Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.10.2012 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Trináste zasadnutie otvoril a viedol starosta obce PhDr. Imrich Hermann. Privítal prítomných
poslancov OcZ a hostí. Oboznámil poslancov OcZ s programom jednania a navrhol doplnil program
v bode Rôzne o doriešenie nájmu posilňovne v objekte kolkárne, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Ing. Vičana, Ing. Hlístu, p. Laciku
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil: Ing. Bošanského, p. Božika
Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Návrh zmeny VZN č. 4/2009 – o sociálnych službách a spôsobe určenia a výške úhrady
4. Návrh zmeny VZN č. 1/2007 – Štatút obce Jacovce
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2012
6. Interná smernica na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov
7. Žiadosti
- o výrub stromov v ZŠ
- o vykonanie izolácie na oplotení rod. domu č.114/117
- o povolenie premiestnenia a prevádzkovania zmrzlinového stánku
- o zvýšenie pracovného úväzku v ŠKD
- o poskytnutie prenájmu nebytových priestorov, interiérových a exteriérových úprav
- o rekonštrukciu nebytových priestorov
8. Rôzne – návrh na naviac práce „Rekonštrukcia chodníkov“ /pokračovanie po Tovarníky/
9. Diskusia
10. Záver

Jednanie:
K bodu 2/

Starosta obce – na požiadanie Ing. Hlistu z dnešného kontrolného dňa prijal pozvanie zástupca
dodávateľa prác na „rekonštrukcii chodníkov“ p. Ďuračka. Starosta obce otvoril rozpravu.
p. Ďuračka – informoval o celkovom priebehu realizovaných prác a harmonograme prác
Starosta obce – informoval poslancov o pravidelných kontrolných dňoch, ktoré sa konajú každý
štvrtok na Obecnom úrade v Jacovciach. Na kontrolných dňoch sa evidujú nedostatky, určuje sa
harmonogram prác, atď.
Poslanci mali pripomienky k celkovej realizácii prác – veľké špáry v dlažbe, zlé udusané, zhutnené,
podkladové materiály, malé vjazdy do dvorov, atď.
Ing. Pavlovič – projekt sa pripravoval tri roky a občania mali možnosť si povedať ako majú vyzerať
chodníky a námestie atď. Projekt bol niekoľkokrát vystavený na úradnej tabuli a preto teraz nie je na
mieste osočovanie prečo realizáciu robí tá alebo oná firma a prečo to vyzerá tak alebo onak.
Starosta obce – informoval o schválení projektu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá má
termín zahájenia realizácie prác máj 2013. Jedná sa o odkanalizovanie celej obce. S tým súvisí aj
realizácia chodníkov, námestia a lávky cez potok pri p. Šatanovi. Informoval o termínoch dokončenia
realizácie projektu „Renovácia a rozvoj obce Jacovce“, ktoré by malo byť na základe dokončenia
vybudovania kanalizácie. Prebehli rokovania a ďalšie rokovania prebehnú, o ktorých budú poslanci
informovaní na nasledujúcich OcZ.
p. Ďuračka – vyjadril sa ku všetkým námietkam. Niektoré pochybenia vedia napraviť. Námestie bude
do Vianoc hotové. Terénne úpravy by sa mali robiť na jar. Námestie a chodníky budú pripravené.
Lavička pri p. Šatanovi je objednaná. K ukladaniu dlažby sa vyjadril tak, že nebol vyhotovený
ukladací plán čo bolo prekonzultované s projektantom. Informoval, že normy sa dodržujú, chodníky sa
zhutňujú. Môže sa urobiť dynamická skúška pre kontrolu hutnosti.
Po diskusii starosta obce poďakoval p. Ďuračkovi /stavbyvedúci na projekte „Renovácia a rozvoj obce
Jacovce“ za účasť a pokračoval v programe OcZ.
Starosta obce – v rámci kontroly uznesení mal Obecný úrad zvolať rokovanie z obyvateľmi obecnej
nájomnej bytovky ohľadom chovu psov. Rokovanie prebehlo v sobotu. Z pozvaných 24 obyvateľov
prišlo 10 občanov. Z toho za chov bolo 8 zúčastnených a 2 boli za dodržanie zmluvy. Obyvatelia
bytovky nemajú záujem o týchto veciach hovoriť. Ďalej v rámci kontroly uznesení informoval
o rozdistribuovaní Územnoplánovacej dokumentácie.
Starosta obce – informoval, že v súvislosti s rekonštrukciou námestia podala obec žiadosť na
EkoFond, na budovu Domu služieb - výmena pôvodných otvorových výplní, zateplenie obvodového a
strešného plášťa.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu uznesení starostom obce

