Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30.10.2014 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení hlavnou kontrolórkou
3. Návrh VZN č. 3/2014 o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad poskytované Obcou
Jacovce
4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb 2015 – 2020
5. Návrh VZN č. 4/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území Obce Jacovce
6. Návrh VZN č. 5/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce
7. Návrh VZN č. 6/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Jacovce
8. Návrh VZN č. 7/2014 o dani za psa na území Obce Jacovce
9. Návrh VZN č. 8/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území Obce Jacovce
10. Návrh VZN č. 9/2014 o miestnej dani za predajné automaty na území Obce Jacovce
11. Návrh VZN č. 10/2014 o miestnej dani za ubytovanie na území Obce Jacovce
12. Návrh VZN č. 11/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území Obce
Jacovce
13. Návrh VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce
14. Návrh rozpočtu Obce Jacovce na roky 2015 – 2017
15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jacovce na I. polrok 2015
16. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou Jacovce za školský rok 2013/2014.
17. Žiadosti – žiadosť pod č. 817/2014 o zmenu nájomcu
- Žiadosť pod č. 838/2014 o montáž meračov na radiátory v priestoroch Domu služieb
- Žiadosť pod č. 899/2014 o prenájom telocvične
- Žiadosť pod č. 918/2014 o odkúpenie stĺpov
- Žiadosť pod č. 932/2014 o prenájom telocvične
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
Jednanie:
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce – otvoril 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, predložil poslancom program schôdze
Obecného zastupiteľstva. Po dohode s p. Božikom sa stiahla s programu žiadosť pod č. 918/2014
o odkúpenie stĺpov.

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Bošanský, MUDr. Čačík, p. Božik
Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Pavloviča a p. Laciku
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Vičan – navrhol s programu vyradiť body z pozvánky č. 3, 4, 5, 13 a 14. Po diskusii poslanci
neschválili návrh Ing. Vičana.
Hlasovanie za: 0
Proti: 5 poslancov
Zdržal sa: 2 poslanci /Ing. Vičan, p. Lacika/
K bodu 2:
Kontrola uznesení hlavnou kontrolórkou
Hlavná kontrolórka – predložila kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva. Uznesenie pod bodom D/1 z 19. zasadnutia OcZ naďalej trvá. Uznesenie pod bodom
D/1 a D/2 z 20. zasadnutia naďalej trvá. Uznesenie pod bom D/3 z 20. zasadnutia OcZ je splnené.
Prebehlo rokovanie s p. Rudolfom Schwarzom o možnosti predĺženia kúpno – predajnej zmluvy zo
dňa 16.7.2009 s platnosťou do 31.12.2019. Uznesenie pod bodom C/1 z 21. zasadnutia OcZ naďalej
trvá. Uznesenie pod bodom F/1 z 22. zasadnutia OcZ naďalej trvá.
Poslanci nemali pripomienky ku kontrole uznesení a vzali uvedené na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3:
Návrh VZN č. 3/2014 o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad poskytované Obcou
Jacovce
Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 3/2014 o sociálnych službách a stanovení výšky
úhrad poskytované Obcou Jacovce. Dôvodom predloženia VZN je zmena zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2014 a od 1.7.2014. Dňom
účinnosti tohto navrhovaného VZN č. 3/2014 sa ruší VZN Obce Jacovce č. 4/2009 o sociálnych
službách a spôsobe určenia a výške úhrady a jeho ďalších doplnkov.

