
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z  12.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa  27.10.2016
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní: 9 poslancov OcZ
                  zamestnanci OcÚ  

     riaditeľka ZŠ s MŠ

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou  
4. Návrh  dopracovaného  VZN  č.  7/2016  o verejnom  poriadku  a životnom  prostredí  Obce

Jacovce 
5. Správa  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  ZŠ  s MŠ  za  šk.  rok

2015/2016
6. Menovanie knihovníka do Obecnej knižnice v Jacovciach
7. Žiadosti: 

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

Topoľčany   
8. Zámer hodný osobitného zreteľa – prenájom nebytových priestorov – hnutie eRko
9. Rôzne: - informácia – žiadosť o odkúpenie parcely č. 525/17 
10. Diskusia
11. Záver

Jednanie:

K     bodu 1:
Otvorenie zasadnutia

Starosta obce - privítal poslancov a hostí a otvoril 12.  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Oboznámil poslancov s programom Obecného zastupiteľstva, ktorý zároveň navrhol doplniť program -
o žiadosť obyvateľov ulice Záplotie pod č. 782/2016 o čiastočné uzatvorenie ulice Záplotie pomocou
uzamykateľnej  závory  a  stanovisko  PhDr.  Hermanna  vo  veci  nesúhlasu  s textom zápisnice  z 11.
riadneho  OcZ  v časti  Rôzne  –  futbalový  štadión.  Ing.  Pavlovič  dal  taktiež   návrh  na  doplnenie
programu  o informáciu  o Územnom  pláne  Obce  Jacovce.   Poslanci  súhlasili  s navrhovaným
programom, ktorý jednohlasne schválili. 



Hlasovanie č.1
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 poslanec 

K     bodu 2:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 

Do návrhovej komisie starosta  navrhol:  Mgr. Bošanskú, MUDr.  Čačíka, p. Svitačovú

Za overovateľov starosta určil:  Mgr. Kišaca a Ing. Vičana 
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 poslanec 

K     bodu 3:
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou   

Hlavná kontrolórka  – predložila poslancom vypracovanú kontrolu plnenia uznesení.

Uznesenie z 19. zasadnutia OcZ v Jacovciach  zo dňa 20.02.2014 pod bodom D/1 poverilo starostu
obce hľadať možnosti realizácie kultúrneho stánku v obci Jacovce.  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.  Pripravuje sa štúdia, kde
sa bude nachádzať rigol na zachytávanie vody /možnosti sú na ul. Zemianskej od cintorína a  na ul.
Hlbokej  – pri  ihrisku/.   Ing.  Martišková, terajšia vlastníčka si  podala žiadosť o zmenu územného
plánu, jedná sa o územie za cintorínom, na ktorom je v súčasnom ÚP plánované rozšírenie  cintorína.
Na uvedenom území  žiadateľka plánuje ovocný sad.  Podľa vyjadrenia spracovateľa ÚP, by došlo
k výraznému zachytávaniu dažďovej vody. Čo čiastočne odľahčí situáciu počas prívalových dažďov
v tejto oblasti. Úloha trvá.

Uznesenie z 5. riadneho zasadnutia OcZ zo dňa 22.10.2015 pod bodom D/1 uložilo Obecnému úradu
vypracovať zmluvu s firmou VAK – Stanislav Vančo, Jacovce o zámene pozemkov. Je vypracovaný
geometrický plán  a pripravené  sú  zmluvy  o zámene  pozemkov.  Na  11.  riadnom zastupiteľstve  sa
dohodla alternatíva, buď zrušiť chodník, aby zámena pozemkov bola 1:1. Alebo predať pozemky za 1
€, pod podmienkou určitej spolupráce zo strany p. Vanča. Termín bol do dnešného rokovania OcZ /
27.10.2016/. Úloha trvalá. 

Uznesením č.2/11/2016 z 11.  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného
dňa  29.09.2016  bolo  uložené  hlavnej  kontrolórke  v rámci  bodu  4  -  Správa  hlavného  kontrolóra



z kontrolnej činnosti dopracovať uvedenú správu, ktorá bola zameraná na kontrolu prevádzkovania
výherných hracích automatov. Úloha naďalej trvá.

