č. 66/2017
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Ľudmila Kotianová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj,
Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ za rok 2017
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2017, informatívna správa o stave pohľadávok
a záväzkov so stavom k 31.12.2017 a súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
za obdobie od 01.10.2017 do 31.12.2017 (negatívna) a od 01.01.2018 do 31.03.2018 (negatívna)
Starosta obce informoval poslancov o plnení a čerpaní rozpočtu k 31.12.2017. Celkové príjmy sú
vo výške 244 742 Eur (100 %), celkové výdavky sú vo výške 239 295 Eur (98 %), výsledok celkového
rozpočtu je + 5 447 Eur.
Predniesol - Informatívnu správu o stave pohľadávok a záväzkov so stavom k 31.12.2017 - obec
eviduje pohľadávky vo výške 955,76 Eur, záväzky sú vo výške 73 554,19 Eur a Súhrnnú správu
o zákazkách s nízkymi hodnotami v súlade s § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v z.n.p. s cenami vyššími ako 5 000 eur bez DPH za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018
(negatívna).
OZ berie na vedomie správu o plnení a čerpaní rozpočtu k 31.12.2017, informatívnu správu o stave
pohľadávok a záväzkov so stavom k 31.12.2017 a súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami
za obdobie od 01.10.2017 do 31.12.2017 (negatívna) a od 01.01.2018 do 31.03.2018 (negatívna)
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6. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
p. starosta predniesol správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 – predmetom inventarizácie bol:
- dlhodobý majetok – nehmotný, hmotný a finančný (ÚT 0), drobný dlhodobý majetok, zásoby,
peniaze – pokladnica, ceniny, účty v bankách, pohľadávky (dlhodobé, krátkodobé), záväzky podľa
analytickej evidencie, úvery, zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy a podsúvahové účty.
V uvedených bodoch nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.
OZ berie na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Starosta obce podal informáciu o rozpočtovom opatrení, je upravené tak, aby pokrylo potreby obce.
Hlavná úprava súvisí s projektom ÚPSVaR, navrhovaný prebytok bude slúžiť na vykrytie korekcie
projektu úpravy verejných priestranstiev pri ihrisku – náklady obce 4 tisíc Eur.
p. Kotianová Renáta – koľko máme zamestnancov cez ÚPSVaR. Cez ÚPSVaR máme 3 zamestnancov.
Celkové príjmy po I. úprave (244 521 Eur), celkové výdavky po I. úprave (238 860 Eur). Celkový
výsledok rozpočtu je + 5 661 Eur.
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Ľudmila Kotianová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj,
Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov

8. Návrh VZN obce Jalovec č. 1/2018 prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Jalovec
p. starosta oboznámil OZ s návrhom VZN č. 1/2018 – prevádzkový poriadok pohrebiska na území
obce Jalovec – tlecia doba podľa hygieny schválená na 20 rokov, občania si môžu vybrať pohrebnú
službu.
Bude potrebná jedna osoba, ktorá by zabezpečovala – vykonávala práce pri pohreboch napr. hudba,
kvety, vence atď. p. Kotianová Ľudmila – zistiť či by niekto nemal záujem o túto prácu.
p. Podolec Jozef – informoval, keď on vykonával prácu tzv. hrobára, zamestnankyňa obecného úradu
(upratovačka) vykonávala aj tieto práce pri pohreboch.
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Ľudmila Kotianová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj,
Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nariadenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou poslancov

9. Informácia predsedov komisií OZ o činnosti komisií v roku 2017
Komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia – predseda komisie Miroslav Madaj
podal informáciu ústne - v priebehu roka 2017 komisia zasadala dva krát – 2.7.2017 (p. Manduch –
p. Zliechovec) a 3.7.2017 (p. Kmeť Jaroslav – p. Podolec Július)
Komisia na ochranu verejného záujmu a riešenia sťažností – predseda komisie Mgr. R.
Tonhaiserová podala informáciu ústne – komisia zasadala v roku 2017 dva krát – obálka starosta
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Komisia kultúry, školstva, športu a mládeže – správu o činnosti predniesla R. Kotianová, vyjadrila
spokojnosť s úrovňou príprav akcií ako aj s účasťou občanov, ocenila spoluprácu s JD obce Jalovec.
Viď. písomná príloha k zápisnici.
10. Správy hlavného kontrolóra o výkone kontroly
10.1. hlavný kontrolór predniesol správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2017.
Hlavné zameranie - kontrolná činnosť vychádzala z plánu kontrolnej činnosti na rok 2017. Zúčastňoval
sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. HK pôsobil preventívne, ale aj
metodicky a konzultačne. Z vykonaných kontrol boli spísané správy o výsledku kontroly.
Tematické okruhy kontrol – predkladal správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
na jeho zasadnutí. Boli predložené návrhy riešení s následným pretransformovaním do konkrétnych
uznesení obecného zastupiteľstva, o ktorých obecné zastupiteľstvo hlasovalo. Kontrolnou činnosťou
nebolo zaznamenané neefektívne využívanie existujúcich zdrojov a ich plytvanie. Obec vyvíja
iniciatívu k plneniu spoločných úloh v rámci mikroregiónu. (viď. správa)
10.2. správa z kontroly stavu a úrovne vybavovania sťažností v roku 2017 – kontrolou bolo zistené:
obec má prijaté Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle cit.
zákona. 307/2014 Z. z., v roku 2017. Nemá zaevidované podanie podnetu k protispoločenskej činnosti.
(viď správa)
10.3. správa o výsledkoch kontroly obce Jalovec v roku 2018 – kontrola vykonaná – pokladničné
operácie začiatok roka 2018, kontrola plnenia uznesení za rok 2017, kontrola stavu a úrovne
vybavovania sťažností, kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vyplývajúce z legislatívnych zmien
a kontrola aplikácie novely zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení na konkrétne úseky činnosti
obce v roku 2018 – upozornil na niektoré zmeny v novele zákona o obecnom zriadení (poslanci OZ,
VZN - nová definícia verejné priestranstvo, daň za užívanie verejného priestranstva, webové sídlo
obce, elektronická úradná tabuľa, limitovaná odmena poslanca, vedenie kroniky obce atď.)
OZ berie na vedomie správy o výsledkoch kontrol
a) Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2017
b) Správu o stave a úrovni vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v z. n. p. za rok 2017 a podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
c) Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly v roku 2018
11. Komunitný plán sociálnych služieb obce Jalovec 2018 – 2022
p. starosta informoval o komunitnom pláne sociálnych služieb obce Jalovec na roky 2018 – 2022.
Obec je vedená v registri sociálnych služieb, našou prioritou je terénna opatrovateľská služba. Ak sa
chceme uchádzať o projekty na opatrovateľskú službu musíme mať schválený komunitný plán
sociálnych služieb. Tento plán bude zverejnený a budú sa k nemu predkladať pripomienky, doplnky
a po schválení OZ bude zaslaný na TSK Trenčín
OZ berie na vedomie komunitný plán sociálnych služieb obce Jalovec 2018 - 2022
12. Informácia starostu obce o prebiehajúcich projektoch obce
p. starosta – cesta na SNP – IBV čakáme na zmluvy, aby sa mohli podpísať – rekonštrukcia domu
smútku - žiadosť by mali vyhodnotiť do 30.6.2018 a tento projekt by mal byť úspešný – projekt zberný
dvor – zákon posudzovania vplyvov na životné prostredie – votrel sa p. Slávik – podzemné garáže –
súhlas bol už vydaný. Občania môžu priniesť vybrané druhy odpadu podľa rozhodnutia. Nosili nielen
naši občania ale aj cudzí. Ešte máme podaný projekt na kompostoviská, tento by mal v najbližšom čase
byť schválený.
ENVI-PAK vyhradené prúdy – plasty, papier, 68% odpadu – za skládky sú nízke ceny, chcú ich
navýšiť.
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p. Podolec Jozef sa zúčastnil na zasadaní OZ – vyjadril sa k otázke zberného dvora, uviedol príklad:
keď pracoval v Strečne tam bol zberný dvor do ktorého nosili odpad, ale ten už bol rozobraný nie
v celých kusoch.
p. starosta – pred otvorením, daním do prevádzky zberného dvora bude stretnutie občanov a tam sa
vysvetlí ako sa to všetko bude robiť. Obecné kompostovisko zatiaľ nie je povolené pri Handlovke, od
vodného toku musí byť vzdialené 100 m a ohradené. Musíme hľadať priestor kde vybudujeme
kompostovisko.
Čo sa týka opatrovateliek – jedna opatrovateľka u p. Mokrej bola prijatá cez projekt, ktorý končí teda
bude musieť pracovať pod obcou. V máji by mal byť vyhlásený dopytový projekt na opatrovateľky do
ktorého sa obec zapojí a bude pýtať podporu na všetky 4 miesta.
13. Rôzne
13.1. p. starosta - p. Trgiňa Tibor doručil zmluvu o ožívaní poľovného revíru – ide o záujemcov, ktorí
chcú poľovať, bližšie informácie zatiaľ nemáme, uvidíme kto ešte bude mať záujem, nie je potrebné sa
rozhodnúť hneď a zmluvu podpisovať, je dosť času do konca roka. P. starosta aj Agroprodukt si
v nájomných zmluvách chce vyhradiť právo rozhodovať o poľovných právach.
13.2. p. starosta – obec obdržala od Okresného súdu Prievidza žiadosť o súčinnosť pri zabezpečovaní
zvolenia kandidátov z radov občanov na funkciu prísediaceho na volebné obdobie r. 2018 – 2022
v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch – po osobnom dohovore s p. Jánom Knapekom, ktorý
súhlasí s návrhom na túto funkciu navrhujem na jeho zvolenie.
OZ schvaľuje za prísediaceho pre okresný súd Prievidza pre funkčné obdobie 2018 – 2022 Jána
Knapeka, bytom Jalovec, Tajovského č. 584/39
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Ľudmila Kotianová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj,
Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov
13.3. p. starosta – Strmeň Jaroslav starší žiada upraviť koruny stromov, ide o tri lipy, ktoré
sú za pozemkom p. Kmeťa Roberta – je to pozemok obce o ktorý sa p. Strmeň stará – OZ súhlasí
s vypílením podľa podmienok zákona o ochrane prírody.
13.4. p. Ľudmila Kotianová – či sa nedá vytvoriť tu pri obecnom úrade jednosmerná premávka.
p. starosta – o tomto sme už jednali, riešilo sa to osadením zrkadiel.
p. Jozef Podolec – osadiť pri pohostinstve Jalovčianka dopravnú značku „zákaz státia“ – je to
tam nebezpečné.
p. starosta oslovíme dopravného inžiniera
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
Hlasovanie
Za: Silvia Kmeťová, Ľudmila Kotianová, Renáta Kotianová, Miroslav Madaj,
Mgr. Renáta Tonhaiserová
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov

13.5. p. starosta – z obce Nitrica bol p. Jozef Hank ponúkať na zakúpenie perové masteničky –
p. starosta navrhol, aby sa zakúpili ako pozornosť pre mamičky ku „Dňu matiek“. Poslanci OZ
súhlasili o ich zakúpenie v počte 80 kusov.
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13.6. p. Jozef Podolec – položil otázku na parkovanie auta v obecnej garáži, myslel, že to je auto
p. Dobrotku. P. starosta odpovedal, je to obecné auto, ktoré obec odkúpila od p. Dobrotku. V ďalšom
mal pripomienku či by pán Dobrotka nemohol pracovať len na dohodu. Urobil by si živnosť a pracoval
by na dohodu podľa potreby. Niektorí občania majú pripomienky, že sedí na úrade, čo tu robí atď.
p. starosta odpovedal, že je potrebné, aby si niektoré veci spoločne prejednali a z toho dôvodu sa
zdržuje v kancelárii obecného úradu.
P. starosta požiadal p. Jozefa Podolca, aby si odstránili bránu na ceste na ulici Mlynskej k rodinnému
domu p. Podolcovej Otílii.
p. Jozef Podolec v ďalšom vysvetlil p. starostovi o pozemkoch pod hlavnou cestou. Donesie
k nahliadnutiu doklady ktoré obdržal od Správy ciest. Dohodli sa na stretnutí v pondelok 30.4.2018
o 09:00 hodine.
13.7. p. starosta – stavanie mája – komisia kultúry, školstva, športu a sociálnych vecí spoločne
s Jednotou dôchodcov obce Jalovec – p. starosta máj sa postaví v priebehu dňa so zamestnancami
obce, aby sme predišli nebezpečenstvu občanov, dodržali bezpečnosť. Vyhlásime občanom, že ich
pozývame na posedenie pri máji. Občerstvenie koláče sú zabezpečené a nealko zoberieme z COOP
jednota podľa potreby sa potom vráti späť.
13.8. p. Renáta Kotianová – Deň matiek – dátum na deň 13. mája 2018 o 16:00 hodine (v nedeľu).
O občerstvenie sa postarajú p. Kotianová Renáta, kvety zabezpečí p. Kotianová Ľudmila.
13.9. p. Renáta Kotianová predniesla správu – návrh zápisu do kroniky obce Jalovec za roky
2016, 2017.
OZ berie na vedomie správu do kroniky obce za roky 2016 a 2017
13.9. p. starosta – bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok – projekt verejné
priestranstvo pri ihrisku
14 Diskusia
p. Kotianová Ľudmila – požiadala p. starostu o pomoc pri zabezpečení programu na deň matiek
navrhla zistiť možnosť účasti hudobníka z programu TV SENZI Paľa Latáka.
15. Zoznam uznesení a záver
Starosta obce ukončil zasadnutie, prítomným poďakoval za účasť.
Neoddeliteľnú súčasť zápisnice tvorí zoznam uznesení č. 10 – 25/2018

Zapísala: Ľubomíra Gatialová

Overila: Ľudmila Kotianová

V Jalovci, 10. mája 2018

starosta obce
Ing. Peter Kotian
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