
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 3:  kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 2/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 4:  návrh VZN č.3/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
                   v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
                   Obce Jacovce

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

VZN č.3/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 5:  návrh zmeny VZN č.8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
                   a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

zmenu VZN č.8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 6:  prerokovanie platu starostu obce v súlade so Zák. č. 377/2016, ktorým sa mení 
                   a dopĺňa Zák. č. 253/1994 Z.z.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

že na základe uznesenia č. B/2 zo dňa  7.5.2015 bol plat starostu  obce doposiaľ stanovený 
rozhodnutím  obecného zastupiteľstva, podľa § 3 ods. 1, Zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov. Starostovi od 1.1.2016 patrí plat 

vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým 

úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok

SCHVAĽUJE:

podľa § 4 ods. 2, Zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.5.2016 zvýšenie minimálneho platu starostu obce  
o 12 %..

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 7:  návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.1/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2016.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 8:  žiadosť pod č. 1018/2015 o prenájom posilňovne

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

žiadosť pod č. 1018/2015 o prenájom posilňovne s pripomienkami.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 8:  žiadosť pod č. 206/2016 o prenájom záhradky na parcele č. 807/2

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

žiadosť pod č. 206/2016  o prenájom záhradky na parcele č. 807/2 o výmere 94 m2.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 8:  žiadosť pod č. 254/2016 o možnosť poskytnutia príspevku na tvorbu úspor a cestovné

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 254/2016 o možnosť poskytnutia príspevku na tvorbu úspor a cestovné 
s pripomienkami.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 8:  žiadosť pod č. 265/2016 o odkúpenie časti záhrady na parcele č. 134/1

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

žiadosť pod č. 265/2016 o odkúpenie časti záhrady na parcele č. 134/1 o rozlohe 3,5 á. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 8:  žiadosť pod č. 267/2016 o prenájom nebytových priestorov v ZS
      žiadosť pod č. 301/2016 o prenájom nebytových priestorov v ZS

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosti pod č. 267/2016  a 301/2016 o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku 
v Jacovciach.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 9:  Rôzne – informácia o ukončení zmluvy o zriadení predkupného práva
                                  s p. Schwarzom

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informácia o ukončení zmluvy o zriadení predkupného práva s p. Schwarzom Rudolfom, Topoľčany. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 12/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 9: Rôzne – návrh Zmluvy o budúcej zmluve s firmou KORDIS LLC, o.z.z.o.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

Informáciu – stiahnutie stavebného zámeru firmou KORDIS LLC, o.z.z.o. v lokalite Mlyn

NESCHVAĽUJE:

zmluvu o budúcej zmluve s firmou KORDIS LLC, o.z.z.o..

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 13/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 9:  Rôzne – informácia Územný plán Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu – o prácach na Územnom pláne Obce Jacovce.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 14/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 9: Rôzne – informácia o zriadení vecného bremena na parc. č. 1209/6, k.ú. Obec Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu  o vysporiadaní časti územia  miestnej komunikácie  ul. Pri Majeri v súvislosti 
s plánovanou výstavbou uvedenej komunikácie na parc. č. 1209/6, zapísanú na LV č. 632, k.ú Obec 
Jacovce 

SCHVAĽUJE:
 
vecné bremeno, ktoré spočíva v práve umiestnenia časti stavby na miestnej komunikácii ul. Pri Majeri,
na parc. č. 1209/6, zapísanú na LV č. 632, k.ú. Obec Jacovce.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 15/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 9: Rôzne – informácia – modernizácia verejného osvetlenia 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu – o cenovej ponuke modernizácie verejného osvetlenia – firma Slovenské elektrárne, 
                      Predaj s.r.o..

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 16/8/2016
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

28.4.2016

K bodu 9: Rôzne – informácia o pripravovanom projekte rekonštrukcie Domu smútku 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu - o pripravovanom projekte rekonštrukcie  Domu smútku

Jaroslav Božik
 starosta obce 