Uznesením č.3/11/2016 z 11.riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného
29.09.2016 bolo uložené dopracovať návrh VZN č. 6/2016 o verejnom poriadku a životnom prostredí
Obce  Jacovce.  Pripomienky  boli  zapracované  do  VZN č.7/2016  ,  ktoré  je  predmetom rokovania
dnešného OcZ.

Uznesením č.8/11/2016 z 11.  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného
dňa 29.09.2016 bolo uložené OcÚ pripraviť nájomnú zmluvu v zmysle žiadosti  pod č. 534/2016 –
eRko Jacovce. Nájomná zmluva je  k dnešnému dňu pripravená.

Poslanci  vzali  na  vedomie  uvedenú kontrolu  uznesení  s pripomienkou  k uzneseniu  č.  5/2015 pod
bodom D/1. 

Poslanci  Uznesením  č.  1/12/2016  vzali  na  vedomie  kontrolu  plnenia  uznesení  hlavnou
kontrolórkou s pripomienkou.

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 poslanec 

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

Starosta  obce  –  predložil  poslancom  dopracovaný  návrh  VZN  č.  7/2016  o verejnom  poriadku
a životnom prostredí Obce Jacovce. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a VZN č. 7/2016 o verejnom poriadku a životnom
prostredí Obce Jacovce schválili. 

Poslanci  Uznesením  č.  2/12/2016  schválili  VZN  č.  7/2016  o verejnom  poriadku  a životnom
prostredí Obce Jacovce. 

Hlasovanie č. 4
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 poslanec 



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

Starosta  obce  –  predložil  poslancom  správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2015/2016. 

Ing. Vičan – ako predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ informoval poslancov o celkových výsledkoch
výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Jacovciach. 

Poslanci Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský
rok 2015/2016 schválili bez pripomienok. 

Poslanci  Uznesením  č.  3/12/2016  schválili  správa  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-
vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za šk. rok 2015/2016.

Hlasovanie č. 5
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 poslanec 

K     bodu 6:
Menovanie knihovníka do Obecnej knižnice v Jacovciach

Starosta obce – informoval poslancov, že na miesto knihovníka boli na Obecnom úrade prijaté dve
žiadosti  a to  od  Kataríny  Belákovej  z Jacoviec  a Mgr.  Kataríny  Bartošekovej  z Topoľčian.
Knihovníka menuje a odvoláva Obecné zastupiteľstvo. 

Poslanci na základe oboznámenia sa vzali žiadosti na vedomie. 

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 poslanec 

Následne k  uvedeným žiadostiam  hlasovali:

Žiadosť pod č. 784/2016 – Mgr. Katarína Bartošeková, Topoľčany  

Hlasovanie č. 7
Hlasovanie za: 0 
Proti: 2 poslanci
Zdržalo sa: 7 poslancov 



Žiadosť pod č. 755/2016 – p. Katarína Beláková, Jacovce  

Hlasovanie č. 8
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 2 poslanci 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému bodu. 

Poslanci  Uznesením   č.  4/12/2016  vzali  na  vedomie  informáciu  o žiadostiach  na  miesto
knihovníka do Obecnej knižnice v Jacovciach a vymenovali p. Katarínu Belákovú za knihovníka
do Obecnej knižnice v Jacovciach. 

K     bodu 7:
Žiadosti

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

Starosta obce – predložil poslancom žiadosť pod č. 768/2016 zo dňa 14.10.2016  - Centrum voľného
času,  Lipová  3868,  ako  súčasť  ZŠ s.  Ladislava,  Lipová  3868,  Topoľčany o finančnú dotáciu  pre
Centrum voľného času na rok 2017. Obec Jacovce vo svojom VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia  má stanovené, že táto
dotácia je poskytovaná iba zariadeniam školy ktoré sú na území Obce Jacovce. 

Poslanci neschválili uvedenú žiadosť. 