K bodu 3:
Návrh zmeny VZN č. 4/2009 – o sociálnych službách a spôsobe určenia a výške úhrady
Starosta obce – predložil materiál, ktorý bol predložený na Obecné zastupiteľstvo na 11. zasadnutí
OcZ v súlade zo zmenou zákona, kde boli sadzby za opatrovateľskú službu zvýšené. Potom to
Národná rada vrátila späť a tento návrh VZN je pripravený v pôvodných výškach cien za
opatrovateľskú službu a otvoril rozpravu.
Ing. Hlísta – neprikláňa sa k pôvodným cenám za opatrovateľskú službu z dôvodu, že obec dopláca
nemalé prostriedky na opatrovateľskú službu a preto navrhuje výšku úhrady za opatrovateľskú službu
stanoviť na 1 € za hodinu poskytovanej služby.
Ing. Pavlovič – mal druhý návrh na 0,90 € za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby
1. Návrh /Ing. Hlísta – 1 €/
Hlasovanie za: 5 poslanci
Proti: 1 poslanec
Zdržal sa: 2 poslanci
/Návrh neprešiel/
2. Návrh /Ing. Pavlovič – 0,90 €/
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec
Poslanci nemali k ďalším bodom navrhovaného VZN pripomienky a návrh schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

B. SCHVAĽUJE:
1. Zmenu VZN č. 4/2009 - o sociálnych službách a spôsobe určenia a výške úhrady

K bodu 4:
Návrh zmeny VZN č. 1/2007 – Štatút obce Jacovce
Starosta obce – zmena Štatútu vyplynula s návrhom z minulého zasadnutia na zlúčenie komisií
Obecného zastupiteľstva podľa návrhu Ing. Hlístu.
Ing. Pavlovič – navrhol vypustiť v §6 bod 6.1. písm.c / slovíčko „stálych“ a zostalo by len „šesť
komisií a to“
p. Božik – navrhuje vypustiť v § 10, bod 10.1. a a § 10a , kde sa uvádza prednosta, z dôvodu, že obec
momentálne nemá prednostu obce.
Starosta obce – táto zmena vyvolá zmenu všetkých poriadkov, kde sa uvádza prednosta obce.

Ing. Pavlovič – nebolo by dobré vypustiť tieto body, pretože v budúcnosti môže byť na úrade
prednosta a nanovo sa bude meniť Štatút obce.
1. Návrh /Ing. Pavlovič – vypustiť slovíčko „stálych“/
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Návrh /p.Božik – vypustiť slovo prednosta/
Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 2 poslanci
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k navrhovanej zmene VZN č.1/2007 Štatút obce Jacovce a Zmenu
Štatútu obce Jacovce schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

B. SCHVAĽUJE:
2. Zmenu VZN č. 1/2007 – Štatút obce Jacovce
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce – zmena štatútu obce vyvolá zmenu všetkých vnútorných predpisov, o ktorej bude
Obecné zastupiteľstvo informované.

K bodu 5:
Rozpočtové opatrenie č. 2/2012
Starosta obce – prečítal žiadosť Mgr. Dubnej, Tovarníky, ktorá sa obrátila na obec so žiadosťou
o zvýšenie pracovného úväzku v školskej družine. Táto požiadavka v rozpočtovom opatrení je podľa
telefonického dohovoru s riaditeľkou ZŠ s MŠ zohľadnená.
Mgr. Babčanová /riaditeľka ZŠsMŠ/ - doplnila uvedenú žiadosť a vysvetlila poslancom fungovanie
školskej družiny .
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k navrhovanému rozpočtovému opatreniu č.2/2012.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

