
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

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. 2/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 4:  zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku ako prípad hodný
                   osobitného zreteľa 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
prevod nehnuteľného majetku Obce Jacovce formou zámeny:

Obec Jacovce je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v k.ú. Jacovce zapísaných na
LV č. 1506 podľa registra CKN ako parc.č. 1209/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 156 m2
a novo vytvorená parcela č. 1209/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267 m2, vytvorenej GP
č. 226-050-2016 z par.č. 1209/1, zapísanej na LV č. 793. Prevod uvedených parciel sa robí výmenou
za novo vytvorenú parcelu č. 1212/2 – zastavané plochy a nádvoria, vytvorenú GP č. 226-050-2016,
o výmere 220 m2 z parcely č. 1212, zapísanej na LV 787, vo vlastníctve Stanislava Vanču, Velušovce
č. 22.

Dôvody hodné osobitného zreteľa je vybudovanie prechodu cez Majer pre občanov Obce Jacovce.

Finančné vysporiadanie výmeny pozemkov bude nahradené tým, že p. Vančo sa bude podieľať na
úprave priľahlej parcely pred jeho firmou, ktorá je vo vlastníctve Obce Jacovce.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 5:  Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu ako prípad hodný 
                  osobitného zreteľa 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

v zmysle  § 9a ods.  9 písm.  c)   zákona č.  138/1991 Zb.  o majetku obcí  v znení  neskorších zmien
a doplnkov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Obce Jacovce – prenecháva majetok
obce do nájmu, parcelu registra „C“, č.par. 1209/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo
vlastníctve obce, o výmere 1948 m2, zapísanej na LV č. 793, firme VAK – Stanislav Vančo, 956 21
Jacovce 646/18,  ako prípad  hodný osobitného zreteľa,  ktorým je úprava pozemku,  čím sa zlepší
prechod cez uvedenú parcelu aj pre občanov Obce Jacovce. 

Doba nájmu do 31.12.2017.

Dohodnuté nájomné je ročne   1,- EURO.

POVERUJE:

starostu obce s uzatvorením  Nájomnej  zmluvy medzi  prenajímateľom Obec  Jacovce  a nájomcom
VAK – Stanislav Vančo.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 6: správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 7:  návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 s doplnením.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 8:  návrh VZN č. 8/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

VZN č. 8/2016  o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 9:  návrh VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného 
                   a nehnuteľného majetku Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce 
Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

15.12.2016

K bodu 10:  návrh Zásad hospodárenia s majetkom Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

NESCHVAĽUJE: 

návrh Zásad hospodárenia s majetkom Obce Jacovce v predloženom znení.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 11: správa nezávislého audítora, Dodatok správy audítora o overení súladu 
                    Konsolidovanej výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou k 31.12.2015,  
                    Konsolidovaná výročná správa Obce Jacovce za rok 2015  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

správu  nezávislého  audítora,  Dodatok  správy  audítora  o overení  súladu  Konsolidovanej  výročnej
správy za rok 2015 s účtovnou závierkou k 31.12.2015 a Konsolidovanú výročnú správu Obce Jacovce
za rok 2015.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 12:  návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2016 s doplnením.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 13:  stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu rozpočtu Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Jacovce na roky 2017 – 2019. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 12/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 14:  Rozpočet Obce Jacovce za roky 2014 – 2016 a návrh Rozpočtu na roky 2017 - 2019

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

rozpočet Obce Jacovce za roky 2014 – 2016 a na roky 2018 – 2019 

SCHVAĽUJE:

Rozpočet Obce Jacovce  na rok 2017.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

15.12.2016

K bodu 15:  žiadosť pod č. 821/2016 o dotáciu pre TJ Družstevník Jacovce – TJ Družstevník 
                     Jacovce, Májová 99 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť o dotáciu pre TJ Družstevník Jacovce pod č. 821/2016 – TJ Družstevník Jacovce, 
Májová 99.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 14/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 15:  žiadosť pod č. 890/2016  o rozpočtovanie prostriedkov na oplotenie MŠ  – ZŠ s MŠ, 
                     Školská 5, Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť o rozpočtovanie prostriedkov na oplotenie MŠ pod č. 890/2016 – ZŠ s MŠ, Školská 5, 
Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 15/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 15:  žiadosť pod č. 938/2016 o vybudovanie prístupovej cesty – Martin Sivok, Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 938/2016 o vybudovanie prístupovej cesty – Martin Sivok, Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 16/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 16: správa o sociálnej situácii Obce Jacovce – Komunitný plán sociálnych služieb 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

správu o sociálnej situácii Obce Jacovce za rok 2016 s pripomienkami. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 17/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 17:  Zmeny a doplnky Územného plánu 
                      – informácia k podaniu žiadosti o dotáciu