Pripomienky:
Ing. Pavlovič – navrhol v časti II, čl.2 text „ starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave“
zmeniť text na „ starostlivosti o zdravotnom stave“, ďalej v časti III, čl.4 , bod 2 - Prijímateľ
sociálnej služby je povinný zaplatiť za poskytnuté úkony opatrovateľskej služby podľa ods. 1 bez
rozdielu výšky príjmu sumu 0,90 € za 1 hodinu.“ navrhuje zmeniť na
2. Za poskytnutý úkon opatrovateľskej služby sa ustanovuje sadzba 0,90 € za 1 hodinu.“
ďalej v časti III, čl.4, bod 3. navrhuje
„3. Za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby platí prijímateľ sociálnej služby úhradu mesačne
pozadu, ktorá sa určí ako súčin počtu hodín, počas ktorých sa poskytovali úkony opatrovateľskej
služby a hodinovej sadzby. Úhrada za úkony opatrovateľskej služby sa platí buď na účet určený
poskytovateľom, alebo priamo v pokladni na obecnom úrade. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí
úhradu najneskoršie do konca nasledujúceho mesiaca, kedy boli odpracované úkony.“
zmeniť na:
„3. Prijímateľ sociálnej služby platí za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby za príslušný
mesiac úhradu, ktorá sa určí ako súčin počtu hodín, počas ktorých sa poskytovali úkony
opatrovateľskej služby a hodinovej sadzby. Úhrada za úkony opatrovateľskej služby sa platí na
účet určený poskytovateľom alebo v pokladni
na obecnom úrade. Prijímateľ sociálnej
služby
zaplatí úhradu najneskôr do 28.dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom boli
odpracované úkony.“
ďalej v časti IV , čl.5 sa text
„Úhrada za poskytnutý obed hradí občan v bežnom mesiaci do 15. dňa po skončení mesiaca
nasledovnou formou:
-peňažnou poštovou poukážkou, alebo bankovým príkazom na určený účet vedúcou jedálne.“
zmeniť na:
„Úhrada za poskytnuté stravovanie sa platí poštovou peňažnou poukážkou alebo bankovým príkazom
na účet určený zriaďovateľom.
Prijímateľ zaplatí úhradu za stravovanie najneskôr do 15.dňa po uplynutí príslušného kalendárneho
mesiaca, v ktorom bola strava poskytnutá.“
Poslanci súhlasili s pripomienkami Ing. Pavloviča.
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
1. VZN č. 3/2014 o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad poskytované Obcou Jacovce
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4:
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb 2015 – 2020
Starosta obce – predložil poslancom návrh Komunitného plánu služieb na roky 2015 až 2020. Obec
vypracúva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja
sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti
sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb
a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné
podmienky na ich zabezpečenie. Komunitného plánu vyplýva so zákona č.448/2008 Z.z. –
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Pripomienky:
Ing. Pavlovič – doplniť na strane 7. VZN bez uvedenia čísla.
Poslanci súhlasili s pripomienkou.
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
2. Komunitný plán sociálnych služieb 2015 – 2020
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5:
Návrh VZN č. 4/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území Obce Jacovce
Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 4/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Jacovce. Obec Jacovce pristúpila do Ponitrianskeho
Združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. V súčasnosti prebiehajú rokovania, ktoré
by mali legislatívne vytvoriť podmienky preto, aby sa na Obec ako člena združenia vzťahovali všetky
práva a povinnosti vyplývajúce z projektu separovaného zberu, ktoré by mali byť zavŕšené čo najskôr
a z toho dôvodu je potrebné mať prijaté toto VZN.
Pripomienky: poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.
Ing. Vičan – mal dotaz či obec bude mať podiel v tomto združení.
Starosta obce – informoval, že obec sa bude podieľať na majetku združenia.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
VZN č. 4/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce
Jacovce

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6:
Návrh VZN č. 5/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce
Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 5/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území
Obce Jacovce. Návrh zmeny vyplýva s chystanej novely Zákona č. 582/2004 s účinnosťou od
1.11.2014. Návrh VZN č. 5/2014 o miestnej dani z nehnuteľností na území Obce Jacovce

vznikol rozčlenením súčasne platného VZN č. 8/2013 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce . K zmene
došlo na základe upozornenia prokurátorky, ale aj niektorých našich poslancov na to, že VZN
je veľmi obsiahle a je v ňom často citovaný zákon č. 582/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zvolili sme riešenie
jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné pre všetkých daňovníkov. V návrhu sme nemenili
základ dane ani sadzby.
Poslanci nemali pripomienky k danému návrhu VZN.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
4. VZN č. 5/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce s pripomienkou
Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Komačka/

