Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 3.12.2015
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
Uprázdnenie mandátu poslanca OcZ a vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca OcZ
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jacovce na roky 2015 – 2022
- návrh na schválenie
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou
Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
Návrh VZN č. 5/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce
Návrh VZN č. 6/2015 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Jacovce
Návrh VZN č. 7/2015 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného
majetku Obce
Návrh VZN č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
Návrh Zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2015
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Rozpočtu za roky 2013 – 2015 a k návrhu rozpočtu
na roky 2015 – 2018

14. Návrh Rozpočtu za roky 2013 – 2015 a návrhu Rozpočtu na roky 2015 – 2018
15. Rôzne – informácia k doriešeniu žiadosti Mgr. Kajana a manž. o odkúpenie alebo zámene
pozemku a návrh Zámeru priameho predaja
16. Diskusia
17. Záver

Jednanie:
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce - privítal poslancov a hostí a otvoril 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Oboznámil poslancov s programom Obecného zastupiteľstva. Poslanci súhlasili s navrhovaným
programom.
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
Do návrhovej komisie starosta navrhol: Ing. Pavloviča, MUDr. Čačíka a p. Beňu
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov starosta určil: p. Adamíkovú a p. Laciku
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú

K bodu 3:
Uprázdnenie mandátu poslanca OcZ a vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca OcZ
Starosta obce - na minulom mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
19.11.2015 informoval o vzdaní sa mandátu poslanca Ing. Ľubomíra Bošanského dňom 19.11.2015.
Podľa § 51, Zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí ak sa uprázdni
v Obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník
kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale
nebol zvolený za poslanca. Nastúpenie náhradníka vyhlási Obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo
sa uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpisuje
starosta obce.
V našom volebnom obvode podľa výsledkov Volieb do Orgánov samosprávy obcí 2014 prislúcha
tento post p. Alene Svitačovej, trvale bytom Jacovce, Brezová 414/2, ktorá súhlasila stať sa
poslancom Obecného zastupiteľstva. Po zložení sľubu, ktorý prečítala p. Alena Svitačová poslanci
vzali na vedomie nasledovné:

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Jacovciach dňom 19.11.2015
a o nástupcovi poslanca Obecného zastupiteľstva ako náhradníka kandidáta, ktorý získal najväčší
počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca
OcZ
2. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva p. Aleny Svitačovej
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. VYHLASUJE:
1. Nastúpenie náhradníka p. Aleny Svitačovej za poslanca Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jacovce na roky 2015 – 2022
- návrh na schválenie
Starosta obce – dal slovo spracovateľovi PHSR Ing. Gerhátovi, ktorý poslancom predstavil PHSR
podľa nových pripomienok, ktoré boli zapracované a vyplynuli z mimoriadneho zasadnutia OcZ
a taktiež e-mailových pripomienok od poslancov v priebehu mesiaca novembra. Spracovateľa PHSR
Ing. Gerhát informoval poslancov, že dokument komplet spracovaný bude odovzdaný na Obecný úrad
v priebehu mesiaca december.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k predloženému PHSR a uvedený materiál schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
3. Predloženie dokumentu – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jacovce na
roky 2015 – 2022 spracovateľom
C. SCHVAĽUJE:
1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jacovce na roky 2015 - 2022
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5:
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou
Hlavná kontrolórka - boli prekontrolované uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Jacovciach a úlohy vyplývajúce z návrhov uznesení sú nasledovné:

Uznesenie z 19. zastupiteľstva Obecného úradu v Jacovciach zo dňa 20.02.2014 pod bodom D/1
poverilo starostu obce hľadať možnosti realizácie kultúrneho stánku v obci Jacovce . Situácia
nezmenená, úloha naďalej trvá.
Uznesenie z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 22.05.2014 pod bodom D/1 uložilo
Obecnému úradu pripraviť dokumentáciu pre stavebné povolenie k prípadnej výzve na čerpanie
finančných prostriedkov z Eurofondov ohľadom protipovodňových opatrení. Dokumentácia nie je
zatiaľ vypracovaná a z toho dôvodu sa Obecný úrad Jacovce neuchádza o tieto fondy. Úloha trvá.
Uznesenie zo dňa 07.05.2015 bod bodom D/1 OcZ uložilo Obecnému úradu prekontrolovať nájomnú
zmluvu s p. Kišacom – Zberný dvor v Jacovciach. Zmluva o dielo vola uzatvorená v roku 2013 na FO,
bola zrušená k 1.3.2014 a nebola už obnovená a práve v tejto zmluve o dielo je prejednávaná
starostlivosť o pozemok. Treba vypracovať novú zmluvu o dielo so Sanbon, s.r.o. Termín do
31.12.2015. Zmluva je rozpracovaná a bude ukončená do 10.12.2015.
Pod bodom D/2 bolo uložené Obecnému úradu zvolať pracovnú skupinu na vypracovanie Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zmluva bola podpísaná a je aj zverejnená /priebežne sa dopĺňa
PHSR – prebieha jeho realizácia/. Pracovná skupina bude zvolaná v priebehu 44. alebo 45. Týždňa,
kde bude skompletizovaný zoznam zámerov obce. Ku dňu 15. decembra bude PHSR odovzdaný zo
strany dodávateľa. PHSR bol vypracovaný.
Uznesenie z 3.riadneho zastupiteľstva z 25.06.2015 pod bodom D/1.OcZ uložilo Obecnému úradu
pripraviť návrh nového VZN pre určovanie poplatkov v prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
Obce Jacovce. Termín: december 2015. Návrh VZN bude predmetom dnešného rokovania.
Uznesenie z mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 20.08.2015 OcZ pod bodom C/1 uložilo Obecnému
úradu zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie k zámeru rekonštrukcie Domu
služieb. Úloha naďalej trvá.
Uznesenie z 5. riadneho zasadnutia zo dňa 22.10.2015 pod bodom D/1 uložilo Obecnému úradu
vypracovať zmluvu s firmou VAK – Stanislav Vančo, Jacovce o zámene pozemkov. Úloha naďalej
trvá.
Uznesenie z 5. riadneho zasadnutia zo dňa 22.10.2015 pod bodom D/3 uložilo hlavnej kontrolórke
vykonať kontrolu v TJ Družstevník Jacovce z dôvodu odovzdávania funkcie administratívnej
pracovníčky TJ Družstevník Jacovce. Úloha splnená. Informácia bude podaná na tomto rokovaní.
Poslanci nemali pripomienky ku kontrole uznesení predloženej hlavnou kontrolórkou.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6:
Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly
Hlavná kontrolórka – informovala, že na základe uznesenia zo dňa 22.10.2015 pod bodom D/3 bola
vykonaná kontrola TJ Družstevník Jacovce v čase od 15.10.2015 do 22.10.2015 a to kontrola
dokladov a stavu pokladne. Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený. Záver kontroly bol
taký, že na VDP chýbajú podpisy príjemcov a podpis schválenia čo treba administratívne doriešiť
a venovať patričnú pozornosť na vypisovanie VDP a PPD a ich zúčtovaniu.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
6. Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly v TJ
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7:
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