Poslanci Uznesením  č.  5/12/2016 neschválili  žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie – ZŠ Lipová, Topoľčany 

Hlasovanie č. 9
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

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

Starosta obce – predložil poslancom žiadosť pod č. 744/2016 zo dňa 6.10.2016  - Centrum voľného
času, J. Hollého 696/3, Topoľčany o finančnú dotáciu pre Centrum voľného času na rok 2017. Obec
Jacovce vo svojom VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a na dieťa školského zariadenia  má stanovené, že táto dotácia je poskytovaná iba zariadeniam
školy ktoré sú na území Obce Jacovce. 



Poslanci neschválili uvedenú žiadosť. 

Poslanci Uznesením  č.  6/12/2016 neschválili  žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie – ZŠ Hollého, Topoľčany 

Hlasovanie č. 10
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

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

Starosta obce – prečítal dôvodovú správu k tomuto bodu. 

V mesiaci  september  2016  bolo  doručené  rozhodnutie,  v ktorom  Stavebný  úrad,  Topoľčany,
povoľuje  zmenu  užívania  časti  stavby  „Zdravotné  stredisko  na  Klubovňu“.   Zámer
prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený  na webovej
stránke obce a na úradnej tabuli.  Navrhujeme schváliť zámer nájmu nebytových priestorov
v budove ZS podľa §9a ods. 9 písm. c), zákona č. 138/1991 o majetku obcí, ako prípad hodný
osobitného  zreteľa  -   za  účelom  klubovej  činnosti  pre  eRko  –  Hnutie  kresťanských
spoločenstiev  v Jacovciach.  Minimálna  cena,  za  ktorú  Obec  Jacovce  ponúka  prenájom je
podľa VZN č. 7/2015, Čl. 5 bod 4 symbolická cena 1,0 €.

Poslanci  nemali  pripomienky  k uvedenému  a zámer  schválili  za  cenu  1  €  a poverili  starostu
s uzatvorením nájomnej zmluvy. 

Poslanci Uznesením č. 7/12/2016 schválili 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.

Hlasovanie č. 11
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

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

Hlasovanie č. 12
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0 



Mgr. Bošanská – vyslovila poďakovanie za uvedené priestory, v ktorých bude eRko vykonávať svoju
činnosť.

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

Starosta obce – prečítal žiadosť pod č. 712/2016, Jozef Rauko, Topoľčany  a Magdaléna Grmanová,
Bratislava  o odkúpenie parcely č. 525/17. Jedná sa o obecnú  parcelu, ktorý je vklinená do ich
záhrady. Žiadosť sa na Obecné zastupiteľstvo predkladá zatiaľ len ako informácia, bude sa
ďalej prejednávať v stavebnej a finančnej komisii. 

Poslanci  po oboznámení  sa s uvedenou situáciou na mapovom podklade zatiaľ  nesúhlasili
s predajom  uvedenej  parcely  menovaným,  z dôvodu  plánovaných  obecných  zámerov.
Vyjadrili sa, že žiadateľov v tomto zmysle je nutné písomne informovať.

Poslanci Uznesením č. 8/12/2016 vzali na vedomie informáciu k žiadosti pod č. 712/2016
– o odkúpenie parcely č. 525/17. 

Hlasovanie č. 13
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Doplnenie programu o:

- žiadosť  obyvateľov  ulice  Záplotie  v Jacovciach  o čiastočné  uzatvorenie  ulice
Záplotie pomocou uzamykateľnej závory

Starosta obce – prečítal žiadosť pod č. 782/2016, obyvatelia ulice Záplotie v Jacovciach. 

Poslanci  po  oboznámení  sa  so  žiadosťou  sa  neprikláňali  k názoru  obyvateľov  ulice  Záplotie
o čiastočné uzatvorenie ulice pomocou uzamykateľnej závory z dôvodu skomplikovania prejazdu pre
vozidlá  –  RZP,  hasiči  a ďalšie  záchranné  zložky.  Navrhujú  častejšiu  kontrolu  zo  strany  polície,
z dôvodu, že tam je z oboch strán prejazd zakázaný osobám tam nebývajúcich a vzhľadom k tomu, že
parcela,  kde  sa  nachádza  komunikácia  je  majetkom  obce,  zatiaľ  obec  neplánuje  na  uvedenej
komunikácii inštalovať navrhované zariadenie. 