K bodu 7:
Návrh VZN č. 6/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Jacovce
Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 6/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Jacovce. Návrh VZN č. 6/2014 o poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce vznikol rozčlenením súčasne platného
VZN č. 8/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Jacovce. K zmene došlo na základe upozornenia
prokurátorky, ale aj niektorých našich poslancov na to, že VZN je veľmi obsiahle a je v ňom
často citovaný zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Zvolili sme riešenie jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné
pre všetkých daňovníkov. K zmene oproti pôvodnému VZN č. 8/2013 došlo v § 4 , kde sme
navrhli výšku sadzby poplatku za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
u podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na
území obce za účelom podnikania v sume 17,50 €/rok/osoba. Vo VZN č. 8/2013 sme pre
týchto podnikateľov nemali určený poplatok z toho dôvodu, že sme predpokladali, že
podnikatelia sami uzatvoria zmluvu s organizáciou, oprávnenou na zber a likvidáciu odpadu.
Keďže podnikatelia nemali tieto zmluvy uzatvorené, došlo k situácií, že sme dodatočne

vyrubovali poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, ale
museli sme postupovať podľa zákona č. 582/2004 Z.z. a mohli sme im vydať rozhodnutie
s určením poplatku s najnižšou sadzbou. U ostatných poplatníkov nedošlo k zmene, zostala
suma 17,50 € /rok/osoba. Toto VZN rieši aj množstvový zber komunálneho odpadu pre
právnické osoby a podnikateľov.
Pripomienky:
Ing. Pavlovič – navrhol zvýšiť sadzbu poplatku za odvoz KO na 18 €/rok/osoba
Poslanci nemali pripomienky k návrhu Ing. Pavloviča.
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k návrhu VZN a uvedené VZN schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
5. VZN č. 6/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8:
Návrh VZN č. 7/2014 o dani za psa na území Obce Jacovce

Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 7/2014 o dani za psa na území Obce Jacovce.
Návrh VZN č. 7/2014 o dani za psa na území Obce Jacovce vznikol rozčlenením súčasne
platného VZN č. 8/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce. K zmene došlo na základe upozornenia
prokurátorky, ale aj niektorých našich poslancov na to, že VZN je veľmi obsiahle a je v ňom
často citovaný Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Zvolili sme riešenie jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné
pre všetkých daňovníkov. K úprave sadzby dane za psa nedošlo.
Poslanci nemali pripomienky k navrhovanému VZN a uvedené VZN schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
6. VZN č. 7/2014 o dani za psa na území Obce Jacovce

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9:
Návrh VZN č. 8/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území Obce Jacovce

Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 8/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie
prístroje na území Obce Jacovce. Návrh VZN č. 8/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie
prístroje na území Obce Jacovce vznikol rozčlenením súčasne platného VZN č. 8/2013
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území Obce Jacovce. K zmene došlo na základe upozornenia prokurátorky, ale aj
niektorých našich poslancov na to, že VZN je veľmi obsiahle a je v ňom často citovaný
zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Zvolili sme riešenie jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné pre všetkých
daňovníkov. K úprave sadzby dane za nevýherné hracie prístroje na území Obce Jacovce
nedošlo. V úvode návrhu VZN sú uvedené §, ktoré sa týkajú priamo dane za nevýherné hracie
prístroje na území Obce Jacovce. Doplnili sme § 9 - Spôsob vedenia preukaznej evidencie na
účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov z toho dôvodu, aby správca
dane mohol skontrolovať správnosť uvádzaných údajov v daňovom priznaní od daňovníka,
ale aj označenie nevýherných hracích prístrojov u prevádzkovateľa.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému VZN a VZN schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
7. VZN č. 8/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území Obce Jacovce

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10:
Návrh VZN č. 9/2014 o miestnej dani za predajné automaty na území Obce Jacovce

Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 9/2014 o miestnej dani za predajné
automaty na území Obce Jacovce. Návrh VZN č. 9/2014 o miestnej dani za predajné
automaty na území Obce Jacovce vznikol rozčlenením súčasne platného VZN č. 8/2013
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území Obce Jacovce. K zmene došlo na základe upozornenia prokurátorky, ale aj
niektorých našich poslancov na to, že VZN je veľmi obsiahle a je v ňom často citovaný
zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Zvolili sme riešenie jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné pre všetkých
daňovníkov. K úprave sadzby dane za nevýherné hracie prístroje na území Obce Jacovce
nedošlo. V úvode návrhu VZN sú uvedené §, ktoré sa týkajú priamo dane za predajné
automaty na území Obce Jacovce. Doplnili sme § 9 - Spôsob vedenia preukaznej evidencie
na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov z toho dôvodu, aby správca dane
mohol skontrolovať správnosť uvádzaných údajov v daňovom priznaní od daňovníka, ale aj
označenie nevýherných hracích prístrojov u prevádzkovateľa.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému VZN a VZN schválili.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
8. VZN č. 9/2014 o miestnej dani za predajné automaty na území Obce Jacovce

