
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/12/2016
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.10.2016

K bodu 3:  kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou s pripomienkou.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 2/12/2016
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.10.2016

K bodu 4:  návrh dopracovaného VZN č. 7/2016 o verejnom poriadku a životnom prostredí 
                 Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

VZN č. 7/2016 o verejnom poriadku a životnom prostredí Obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/12/2016
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.10.2016

K bodu 5:  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
                 ZŠ s MŠ za školský rok 2015/2016

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  ZŠ  s MŠ  za  školský  rok
2015/2016.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/12/2016
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.10.2016

K bodu 6:  menovanie knihovníka do Obecnej knižnice v Jacovciach

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu o žiadostiach na miesto knihovníka do Obecnej knižnice v Jacovciach

MENUJE:

p. Katarínu Belákovú za knihovníčku do Obecnej knižnice v Jacovciach.

Jaroslav Božik
 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach



Uznesenie č. 5/12/2016
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.10.2016

K bodu 7:  žiadosti

- o pridelenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie ZŠ Lipová, Topoľčany

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

NESCHVAĽUJE:

žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie ZŠ Lipová, Topoľčany.

Jaroslav Božik
 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach



Uznesenie č. 6/12/2016
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.10.2016

K bodu 7:  žiadosti

- o pridelenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie ZŠ Hollého, Topoľčany

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

NESCHVAĽUJE:

žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie ZŠ Hollého, Topoľčany.

Jaroslav Božik
 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach



Uznesenie č. 7/12/2016
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.10.2016

K bodu 8: zámer hodný osobitného zreteľa – prenájom nebytových priestorov – hnutie eRko

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

zámer nájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska - Klubovňa 
z dôvodu  hodného osobitného zreteľa,  ktorým je prenájom nebytových priestorov – pre klubovú
činnosť eRka – hnutia kresťanských spoločenstiev v Jacovciach v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)   zákona
č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení   neskorších  predpisov.  Dohodnuté  nájomné  za  nájom
nebytových priestorov je ročne 1,- EURO

POVERUJE:

starostu  obce  s uzatvorením  nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Obec Jacovce a nájomcom  
eRko – HKSD, OC Rybany.

Jaroslav Božik
 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach



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

27.10.2016

K bodu 9: Rôzne – informácia o odkúpenie parcely č. 525/17

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu k žiadosti pod č. 712/2016 – o odkúpenie parcely č. 525/17. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach



Uznesenie č. 9/12/2016
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.10.2016

K bodu 9: Rôzne – žiadosť obyvateľov ulice Záplotie pod č. 782/2016 o čiastočné uzatvorenie 
                                ulice Záplotie pomocou uzamykateľnej závory

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť obyvateľov ulice Záplotie pod č. 782/2016 o čiastočné uzatvorenie ulice Záplotie pomocou
uzamykateľnej závory.

Jaroslav Božik
 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach



Uznesenie č. 10/12/2016
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.10.2016

K bodu 9: Rôzne – stanovisko PhDr. Hermanna na stretnutí dňa 25.10.2016 na základe podnetu 
                            zo dňa 19.10.2016 vo veci nesúhlasu s textom zápisnice z 11. zasadnutia 
                            Obecného zastupiteľstva dňa 29.9.2016

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

stanovisko PhDr. Hermanna na stretnutí dňa 25.10.2016 na základe podnetu  zo dňa 19.10.2016 vo
veci nesúhlasu s textom zápisnice z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 29.9.2016 – k bodu
Rôzne – informácia – nájomná zmluva „Futbalový štadión“.  

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/12/2016
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.10.2016

K bodu 9: Rôzne – informácia k ÚP Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu k územnému plánu Obce Jacovce – doplnenie parcely č. 762 do ÚP Obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 