Hlavná kontrolórka – informovala, že v súlade s ustanovením §18f ods.1 písm b) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladá OcZ
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
C. SCHVAĽUJE:
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce navrhol zmenu programu z dôvodu účasti na zasadnutí Mbr. Kajana, ktoré ho sa
týka bod 15 Rôzne.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 15:
Rôzne – informácia k doriešeniu žiadosti Mgr. Kajana a manž. o odkúpenie alebo zámene
pozemku a návrh Zámeru priameho predaja
Starosta obce – dal slovo Mgr. Kajanovi.
Mgr. Kajan – žiadosť zo dňa 13.7.2015 nepodliehala zmenám a trvá na žiadosti. Doplnil nákres danej
lokality. Predmetom žiadosti je riešenie prístupu ku svojmu pozemku.
Ing. Pavlovič – doplnil, že žiadosť sa rieši od júla, dopĺňala sa o nové materiály, bola navrhovaná
možnosť zámeny pozemkov ale toto riešenie bolo pre obec nevýhodné. Poslednou možnosťou je
možnosť vyhlásenia zámeru priameho predaja v zmysle zákona. Jednalo by sa o parcelu 796/1 vo
výmere 950 m2 a parcelu č. 795/124 vo výmere 185 m 2. Podľa znaleckého posudku by bola cena 0,59
€/m2. Zámer bude uverejnený na webovej stránke obce a po termíne zverejnenia dôjde k vyhodnoteniu
ponúk stanovenou komisiou, ktorú určí OcZ.
Poslanci navrhli do komisie na vyhodnotenie ponúk p. Ondrkovú, pracovníčku Obecného úradu, p.
Laciku, poslanca OcZ a Ing. Pavloviča, poslanca OcZ.
K návrhu zámeru predaja daných parciel nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
4. Informáciu – k žiadosti pod č. 659/2015 zo dňa 13.7.2015 Mgr. Kajan a manželka, Jacovce,
Májová 575/240
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
C. SCHVAĽUJE:
3. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku Obce Jacovce - parc. č. 796/1 vo výmere 950 m 2
a parc. č. 795/124 vo výmere 185 m2 v k.ú. Obce Jacovce. Najnižšia cena je stanovená 0,59 €/m 2
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
D. UKLADÁ:
1.Zverejniť zámer priameho predaja nehnuteľného majetku Obce Jacovce v zmysle § 9, odst. 5,
Zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
E. MENUJE:
1.Komisiu na otváranie obálok v zmysle bodu A/4, C/3 a D/1 v zložení: p. Ondrková Eva,
p. Juraj Lacika, Ing. Ján Pavlovič
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8:
Návrh VZN č. 5/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce

Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č.5/2015 o miestnej dani z nehnuteľností na
území Obce Jacovce. Návrh VZN vznikol aktualizovaním súčasne platného VZN č. 5/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území Obce Jacovce z dôvodu novelizácie zákona č.582/2004 Z.z. Zmeny zákona sú platné
od 1.1.2015. Ide o preradenie trvalých trávnatých porastov medzi ornú pôdu, chmeľnice,
vinice, ovocné sady. Druhá zmena je u dani zo stavieb – stavby garáži. Došlo k rozčleneniu
garáži na: samostatne stojace garáže, hromadné garáže a stavby hromadných garáží
umiestnené pod zemou. Sadzbu u všetkých druhov sme nemenili, zostala v sume 0,190 €/m2.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu VZN.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
C. SCHVAĽUJE:
4. VZN č. 5/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9:
Návrh VZN č. 6/2015 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Jacovce

Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 6/2015 o poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce.

Návrh VZN č. 6/2015 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Jacovce vznikol aktualizovaním súčasne platného VZN č. 6/2014 o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce z dôvodu zmien, ktoré
vyplývajú Zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z., ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2016. Hlavný
dôvod návrhu VZN je povinnosť obce zaviesť zber drobného stavebného odpadu a upraviť aj
spôsob a lehotu zaplatenia poplatku za drobný stavebný odpad. Vo VZN navrhujeme v Čl. 12
poplatok za drobný stavebný odpad vo výške 0,078 €/kg. Táto suma bola navrhnutá
prednášajúcim na školení dňa 21.10.2015, čo je v súlade so zákonom o odpadoch.

Poslanec Ing. Pavlovič navrhol poplatok za drobný stavebný odpad v najnižšej sadzbe a to 0,015 €/kg.
Poslanci súhlasili s návrhom Ing. Pavloviča.
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenému VZN.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
C. SCHVAĽUJE:
5. VZN č. 6/2015 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Jacovce
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10:
Návrh VZN č. 7/2015 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného
majetku Obce
Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 7/2015 pre určovanie poplatkov za prenájom
hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce. V návrhu VZN č.7/2015 pre určovanie poplatkov za

prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku nastali zmeny v tom, že bolo do VZN pridaný
návrh poplatku za novootvorené multifunkčné ihrisko. Ostatné sumy za prenájom sú
nezmenené podľa ešte platného VZN č. 4/2011.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu VZN a predmetné VZN schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
C. SCHVAĽUJE:
6. VZN č. 7/2015 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Obce