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 11:
Návrh VZN č. 10/2014 o miestnej dani za ubytovanie na území Obce Jacovce

Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 10/2014 o miestnej dani za ubytovanie na
území Obce Jacovce. Návrh VZN č.10/2014 o miestnej dani za ubytovanie na území Obce
Jacovce vznikol rozčlenením súčasne platného VZN č. 8/2013 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce.
K zmene došlo na základe upozornenia prokurátorky, ale aj niektorých našich poslancov na
to, že VZN je veľmi obsiahle a je v ňom často citovaný zákon č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zvolili sme
riešenie jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné pre všetkých daňovníkov. K úprave sadzby
dane za ubytovanie na území Obce Jacovce nedošlo.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému VZN a VZN schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
9. VZN č. 10/2014 o miestnej dani za ubytovanie na území Obce Jacovce

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 12:
Návrh VZN č. 11/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území Obce
Jacovce
Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 11/2014 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva na území Obce Jacovce. Návrh VZN č. 11/2014 o miestnej dani za užívanie

verejného priestranstva na území Obce Jacovce vznikol rozčlenením súčasne platného VZN č.
8/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Jacovce . K zmene došlo na základe upozornenia prokurátorky, ale aj
niektorých našich poslancov na to, že VZN je veľmi obsiahle a je v ňom často citovaný
zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Zvolili sme riešenie jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné pre všetkých
daňovníkov. K úprave sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na území Obce
Jacovce nedošlo. V úvode návrhu VZN sú uvedené § , ktoré sa týkajú priamo dane za
užívanie verejného priestranstva na území Obce Jacovce.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a VZN schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
10. VZN č. 11/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území Obce Jacovce

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13:
Návrh VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce
Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce . V súlade
s ustanovením § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6
odst. 2 a odst. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov Obec Jacovce vydáva VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce. Účelom tohto VZN je
určiť podrobnosti financovania, lehoty na predloženie údajov, výšku finančných prostriedkov
a termíny poskytovania finančných prostriedkov pre materskú školu , školský klub detí a školskú
jedáleň v obci Jacovce.
Pripomienky:
Ing. Pavlovič - formálne, ktoré sú vyznačené v návrhu VZN a navrhol v čl. 3 vycitovať v zmysle
zákona a prílohu č. 1 zosúladiť a do prvého odstavca tabuľky dať „Dotácia na mzdy a prevádzku na
dieťa/žiaka v eurách.“
Poslanci nemali
pripomienkami.

ďalšie

pripomienky

k uvedenému

návrhu

a VZN

schválili

s uvedenými

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
11. VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa
školského zariadenia na území Obce Jacovce s pripomienkami

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 14:
Návrh rozpočtu Obce Jacovce na roky 2015 – 2017 a Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 a návrhu rozpočtu obce na rok 2015.

Hlavná kontrolórka - v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.) predložila odborné stanovisko
k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok
2015. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 bolo spracované na základe predloženého návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2015, ktorý bol
spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Odporúča obecnému
zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť a na roky 2016 a 2017 zobrať
na vedomie.
Starosta obce otvoril rozpravu k uvedenému bodu programu:
p. Lacika – navrhuje neprijímať rozpočet pre rok 2015, pretože už dnes chýba 4 tis. € a čo
bude ďalej.
Starosta obce – uvedený návrh na dal aj Ing. Vičan na začiatku rokovania a tento návrh
neprešiel. Ďalej upozornil, že pokiaľ sa neschváli rozpočet obce tak obec prejde na
rozpočtové provizórium.
Starosta obce dal hlasovať ohľadom Stanoviska Hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 a návrhu rozpočtu obce na rok 2015, ku ktorému nemali
poslanci pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Jacovce na roky 2015 – 2017

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce otvoril rozpravu k návrhu rozpočtu:
p. Lacika – prečo bol všetkým oddielom TJ a hlavne trasfer na futbalový oddiel krátený
rozpočet, z akého dôvodu.
p. Petrášová /ekonómka obce/ - požiadavka nespĺňa požiadavky do rozpočtu. Je pravda, že
finančné prostriedky sa na jednotlivé oddiely krátili s tým, že v budúcom roku sa bude
rozpočet upravovať. Starosta obce doplnil, že zástupca futbalového oddielu bol vyzvaný na
doplnenie svojich požiadaviek a aby vyšpecifikoval svoju žiadosť.
p. Lacika – podotkol, že takéto isté stanovisko dostali aj minulý rok, keď sa schvaľoval
rozpočet.
Starosta obce – informoval poslancov, že na predchádzajúcom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva sa dohodlo, že náklady, ktoré sa budú vynakladať ešte tento rok na futbalový
oddiel TJ nechá na kompetenciu Obecného úradu, a čo bude obec môcť urobiť tak sa urobí,
pretože už napr. išli výdavky na odvody, pôjdu na rozhodcov, máme faktúry za prepravu atď.
Nikto nevie čo nás čaká do konca roka, či už prídu posledné podielové dane, alebo sa niečo

uvoľní z určitých kapitol rozpočtu a tieto financie môžu byť potom presunuté na futbalový
oddiel.
p. Lacika – informoval poslancov, že sú reči, že majú mať sponzorov a k tomu vysvetlil, že
veľa sa na ihrisku urobí svojpomocne alebo sponzorsky /bránky, nákup sietí, kosačka,
ukončenie sezóny atď., mužstvo A sa vozí autami, vydáva sa futbalový spravodaj – tiež
z vlastnej réžie/. Takto sa to už robiť nedá. To čo žiadame, tak minimálne tak isto si dokážeme
zohnať sponzorsky a nároky futbalového klubu sú určite oprávnené.
Ing. Pavlovič - zareagoval na p. Laciku. Myslí si, že o niektorých veciach nehovoril dobre.
Nevie prečo to tak nie je, ale keď sa robí rozpočet pre futbalový oddiel, tak sa tam musia dať
položky, ktoré sú oprávnené, bez ktorých sa súťaž /tie štyri mužstvá, ktoré máme/ nedá hrať
počas celého roka. To je základ a požiadavka, ktorá prišla na Obecný úrad toto neobsahovala.
Musíme si povedať, že obec má tok financií a koľko na futbal môžeme dať z rozpočtu.
V tomto roku je zatiaľ zúčtovaných 16 tis. € a 7 tis. € chýba, čo je spolu 23 tis. €. 23 tis. €
treba v januári 2015 prelúsknuť so zástupcami futbalového oddielu v spolupráci s finančnou
komisiou, ktorá tento rok nefungovala, koľko s tých 23 tis. € je oprávnených výdavkov a či sa
z nich nenájde ešte nejaká finančná rezerva. Treba si povedať, čo je potrebné na zabezpečenie
chodu a potom sa môžeme baviť o tom, či Obec ešte má na niečo ostatné. Všetko si musí
povedať ekonomická komisia na začiatku roka alebo nové Obecné zastupiteľstvo, ale
podotkol, že štát posúva obci dane nie v stopercentnej výške a treba rátať aj s tým, že
k nejakému škrtaniu môže prísť. 23 tis. € treba podrobiť analýze, čo všetko je z toho
oprávnené a pokiaľ budú oprávnené výdavky vo výške 23 tis. €, tak toľko sa musí dať aj
v budúcom roku pre udržanie futbalu v obci. A ak obec nebude mať toľko financií tak si musí
klub hľadať sponzorov. Inak to nejde. Treba brať do úvahy všetky náklady ohľadom
telovýchovy /energie, nájom, atď./ čo predstavuje okolo 30 tis. €. Nie je to len o dotácii pre
TJ.
Ing. Bošanský – váži si prácu futbalového klubu, venovanie deťom. Podporil Ing. Pavloviča,
že treba dôkladne pripraviť podklady pre fungovanie jednotlivých oddielov TJ. Obec si musí
zvážiť aká liga by sa mala aj hrať, či piata alebo tretia, atď. Treba určiť štandard nákladov,
ktoré budú na fungovanie TJ.
Starosta obce dal slovo p. Pazderovej – vedúcej školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v Jacovciach.
p. Pazderová – informovala poslancov, že nesúhlasí s rozpočtom, ktorý jej určite nebude
postačovať na pokrytie školskej jedálne v budúcom roku. Informovala o vypočítaní nákladov
na dieťa podľa určeného koeficientu. Informovala o nákladoch na školskú jedáleň. Zvyšujú sa
náklady a navrhovaný rozpočet išiel dole.
Ing. Pavlovič – vyjadril sa ku kapitole 9601 Školská jedáleň, originálne kompetencie –
informoval o výške rozpočtu pre rok 2015. Je to podobná situácia ako v kapitole šport. Ako sa
vypočítavajú jednotlivé dotácie na prenos kompetencií a vyfinancovanie, navrhuje, aby sa
osobitne stretli predstavitelia základnej školy, materskej školy a jedálne s komisiou
ekonomickou na Obecnom úrade, pretože čo on mal tabuľky na výpočty, je to presne tak ako
je navrhovaný rozpočet. Preto je nutné sa stretnúť a pozrieme si vzorce, podľa ktorých rátajú
tieto tri subjekty a podľa ktorých rátala Obec, pretože podľa usmernení a vyhlášok je škôlka
v prepočte zisková a jedáleň je stratová. Toto sme vedeli už po minulé roky a preto sa
rozpočet teraz nastavil tak, aby ste sa ozvali a zareagovali na rozpočet a rokovali s komisiou.
Skonštatoval, že tento rok ekonomická komisia, ktorá má 11 členov nefungovala tak ako by