B. SCHVAĽUJE:
3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 s pripomienkami

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6:
Interná smernica na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov
Starosta obce – uviedol tento programu a otvoril diskusiu.
Ing. Hlísta – táto smernica bola predmetom rokovania v ekonomickej komisii a komisia odporúča túto
smernicu schváliť.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenej smernici.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
2. Internú smernicu na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7:
Žiadosti
-

o výrub stromov v ZŠ

Starosta obce – prečítal žiadosť o výrub stromov v areáli Základnej školy s materskou školou. Bol
vykonaný súpis stromov a jedná sa o 29 stromov.
Mgr. Babčanová – vysvetlila poslancom, o ktoré stromy by sa jednalo. Sú to stromy staré, tuje
rozrastené a ošarpané. Celé to vyvolala p. Rybnikárová, ktorá požiadala o výrub stromov a areály
školy z dôvodu, že stromy sú prerastené a zasahujú na jej pozemok.
Ing. Vičan – informoval, že aj na Rade školy sa zaoberali výrubom niektorých stromov v areály školy
a bolo by dobré posúdiť ešte tieto stromy.
Ing. Pavlovič – je nutné označiť, kde budú všetky stromy a treba označiť tie, ktoré budú navrhnuté na
výrub. Treba navrhnúť čo tam chceme mať, buď to čo tam bolo len s novými drevinami alebo
parkovisko atď.
Ing. Vičan – určite je proti bezhlavému výrubu drevín a je za to osloviť nejakého dendrológa, aby
určil, ktoré stromy je možné vyrúbať.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

B. SCHVAĽUJE:
4. Žiadosť pod č. 2398/2012 zo dňa 10.10.2012 o výrub stromov v ZŠ s pripomienkou posúdenia
stavu stromov
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

o vykonanie izolácie na oplotení rod. domu č.114/117

Starosta obce – prečítal žiadosť Ing. Pavlusíka, Májová 114/117, Jacovce, ktorý žiada o vykonanie
izolácie na oplotení rod. domu zo strany verejného priestranstva, pred budovou Supermarket Jednota
Jacovce, ktoré je vo vlastníctve obce. Ďalej informoval, že Ing. Pavlusík prišiel na Obecný úrad na
prerokovanie tejto žiadosti. Žiadosť bola zaslaná aj na predstavenstvo Jednoty SD a budú sa žiadosťou
zaoberať.
Poslanci vzali žiadosť na vedomie s tým, že Ing. Pavlusík bude prizvaný na prerokovanie tejto žiadosti
a podania návrhu na riešenie.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
3. Žiadosť pod č. 2376/2012 zo dňa 5.10.2012 o vykonanie izolácie na oplotení rod. domu č. 114/117,
s doriešením v Komisii životného prostredia a výstavby, bytovej, cestovného ruchu a regionálneho
rozvoja
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

o povolenie premiestnenia a prevádzkovania zmrzlinového stánku

Starosta obce – prečítal žiadosť Adriany Novotnej, Bedzianska 506, Jacovce o povolenie
premiestnenia a prevádzkovania zmrzlinového stánku z dôvodu rekonštrukcie námestia. Stánok žiada
premiestniť medzi lekáreň a drogériu. Starosta obce ju upozornil na vlastnícke vzťahy na danom
pozemku. Obec vymerala daný pozemok, stánok by musela posunúť smerom do ihriska, pretože od
hlavnej cesty by sa nezmestil. Žiadateľka bola upozornená, že v rámci stavebného konania bude
musieť osloviť aj vlastníkov susediacej parcely a tou nie je obec.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

B. SCHVAĽUJE:
5. Žiadosť pod č. 2342/2012 zo dňa 28.9.2012 o povolenie premiestnenia a prevádzkovania
zmrzlinového stánku

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

o poskytnutie prenájmu nebytových priestorov, interiérových a exteriérových
úprav
o rekonštrukciu nebytových priestorov

Starosta obce – prečítal poslancom dve žiadosti od Jany Kobidovej, Obrancov mieru 55/72,
Tovarníky. Priestory má prenajaté v Dome služieb na kozmetický salón. Žiada o exteriérovú úpravu,
vlastný merač a výmenu okien za plastové. V rámci žiadosti, ktorú podávala obec na Eko fond sa rieši
výmena všetkých okien na Dome služieb. Na toto bola upozornená.
Ing. Vičan dal návrh, že pokiaľ si okná vymení, môže, ale s tým, že pokiaľ by sa menili na celej
budove tak si ich vezme.
Poslanci súhlasili a nemali pripomienky k žiadostiam.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

B. SCHVAĽUJE:
6. Žiadosť pod č. 2305/2012 zo dňa 18.9.2012 o poskytnutie prenájmu nebytových priestorov,
interiérových a exteriérových úprav na vlastné náklady a žiadosť pod č. 2317/2012 zo dňa
20.9.2012 o rekonštrukciu nebytových priestorov v Dome služieb s upozornením na chystanú
rekonštrukciu Domu služieb
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8:
Rôzne – návrh na naviac práce „Rekonštrukcia chodníkov“ /pokračovanie po Tovarníky/
Starosta obce – informoval o možnostiach pokračovania naviac prác v rekonštrukcii chodníka po
Tovarníky a je nutné si povedať či obec do toho pôjde alebo nie. Jednou z možností je dodatok
k zmluve s terajším dodávateľom prác, ktoré boli vysúťažené, sa môže pokračovať bez verejnej súťaže
alebo sa práce ukončia a táto časť po Tovarníky sa bude súťažiť nanovo cez verejné obstarávanie.
Uvedená časť sa bude financovať z vlastných zdrojov. Starosta informoval, že projekt hotový po celej
dĺžke Májovej ulice aj čo sa týka druhej strany.
Ing. Bošanský – ak sa dá, tak nech sa projekt urobí nový a poriadne – vjazdy rozšíriť, nájazdy musia
byť širšie a treba ísť do súťaže.
Ing. Vičan – na zbytok projektu uplatniť reklamáciu.
Ing. Pavlovič – to ste mohli aj doteraz, všetci. Prečo si nechceme priznať chybu, že sa tomu málo
venujeme a vidíme chyby až keď sa niečo už robí. Navrhuje, aby sa chodníky potiahli až po Tovarníky

a aby to bola jedna z priorít tohto rozpočtu, aby dielo, ktoré sa začalo robiť sa dokončilo a aby občania
mali nové chodníky.
Starosta obce – podotkol, že pokiaľ by sa podpísal dodatok na dokončenie chodníkov, tak ceny
zostávajú tie, čo sú vysúťažené. Pokiaľ by bol iný dodávateľ, musí sa vypísať súťaž a k tomu treba
mať upravený projekt a vyrozpočtované náklady – výkaz – výmer. Verejnú súťaž môže robiť osoba
oprávnená na verejné obstarávanie.
Poslanci vzali návrh na naviac práce na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
4. Návrh na naviac práce „Rekonštrukcia chodníkov“ /pokračovanie po Tovarníky/
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

prenájom posilňovne

Starosta obce – informoval, že posilňovňu má v prenájme Ján Bracho, ktorý je dlhodobo v zahraničí.
Z toho dôvodu sa tam vymenili zámky aj s odobrením p. Bracha. Záujem o túto miestnosť má
futbalový oddiel.
Ing. Pavlovič – treba vyžiadať písomné stanovisko, že s tým p. Bracho súhlasí.
Poslanci nemali pripomienky k žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

B. SCHVAĽUJE:
8. Žiadosť futbalového oddielu o prenájom posilňovne s pripomienkami
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou za školský rok 2011/ 2012

Starosta obce – predložil poslancom uvedený materiál. Správa bola prerokovaná v Rade školy.
Ing. Vičan – informoval poslancov ako člen Rady školy o tejto Správe. Poslanci nemali pripomienky
k tejto správe.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

B. SCHVAĽUJE:
7. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou
školou za školský rok 2011/ 2012
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9
Diskusia
Ing. Vičan – zverejnenie na webovej stránke ÚP obce Jacovce

K bodu 10:
Záver
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil 13. riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.

Overovatelia:
Ing. Ľubomír Bošanský ...............
p. Jaroslav Božik .........................
Zapisovateľka:
Magdaléna Plačková...................

PhDr. Imrich Hermann
starosta obce