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

K bodu 11:
Návrh VZN č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. Návrh VZN č. 8/2015

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečistenia bol upravený z dôvodu, že v pôvodnom VZN chýbalo vysvetlenie základného
pojmu, teda čím sa vlastne VZN zaoberá. Boli prepracované poplatky po formálnej aj obsahovej
stránke, pričom táto časť VZN je uvedená ako príloha č. 1 k VZN. K tejto úprave došlo z dôvodu, ak
by sa v budúcnosti poplatky menili, nemuselo by sa meniť celé VZN, ale len jeho príloha, čím sa
eliminujú chyby, ktoré často vznikajú pri prepracovávaní VZN. Po novom sú poplatky vsadené do
prehľadnej tabuľky – sadzobník poplatkov a po obsahovej stránke sa návrh VZN mení v tom, že
poplatková povinnosť vzniká od každej spotreby akejkoľvek látky, ktorá znečisťuje ovzdušie. Dosiaľ
mali povinnosť uhrádzať poplatok len PO a FO oprávnené na podnikanie ak ich spotreba presiahla
napr. 10 000 m3 spotreby plynu, či 2 tony palivového dreva. Po novom by minimálny poplatok 10,00
€ platil každý podnikateľský subjekt. Rovnako by sa zmenili aj podmienky pre PO a FO oprávnené na
podnikanie, ktoré svoju činnosť vykonávajú v prenajatých priestoroch od obce, aby sme docielili
spravodlivosť medzi jednotlivými podnikateľskými subjektami. Pribudol článok vo VZN o oslobodení
od poplatku, kde sú jasne stanovené pravidlá, kedy je to možné. Prílohu č. 2 návrhu VZN tvorí
tabuľka, ktorá je potrebná pre oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku za
znečisťovanie ovzdušia – toto tlačivo bolo zjednodušené, keďže pre mnohé podnikateľské subjekty
bolo komplikované a údaje sa vpisovali len do jednej časti tabuľky. Máme paušálne pevne stanovenú
výšku poplatku pre iné subjekty uvedené v sadzobníku poplatkov pod č. 2) a 3) a preto výpočet
poplatku sa tu neuskutočňuje, ale stanovuje pevnou sumou v závislosti od toho, či sa prevádzka
nachádza v obytnej zóne obce alebo je umiestnená v priemyselnej zóne.
Poslanci v rámci 10 dňovej lehoty na pripomienkovanie mali pripomienky, ktoré sú zapracované
v návrhu uvedeného VZN a všetky pripomienky schválili.
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci následne schválili uvedený návrh VZN č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
C. SCHVAĽUJE:
7. VZN č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 12:
Návrh Zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2015
Starosta obce – predložil poslancom Návrh Zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2015.
V priebehu 3. štvrťroka 2015 došlo k niektorým zmenám, ktoré vyvolávajú potrebu zmeny rozpočtu
pre rok 2015. Preto predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu rozpočtu Obce Jacovce
č.3/2015. Návrh na zmenu rozpočtu pozostáva z rozpočtového opatrenia „Presun rozpočtových

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov.
Daňové príjmy .
Upravili sa dotácie podľa skutočnosti.
Bežné výdavky – úpravy sú takmer vo všetkých položkách. Niekde sú položky ponížené, niekde sú
navýšené, podľa skutočnosti ako sú jednotlivé účty zaúčtované.
Úprava je nutná z hľadiska blížiaceho sa konca roku 2015.
Kapitálové výdavky – tu je napočítaná suma na Multifunkčné ihrisko, jeho výstavba je ukončená
a bude potrebná fakturácia. Obec z vlastných prostriedkov poukáže na financovanie ihriska 13018 €.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému bodu programu a návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým
opatrením č. 3/2015 schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
C. SCHVAĽUJE:
8. Zmenu Rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2015
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Rozpočtu za roky 2013 – 2015 a k návrhu rozpočtu
na roky 2015 – 2018

Hlavná kontrolórka – predložila poslancom odborné stanovisko k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2016 – 2018. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce
na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 bolo spracované na základe
predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2018 a návrhu rozpočtu na rok
2016, 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. v členení podľa § 9
ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2016,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2017,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2018. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v
ďalších rozpočtových rokoch. Navrhovaný viacročný rozpočet sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne člení na:
a) bežný rozpočet , t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.