mala. Na konci volebného obdobia z 11 - člennej komisie prídu dvaja členovia. Radšej je
dobré mať komisiu päťčlennú, ktorá sa zíde promptne a nie, že sa zídu dvaja členovia. Takto
obec fungovať nemôže. Je koniec obdobia a noví poslanci by sa mali podieľať na týchto
rokovaniach. Komisie majú byť také, ktoré budú aj robiť a nielen byť členom komisie
a nepracovať. Každý subjekt, ktorý požaduje finančné prostriedky z rozpočtu obce by sa mal
stretnúť s ekonomickou komisiou, prejsť si požadované financie a nájsť kompromis. Buď
tento poslanecký zbor schváli takto pripravený rozpočet, alebo sa neschváli a pôjde Obec na
rozpočtové provizórium, kde treba dodržať 1/12 nákladov, ale potom sa musí nové Obecné
zastupiteľstvo zamyslieť a rýchlo niečo robiť. Práca poslanca nie je o tom sa dať zvoliť
a nebudem pracovať ale o dianie v obci sa treba zaujímať a robiť a spolupracovať, pretože
materiály, ktoré chodia poslancom pred každým zastupiteľstvom elektronicky by sa nemali
pozerať deň pred zastupiteľstvom.
Starosta obce – informoval o podanom návrhu p. Laciku vziať rozpočet na vedomie a tým
prejsť na rozpočtové provizórium.
p. Lacika – po uvážení stiahol svoj návrh
Starosta obce – ohľadom rozpočtu sa Obecný úrad v spolupráci s Ing. Pavlovičom venoval
dôkladne, hlavne čo sa týka školy. Mali sme metodické pokyny, podielové dane, štruktúru
podielových daní, presne je to nastavené podľa zákona tak, ako to má byť. Možno sme sa
zmýlili, ale podľa zákona to je tak ako v navrhovanom rozpočte a nie podľa potrieb. Netvrdí,
že to tak aj zostane. Rozpočet necieli to, aby sa niekto odstavil. Chceme donútiť partnerov,
aby sa s rozpočtom korektne zapodievali. Rozpísané dane nám za posledných šesť rokov štát
krátil o 70 tis. eur. Nikto sa neopýtal, či obci budú chýbať. A obec robí čo môže. Zadĺženosť
obce je taká aká je a je korektná. Skonštatoval audítor a taktiež hlavná kontrolórka. Pre budúci
poslanecký zbor je lepšie mať materiál, ktorý obsahuje veci, ktoré sú zazmluvnené, ktoré sú
v nejakej vízii, máme napr. nesplnené uznesenie protipovodňové opatrenia, čo nie je ľahká
vec. Máme podaný projekt na Envirofonde na zateplenie Družiny. A pokiaľ by bol schválený,
treba hľadať v rozpočte 5 % na spolufinancovanie a čo povieme, že to nechceme?. Telocvičňa
je taktiež v dezolátnom stave, ohrozená revízia elektriny, zatekajú strechy. Toto všetko sa tu
riešilo. Obecný úrad stále pracuje s rozpočtom a dennodenne sa zaoberá s jednotlivými
položkami rozpočtu. A nemáme ešte podielové dane. Čo keď nám ich štát vykráti ale o 10 tis.
eur?. Podotkol, že by nebolo korektné pre budúcich poslancov, aby obec išla na provizórium,
pretože tie aktivity, ktoré sú skryté v rozpočte a sú nastavené a treba ich kolektívne riešiť.
Projekčne je pripravený školský areál len sa čaká na výzvy z eurofondov. Rokuje sa so
Západoslovenskou energetikou, kde je nutné premiestniť stĺp vysokého napätia z dôvodu, že
zasahuje do školského areálu.
Ing. Vičan – dal návrh a je za to ísť do rozpočtového provizória a rozpočet na rok 2015 vziať
iba na vedomie z dôvodu, že problematické kapitoly či už je to šport, kultúra, škola, škôlka,
aby bol ešte čas o týchto veciach diskutovať začiatkom roka.
Starosta obce dal hlasovať ohľadom návrhu Ing. Vičana.
Hlasovanie za: 2 poslanci /Ing. Pavlovič, Ing. Vičan/
Proti: 1 poslanec /p. Komačka/
Zdržal sa: 4 poslanci /Ing. Bošanský, p. Božik, MUDr. Čačík, p. Lacika/