Poslanci uvedenú žiadosť po diskusii vzali na vedomie. 

Poslanci  Uznesením č.  9/12/2016 vzali  na  vedomie  žiadosť  obyvateľov  ulice  Záplotie  pod  č.
782/2016 o čiastočné uzatvorenie ulice Záplotie pomocou uzamykateľnej závory. 

Hlasovanie č. 14
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- stanovisko PhDr. Hermanna vo veci nesúhlasu s textom zápisnice z 11. riadneho
OcZ v časti Rôzne – futbalový štadión



Starosta obce – informoval poslancov, že na Obecnom úrade bolo zvolané stretnutie s podnetu PhDr.
Hermanna vo veci nesúhlasu s textom zápisnice z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v časti Rôzne – futbalový štadión“, za prítomnosti  starostu obce p. Božika,  zástupcu starostu Ing.
Pavloviča, hlavnej kontrolórky p. Globanovej ,  pracovníčky obce p. Ondrkovej a PhDr. Hermanna.
Stanovisko PhDr. Hermanna 25.10.2016 a Zápisnica z ústneho pojednávania zo dňa 25.10.2016 boli
nahlas poslancom OcZ prečítané.  

Poslanci po diskusii sa oboznámili  s celou chronológiou ohľadom nájmu ihriska a stanovisko PhDr.
Hermanna vzali na vedomie. 

Ing. Pavlovič navrhol zverejniť celú chronológiu ohľadom nájmu ihriska na webovú stránku obce. 

Poslanci Uznesením č. 10/12/2016 vzali 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“.  

Hlasovanie č. 15
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- informácia k územnému plánu Obce Jacovce 

Ing. Pavlovič – upozornil, že na základe konzultácie s Ing. Miziom v časti nad hôrkou – pozemky od
Bedzianskej cesty smerom k čerešňovej aleji sú podľa ROEPu – parcela 762 – bývalá cesta, ktorú
spravuje SPF. Keď sa robil ÚP pred štyrmi rokmi, nebol ukončený ROEP a nevedeli sa vlastnícke
vzťahy, tak sa tam nemohla cesta zakresliť. Navrhuje dať zakresliť uvedenú cestu, aby obec zo SPF
mohla túto cestu získať. Je to územnoplánovací celok a obec tam má schválenú realizáciu IBV s tým,
že sa rešpektuje ochranné pásmo židovského cintorína a lesa a prekládka VV. Jedná sa iba o doplnenie
zadania. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

Poslanci Uznesením č. 11/12/2016 vzali na vedomie informáciu k územnému plánu Obce Jacovce
– doplnenie parcely č. 762 do ÚP Obce Jacovce  

Hlasovanie č. 16
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

K     bodu 10:
Diskusia

Hlavná kontrolórka – podala informáciu ohľadom ukončenia pracovného pomeru p. Milatovej.



Ing. Pavlovič – informoval poslancov ohľadom Územného plánu Obce Jacovce – o určení ochranného
pásma poľnohospodárskeho družstva, o rokovaní na stavebnom úrade v Nitre a taktiež o rokovaní na
odbore životného prostredia v Topoľčanoch. 

Starosta  obce  –  informoval  taktiež  o týchto  jednaniach.  Záleží  nám  na  čo  najlepšom  doriešení
Územného plánu. Bude zasadať stavebná aj finančná komisia, kde sa touto témou budeme zaoberať.
Ďalej  informoval  o časti  pri  Majeri,  čo  sa  týka  kanalizácie  a budúcej  komunikáciiv tejto  lokalite.
Všetko  je  ešte  v jednaní  a riešení.  Informoval  o rôznych  problémoch  pri  budovaní  celoobecnej
kanalizácie.

K     bodu 11:
Záver

Starosta obce – na záver poďakoval prítomným za účasť a ukončil 12. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia:
Mgr. Marián Kišac .................

Ing. Michal Vičan .................

Zapisovateľka:
Magdaléna Plačková ...............

Jaroslav Božik
               starosta obce 