Navrhovaný bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok
kapitálového rozpočtu podľa § 10 ods. 7 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno kryť zostatkami
finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je
tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. V tomto
prípade je schodok kapitálových výdavkov na rok 2016 krytý prebytkom bežného roku.
Celkový rozpočet je vyrovnaný.
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a návrh rozpočtu obce na rok 2016
je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákona č.79/2015 o odpadoch, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne
normy. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavná kontrolórka - odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok
2016 schváliť a na roky 2017 a 2018 zobrať na vedomie.
Poslanci vzali na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce na roky 2016 – 2018
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 14:
Rozpočet za roky 2013 – 2015 a návrhu Rozpočtu na roky 2015 – 2018
Starosta obce – predložil poslancom Rozpočet za roky 2013 – 2015 a návrhu Rozpočtu na roky 2015 –
2018.

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 –
2018, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018 a z vývoja hospodárenia obce
v roku 2015 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch 2013-2015.
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018
a návrhu rozpočtu obce na rok 2016:

Rozpočet celkom:
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2016
962390
962390
vyrovnaný

2017
965207
965207
vyrovnaný

2018
982839
982839
vyrovnaný

2017
965207
906252
+58955

2018
982839
939499
+43340

2017

2018

-

-

2017
-

2018
-

58955

43340

-58955

-43340

v členení:
Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie
celkom
Výdavkové finančné operácie
celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2016
950390
862935
+ 87455

2016
40500
-40500

2016
12000
58955
-46955

Ing. Pavlovič – pripomenul, že je nutné prekontrolovať všetky energie spotrebované za jednotlivé
objekty v správe Obecného úradu a taktiež rozpočet Telovýchovnej jednoty predložiť po jednotlivých
oddieloch aj s predložením čo jednotlivé oddiely požadovali.
Poslanci po diskusii schválili navrhovaný rozpočet pre rok 2016 a návrh rozpočtu pre roky2017 –
2018 vzali na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
C. SCHVAĽUJE:
9. Rozpočet Obce Jacovce na rok 2016
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

A. BERIE NA VEDOMIE:
8. Návrh rozpočtu Obce Jacovce na roky 2017 – 2018
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 15
Rôzne
V rámci Rôzneho starosta obce navrhol odmenu kontrolórke obce v sume 300 € s čím poslanci
súhlasili. Odmena bude vyplácaná postupne do výšky 30 % z mesačnej mzdy.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
C. SCHVAĽUJE:
10. Odmenu hlavnej kontrolórke Obce Jacovce v zmysle návrhu
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce – ďalej navrhol odmenu zástupcovi starostu Ing. Pavlovičovi v sume 300 €.
MUDr. Čačík – dal ďalší návrh na výšku odmeny 500 €.
Hlasovanie za 1. návrh starostu obce vo výške 300 €:
Hlasovanie za: 0
Proti: 8 poslancov
Zdržal sa: 0
Hlasovanie za 2. návrh MUDr. Čačíka vo výške 500 €:
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Pavlovič/

K bodu 16:
Diskusia
V diskusii starosta obce pozval poslancov na kultúrne akcie počas Vianočných sviatkov – Štefánsky
turnaj v kolkoch, Stolnotenisový turnaj a ukončenie roka dňa 31.12.2016 o 22. hod. ohňostrojom na
futbalovom ihrisku a zároveň poprial do Nového roka veľa zdravia a úspechov.

K bodu 17:
Záver

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 6. riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
Overovatelia:
p. Miriam Adamíková................
p. Juraj Lacika ...........................
Zapisovateľka:
Magdaléna Plačková..................

Jaroslav Božik
starosta obce