Starosta obce dal hlasovať o návrhu rozpočtu obce na roky 2015 – 2017.

Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Vičan/

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
12. Rozpočet Obce Jacovce bez programovej štruktúry na roky 2015 – 2017

K bodu 15:
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jacovce na I. polrok 2015

Hlavná kontrolórka – predložila obecnému zastupiteľstvu návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Jacovce na I. polrok 2015, ktorý sa predkladá a ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Ing. Pavlovič – mal pripomienku, že budúce nové Obecné zastupiteľstvo si môže Plán kontrolnej
činnosti doplniť alebo pozmeniť.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k navrhovanému Plánu kontrolnej činnosti a bez výhrad ho
schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jacovce na I. polrok 2015
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 16:
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou Jacovce za školský rok 2013/2014.
Starosta obce – predložil poslancom Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou Jacovce za školský rok 2013/2014. Materiál bol prerokovaný v pedagogickej rade
školy dňa 29.9.2014, ktorá odporúča zriaďovateľovi Obecnému zastupiteľstvu schváliť uvedenú
Správu za školský rok 2013/2014. Starosta obce ďalej informoval poslancov o formálnych chybách,
ktoré sa nachádzajú v tejto správe a ktoré bude riešiť s riaditeľkou Základnej školy s materskou školou
v spolupráci s hlavným kontrolórom obce.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenej správe.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
14. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou Jacovce za školský rok 2013/2014 s pripomienkami
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 17:
Žiadosti
-

Žiadosť pod č. 817/2014 o zmenu nájomcu

Starosta obce – predložil poslancom žiadosť pod č. 817/2014 o zmenu nájomcu, žiadateľ Jaroslav
Božik, Brezová 431, Jacovce, kde žiada na základe zmluvy č. 5/2007 o prenájme nebytových
priestorov o zmenu nájomcu na Jaroslava Božika, ml. Hlboká 695/47, Jacovce. Jedná sa o plochu na
garážovanie auta a o drevenú garáž na Májovej ulici č. 113/114.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenej žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
15. Žiadosť pod č. 817/2014 o zmenu nájomcu
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Žiadosť pod č. 838/2014 o montáž meračov na radiátory v priestoroch Domu
služieb

Starosta obce - predložil poslancom žiadosť pod č.838/2014 montáž meračov na radiátory
v priestoroch Domu služieb zo dňa 22.9.2014, žiadateľka Jana Kobidová, Obrancov mieru 55/72,
Tovarníky, ktorá žiada o zabezpečenie montáže meračov na radiátory v priestoroch budovy Domu
služieb – kozmetika, pedikúra za účelom sledovania spotreby tepla v uvedených priestoroch.

Poslanci po diskusii neschváli uvedenú žiadosť.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
NESCHVAĽUJE:
1.Žiadosť pod č. 838/2014 o montáž meračov na radiátory v priestoroch Domu služieb

Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Vičan/

-

Žiadosť pod č. 899/2014 o prenájom telocvične
Žiadosť pod č. 932/2014 o prenájom telocvične

Starosta obce – preložil žiadosť pod č. 899/2014, zo dňa 10.10.2014 o prenájom telocvične, žiadateľ
TJ Družstevník Jacovce, oddiel stolného tenisu a oddiel futbalový a žiadosť pod č. 932/2014
24.10.2014 o prenájom telocvične. Tak ako po minulé roky, žiadatelia žiadajú o prenájom telocvične
za 1,- €.
Poslanci nemali pripomienky k uvedeným žiadostiam.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
16. Žiadosť pod č. 899/2014 o prenájom telocvične
17. Žiadosť pod č. 932/2014 o prenájom telocvične
Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Vičan/

K bodu 18:
Rôzne

Starosta obce – informoval poslancov v období od 15.5.2014 do 12.09.2014 bol v obci Jacovce
vykonaný vládny audit za účelom získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke
operácií Regionálneho operačného programu, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým
sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších predpisov. Vládny audit bol vykonaný
v rámci Regionálneho operačného programu. Vládnym auditom u prijímateľa – Obec Jacovce bol
overený projekt 22140120457 - Renovácia a rozvoj obce Jacovce a výsledkom správy je, že
overením čiastkových cieľov neboli identifikované nedostatky.
Poslanci vzali na vedomie uvedenú informáciu. K uvedenému bodu sa nehlasovalo.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
3. Informáciu o čiastkovej správe z vládneho auditu

K bodu 19:
Diskusia
p. Lacika – informoval sa na zelené pásy na ulici Májovej.

Starosta obce – informoval, že firma, ktorá robila chodníky nesplnila podmienky pre výkon dodania
zeminy a výsadby trávy do zelených pásov a z toho dôvodu sa to časovo trošku posunulo. Nový
dodávateľ zeminy a trávového semena nám prácu urobil za tú istú cenu ako bol pôvodný projekt.
Máme na to certifikáty. Ornica, ktorá sa dávala pod túto špeciálnu zeminu sa dávala z družstva, ktorú
tam mala obec uskladnenú s pred dvoch rokov. Ohľadom výsadby kríkov sme mali rokovanie
s doktoranton STU Nitra, ktorý nám poslal návrhy výsadby zelených pásov, ďalej návrh prerezávky
starej zelene na cintoríne a s návrhom výsadby novej zelene na cintoríne a aj v súlade s Územným
plánom, kde sa riešia retenčné nádrže. Ďalej informoval, že firma Strabag má zmluvu do konca mája
2015, ale práce sa do zimy stihli urobiť. Ďalej informoval, že posledná várka rašeliny, ktorá bola
dovezená, musela byť uskladnená na dvore PPD z dôvodu, že z prvej dodávky zeminy, ktorá bola
vyložená pri administratívnej budove PPD, začali ľudia rozoberať.
p. Lacika – informoval sa ohľadom potoka, či sa niečo robí s výrubom.
Starosta obce – informoval, že pravdepodobne sa začalo s čistením okolo lavičiek pri fare a na ul. Pod
Hôrkou.

K bodu 20:
Záver
Starosta obce – na záver poďakoval prítomným za účasť a ukončil 23. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia:
Ing. Ján Pavlovič .................
Juraj Lacika .........................
Zapisovateľka:
Magdaléna Plačková ...........

PhDr. Imrich Hermann
starosta obce