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SÚHLASÍ:

že  v zmysle  zákona  č.  226/2011  Z.  z.  o poskytovaní  dotácií  na  spracovanie  územnoplánovacej
dokumentácie,  proces  obstarávania  a schvaľovania  územnoplánovacej  dokumentácie  Obce  Jacovce
potrvá najviac 3 roky  od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a obcou.

Jaroslav Božik
 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach



Uznesenie č. 18/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 17:  Zmeny a doplnky Územného plánu
- zadanie práce pre spracovateľa Zmien a doplnkov ÚP

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

po preskúmaní územného plánu v zmysle  § 30 ods. 4 zákona o územnom plánovaní  a stavebnom
poriadku  (stavebný  zákon) spracovanie  nasledovných  zmien  a doplnkov  v rámci  Zmien
a doplnkov č. 1 k Územnému plánu Obce Jacovce:

1. Ochranné pásmo poľnohospodárskeho družstva zmenšiť na 200 m priemer, stred posunúť do
pravého horného rohu

2. Znížiť plánovanú plochu cintorína, kvôli zámeru výsadby ovocného sadu, jednou z podmienok
bude využívanie územia na ovocný sad

3. Vyňať z ÚP územie lesa, na ktorom už stojí nehnuteľnosť (p. Kubek)
4. Akceptovať projekt R8 – v rámci schválenej trasy
5. Umožniť v budove Domu služieb a v budove PPD (Biely dom) do budúcna  prestavbu na byty
6. Vytypovať lokalitu, ktorá bude v územnom pláne určená pre hasičskú zbrojnicu a zberný dvor
7. Zmeniť časť stavu „priemyselná zóna“ v Majeri aj na možnosť výstavby RD, resp. IBV
8. Májová ul. – ľavá strana ulice smerom na Prašice umožniť výstavbu IBV
9. Starý  kultúrny  dom –  doplniť  ÚP  v tejto  oblasti  o možnosť  IBV,  HBV  s tým,  že  ostane

ponechaná funkcia občianskej vybavenosti nekomerčného a komerčného charakteru
10. zmena ulice Cintorínska na Brezová
11. v lokalite „Schwarzov Mlyn“ doplniť HBV
12. ÚPC R2 – Výhľad, Východiská: - poľnohospodársky obrábaná pôda medzi cestou III. Triedy 

III./499037 a potokom Chotina zmeniť na: Prípustný spôsob využitia územia – ciele: výroba 
a podnikanie – výhľad

13. Doplniť stavebnú čiaru parc. č. 793/2 (ul. Poľná) 
14. Zakresliť v ÚPC N1 cestu podľa parc. č. 762
15. Zakresliť chodník k Židovskému cintorínu po hranici RD – Chrkavý z Hlbokej ul.
16. Do ÚPC N doplniť  realizáciu novej IBV.

Jaroslav Božik
 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach



Uznesenie č. 19/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 18:  rôzne – informácia - nájom ihrisko 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

Informáciu - nájom ihrisko s pripomienkami.

Jaroslav Božik
 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach



Uznesenie č. 20/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 18:  rôzne – návrh na cenu starostu obce, príp. cenu obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

Cenu Obce Jacovce pre Ing. Bošanského, Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach



Uznesenie č. 21/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 19: Diskusia
- návrh odmeny za rok 2016  pre Ing. Pavloviča, zástupcu starostu obce Jacovce  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

odmenu za rok 2016 pre Ing. Pavloviča, zástupcu starostu obce Jacovce  vo výške 500 €. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach



Uznesenie č. 22/13/2016
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

15.12.2016

K bodu 19: Diskusia
- návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Jacovce, p. Globanovú 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

odmenu za rok 2016 pre hlavnú kontrolórku obce Jacovce p. Globanovú vo výške 300 €. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 


	po preskúmaní územného plánu v zmysle § 30 ods. 4 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spracovanie nasledovných zmien a doplnkov v rámci Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu Obce Jacovce:

