
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z  13.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa  15.12.2016
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. Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa 
5. Zverejnenie zámeru zámeny  nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa
6. Správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017
8. Návrh VZN č. 8/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce 
9. Návrh  VZN  č.  9/2016  pre  určovanie  poplatkov  za  prenájom  hnuteľného  a nehnuteľného

majetku Obce Jacovce 
10. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Obce Jacovce 
11. Správa  nezávislého  audítora,  Dodatok  správy  audítora  o overení  súladu  Konsolidovanej

výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou k 31.12.2015
12. Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2016 
13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Jacovce 
14. Rozpočet Obce Jacovce za roky 2014 – 2016 a návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 
15. Žiadosti  -  pod č. 821/2016 TJ Družstevník Jacovce  

              – pod č. 890/2016 ZŠ s MŠ Jacovce 
16. Správa o sociálnej situácii Obce Jacovce – Komunitný plán sociálnych služieb
17. Zmeny a doplnky Územného plánu – informácia k podávaniu žiadosti o dotáciu

- zadanie práce pre spracovateľa Zmien a doplnkov ÚP
18. Rôzne: - informácia – nájom ihrisko

- návrh na cenu starostu obce 
19. Diskusia
20. 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 o:

- Žiadosť pod č. 938/2016 – Martin Sivok a manž. Alžbeta Sivoková, Jacovce  o vybudovanie 
prístupovej cesty z ulice Pri Majeri a zámenu bodu 4 za bod 5.

Poslanci schválili navrhovaný program Obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie č.1
Hlasovanie za: 9 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  Ing. Pavloviča, Mgr. Kišaca, MUDr. Čačíka

Hlasovanie č.2
Hlasovanie za: 9 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov starosta určil:  p. Laciku a p. Svitačovú 
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú

Hlasovanie č.3
Hlasovanie za: 9 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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.   Zasadala  stavebná
komisia,  kde bol  prítomný budúci  projektant,  ktorý predložil  koncepciu ochrany obce záchytnými



priekopami vo forme štúdie a stavebná komisia odporúča zadať projektovú dokumentáciu v zmysle
predložených riešení. Úloha naďalej 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. Bol vypracovaný geometrický plán
a sú pripravené zmluvy o zámene pozemkov.  Na 11.riadnom zastupiteľstve sa dohodla alternatíva –
možnosť  rozšíriť  chodník, aby zámena pozemkov bola  1:1 ,  alebo predať pozemky za 1€,  pod
podmienkou   určitej  spolupráce  zo  strany  p.  Vanču  .  Uvedená  úloha  je  predmetom  dnešného
rokovania.

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. K uvedenej správe bol vypracovaný Dodatok č. 1, kde je vysvetlená
celá problematika. Úloha splnená. 

Poslanci nemali pripomienky ku kontrole uznesení a uvedené  vzali na vedomie. 

Poslanci  Uznesením  č.  1/13/2016  vzali  na  vedomie  kontrolu  plnenia  uznesení  hlavnou
kontrolórkou.

Hlasovanie č. 4
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

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

Starosta obce – informoval o uvedenej situácii a privítal taktiež na zasadnutí OcZ p. Vanča
a p. Chrkavého, ktorý žiadajú zámenu pozemkov v lokalite Pri Majeri. Ďalej informoval, že
výmena pozemkov v Majeri sa robí z dôvodu umožnenia prechodu pre občanov  cez uvedené
pozemky. 

Výmena je nasledovná:

Pozemky vo vlastníctve obce:

Parc.č. 1209/5 – výmera 156 m2 

Novo vytvorená parcela č. 1209/51 – výmera 267 m2

Za novo vytvorenú parcelu, ktorá je vytvorená  z dvoch parciel vo vlastníctve p. Vanču 

č. 1212/2 – výmera 220 m2.

Výmena  uvedených  parciel  bola  prerokovaná  aj  na  zasadnutí  stavebnej  komisie,  dňa
28.11.2016.  Stavebná komisia  výmenu odporučila  na základe  toho,  že prechod cez Majer



slúži  hlavne občanom obce  a  p.  Vančo je  ochotný spolupracovať  aj  pri  úprave ďalšieho
pozemku pred jeho firmou, čím sa zlepší  stav uvedených pozemkov. 

Ing. Vičan – mal podmienku, že uvedený pozemok by nemal do budúcna slúžiť len dvom firmám
/fi.Vančo a fi. Drevovýroba p. Chrkavý/ ale všetkým občanom. 

Poslanci  po diskusii  a špecifikovaní  uvedených parciel na mape nemali  pripomienky k uvedenému
bodu programu a výmenu parciel schválili. 

Poslanci uznesením č. 2/13/2016 schválili 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.

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

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

Starosta obce – informoval  - prenechanie parcely č. 1209/1 – zastavané plochy, o výmere 1948
m2,  zapísanej  na LV č.  793,  ktorá  je  vo vlastníctve  obce,  do nájmu spoločnosti  VAK –
Stanislav Vančo, Jacovce 646/18. Prípad hodný osobitného zreteľa je, že parcela,  ktorá sa
nachádza  medzi  fi.  VAK  a fi.  Liporta,  je  v zlom  technickom  stave  a majitelia  týchto
menovaných firiem chcú zlepšiť  uvedený stav tým,  že upravia túto parcelu tak,  aby bola
prejazdná nielen pre ich firmy,  ale aj  pre našich občanov. Túto úpravu chcú dokončiť do
decembra 2017, čo je aj termín ukončenia nájmu. Úprava parcely bude vykonaná na náklady
uvedených firiem, odporúčame cenu nájmu 1,- €. 

Ing. Vičan – informoval o záveroch zo stavebnej komisie. Komisia prenájom odporučila.



Poslanci nemali pripomienky k uvedenému. 

Poslanci uznesením č. 3/13/2016 schválili 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.

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

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

Hlasovanie č. 7
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

K     bodu 6:
Správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Hlavná  kontrolórka  –  informovala  o Dodatku  č.  1  k správe  o  kontrole  prevádzkovania  výherných
hracích  automatov,  stávkových  kancelárií  a kontrola  ich  poplatkov   v Obci  Jacovce,  ktorá  bola
vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, schválený uznesením č.2/9/2016,zo
dňa  23.06.2016.  Pri  jej  vykonávaní  boli  použité  postupy  uvedené  v zákone  o finančnej  kontrole
a audite  č.357/2015  Z.z.  Ďalšou  kontrolou  bola  kontrola  miezd  na  Obecnom úrade  Jacovce,  kde
informovala poslancov,   čo bolo kontrolou zistené a nedostatky, ktoré boli zistené budú odstránené.
Ďalšou  kontrolou  bola  kontrola  v Základnej  škole  s materskou  školou,  ktorej  cieľom  bola
inventarizácia majetku. Neboli nájdené žiadne nedostatky. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedeným správam. 

Poslanci  uznesením  č.  4/13/2016  vzali  na  vedomie  správy  z kontrolnej  činnosti  hlavnej
kontrolórky. 

Hlasovanie č. 8
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0



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

Hlavná kontrolórka -  v zmysle  § 18d a § 18f  zákona SNR č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov bude činnosť hlavnej kontrolórky obce zameraná v I. polroku
2017 na nasledovné kontroly:

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (2x),
- kontrola výberu príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov v MŠ a ŠKD v zmysle 

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

- kontrola dodržiavania § 9a zákona č.138/1990Z. o majetku obcí – kontrola prijatých 
opatrení a prenájmy majetku v roku 2016,

- kontrola vyúčtovania dotácii poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2016,

a úlohy:

- ročná správa o činnosti za rok 2016,
- odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016,
- návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017,
- účasť na zasadaniach OcZ.

ďalšia činnosť HK obce:

- spolupráca pri vypracovaní vnútorných smerníc OcÚ, základných organizačných            
pravidiel,

- vzdelávanie – semináre RVC Nitra a ZHK na vybrané témy.

Ing. Vičan mal pripomienku na zistenie ekonomickej efektívnosti jednotlivých budov vo vlastníctve 
obce. 

Ing. Pavlovič – doplnil, aby sa spresnilo, z čoho sa nájom  skladá a  aké sú príjmy z nájmu a náklady. 

Poslanci nemali ďalšie doplnenia a pripomienky. 

Poslanci  uznesením č.  5/13/2016 schválili  Plán kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky na 1.
polrok 2017 s doplnením.  

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

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



Starosta obce – predložil  poslancom návrh  VZN č.  8/2016 o miestnej  dani  z nehnuteľnosti  na
území Obce Jacovce.

Návrh  VZN  č.  8/2016  o miestnej  dani  z nehnuteľností  na  území  Obce  Jacovce  vznikol
z dôvodu úpravy súčasne platného VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a  miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce. V roku 2015 sme
podľa  novely  zákona  č.582/2004  Z.z.,  účinného  od  1.1.2015,   v predmete  dane  -  trvalé
trávnaté  porasty  začlenili  medzi  ornú  pôdu,  chmeľnice,  vinice,  ovocné  sady.   Hodnoty
pozemkov sme dali podľa prílohy č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z., kde má každá obec určenú
hodnotu ornej pôdy a trvalých trávnatých porastov. 

Ing. Pavlovič – mal pripomienku, že k budúcemu roku 2017 by bolo vhodné prebrať tento
návrh VZN v ekonomickej komisii. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenému VZN. 

Poslanci  uznesením č.  6/13/2016  schválili  VZN  č.  8/2016  o miestnej  dani  z nehnuteľnosti  na
území Obce Jacovce. 

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

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

Starosta obce – predložil  poslancom  Návrh VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom
hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Jacovce. 

V návrhu  VZN  je  doplnený  článok  5  –  poplatky  za  služby  spojené  s používaním  obecného
rozhlasu. 

Ďalej sú v návrhu doplnené pripomienky Ing. Pavloviča, ktoré  neboli zapracované do návrhu VZN
a je nutné hlasovať ku každej pripomienke. 

1.pripomienka: článok 3, bod 1 navrhuje:

9,00 € - pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Jacovce, bez vykurovania

9,00 € - pre občanov Jacoviec, s vykurovaním

12,00 € - pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Jacovce, s vykurovaním

Väčšina poslancov súhlasila s návrhom Ing. Pavloviča.

Hlasovanie č. 11
Hlasovanie za: 8 poslancov



Proti:0
Zdržal sa: 1 poslanec 
2. pripomienka: článok 3, bod 2 navrhuje:

Celodenná akcia

20,00 € - predvádzanie tovarov, služieb a predaj –  maximálne  4 hod. a za každú ďalšiu začatú
hodinu 5,- €

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

3. pripomienka: článok 4, bod 1 navrhuje:

Jedáleň bez podávania stravy

- 5,00 €  hod. – bez vykurovania priestorov
- 8,00  €./hod. – s vykurovaním priestorov v čase školského vyučovania
- 10,00 €  hod. – s vykurovaním v čase školských prázdnin

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

4. pripomienka: článok 6, bod 5 navrhuje:

Nájomné za jednorazový prenájom priestorov obecných budov je splatné vopred,  a to alebo
najneskôr v deň konania akcie. 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu. 

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

Poslanci po ďalšej diskusii schválili uvedený návrh VZN. 

Poslanci uznesením č. 7/13/2016 schválili VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom
hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Jacovce.

Hlasovanie č. 15
Hlasovanie za: 9 poslancov



Proti:0
Zdržal sa: 0

K     bodu 10:
Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Obce Jacovce 

Starosta obce – predložil poslancom návrh Zásad hospodárenia s majetkom Obce Jacovce.

Hlavná kontrolórka – navrhla uvedený návrh Zásad hospodárenia s majetkom Obce Jacovce zatiaľ
neschvaľovať  z dôvodu,  že  uvedené  Zásady je  nutné  ešte  dopracovať  a predložia  sa  na  budúcom
zasadnutí OcZ. 

Ing.  Pavlovič  –  dal  do pozornosti,  že  v uvedených zásadách sú  vymedzené  právomoci  Obecného
zastupiteľstva čo sa týka napr. schvaľovania do prenájmu, osobitný zreteľ, priamy predaj a je nutné sa
príprave uvedených Zásada venovať a pozrieť si ich. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému. 

Poslanci  Uznesením  č.  8/13/2016  neschválili  návrh  Zásad  hospodárenia  s majetkom
Obce Jacovce v predloženom znení. 

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

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

Starosta  obce  –  predložil  poslancom  Správu  nezávislého  audítora,  Dodatok  správy  audítora
o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou k 31.12.2015.

Na základe vykonaného auditu o súlade údajov bolo zistené, že informácie a údaje použité vo výročnej
správe Obce Jacovce za rok 2015 sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s konsolidovanou
účtovnou závierkou, ktorá bola auditovaná. 

Ing. Pavlovič – informoval, že sú to účtovné správy, ktoré sú uzatvorené. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému. 

Poslanci Uznesením č. 9/13/2016 vzali 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. 

Hlasovanie č. 17
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0



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

Starosta obce – otvoril uvedený bod. 

V súlade s ustanovením zákona 369/1990 Zb., § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  v z.n.p.  a v súlade  so  schváleným  uznesením  obecného
zastupiteľstva  zo dňa 15.  12.  2016 sa vykoná zmena rozpočtu obce Jacovce na rok 2016
rozpočtovým opatrením č. 3/2016.V priebehu 3. štvrťroka 2016 došlo k niektorým zmenám,
ktoré  vyvolávajú  potrebu  zmeny  rozpočtu  pre  rok  2016.  Preto  predkladáme  Obecnému
zastupiteľstvu návrh na zmenu rozpočtu Obce Jacovce č. 3/2016. Návrh na zmenu rozpočtu
pozostáva z rozpočtového opatrenia. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu  a povolené  prekročenie  výdavkov  pri  dosiahnutí  vyšších  príjmov.  V daňových
príjmoch  sa  upravili   dotácie  podľa  skutočnosti.  V bežných  výdavkoch  sú  úpravy
v položkách kde nastalo prekročenie. Celkový výsledok je taký, že obec má vyššie príjmy ako
výdavky.  

Ing.  Pavlovič  –  upozornil  len,  že  v súvislosti  s prerokovaným bodom 4  a 5  a tým,  že  sa
uvedené odsúhlasilo by navrhoval, že pokiaľ sa bude budovať cesta na ulici  Pri Majeri, bolo
by dobré tam vybudovať aj dažďovú kanalizáciu. Bol vypracovaný geometrický plán, jednalo
by  sa  o 150  m potrubia.  Požiadal  p.  starostu  o vyčíslenie  nákladov  na  uvedené  potrubie
a ostatný materiál s tým súvisiaci. Pozemky sa vrátia po roku obci a preto navrhuje, aby sa
suma s kapitálových výdavkov, ktorá mala byť použitá na úhradu rekonštrukciu Zdravotného
strediska  /spolufinancovanie/  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na  zakúpenie  potrebného
materiálu na dažďovú kanalizáciu.  Zároveň v zelenom páse,  ktorý ide vedľa fi.  Liporta  je
potrebné doplniť verejné osvetlenie. 

Poslanci  súhlasili  s doplnením  Rozpočtového  opatrenia  č.3/2016  a   po  diskusii  schválili
zmenu rozpočtu č.3/2016.

Poslanci Uznesením č. 10/13/2016 schválili zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.
3/2016 s doplnením. 

Hlasovanie č. 18
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

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

Hlavná kontrolórka - návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 a  návrh rozpočtu
obce na rok 2017   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.  Odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu  na
rok 2017 schváliť a na roky 2018 a 2019 zobrať na vedomie.

Poslanci nemali pripomienky k stanovisku hlavnej kontrolórky. 

Poslanci  Uznesením  č.  11/13/2016  vzali  na  vedomie  stanovisko  hlavnej  kontrolórky
k návrhu viacročného rozpočtu Obce Jacovce na roky 2017 – 2019. 

Hlasovanie č. 19
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

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

Starosta  obce  – otvoril  bod programu:  Rozpočet  Obce  Jacovce  za  roky 2014 –  2016 a návrh
rozpočtu na roky 2017 – 2019.

V súlade s ustanovením zákona 369/1990 Zb., § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  v z.n.p.  a v súlade  so  schváleným  uznesením  Obecného
zastupiteľstva dňa 15. 12. 2016 sa vykonal návrh rozpočtu Obce Jacovce na rok 2017 až 2019.
Daňové príjmy sú napočítané podľa skutočnosti predchádzajúceho roka.   Bežné výdavky sú
napočítané podľa skutočnosti roku 2016 a navýšené v jednotlivých položkách aké by mali
nastať  v budúcom  roku.  V  kapitálových  výdavkoch  je  napočítaná  suma  na  projekty,
rekonštrukcie  zdravotného strediska, pasport ciest, zmeny a doplnky v územnom pláne obce
a suma spolufinancovania v prípade, že obec dostane príspevky na akcie – výstavba domu
smútku,  zateplenie  družiny.   V kapitálových  výdavkoch  je  zahrnutá   suma  na  výmenu
autobusových zastávok v počte 3 kusy, suma na výsadbu zelene na Májovej ulici a suma na
dokončenie  chodníkov  na  cintoríne.  Celkový  rozpočet  Obce  Jacovce  je  zostavený  ako
vyrovnaný. 

Ing. Pavlovič -  ako predseda ekonomickej komisie informoval o podielových daniach pre rok
2017, taktiež, že z informácií ZMOSu  v rozpočte pre samosprávu zatiaľ nie je garantovaný
nárast platov, informoval o pasportizácii ciest, ktorú je nutné vykonať zo zákona. Informoval
ďalej o údaji o počte obyvateľov, kde tento údaj je smerodajný k výpočtu podielových daní
a činí za našu obec 1755 obyvateľov, čo nie je správne. Tento údaj je nutné konzultovať so
ZMOSom, pretože ku dňu 31.12.2015 má obec 1809 obyvateľov. 



Starosta obce – informoval,  že táto problematika je v riešení.  Uvedené sa prejednávalo na
TIRe, na ZMOSe, atď. Dohodlo sa, že do februára sa má podať žiadosť o zmenu údajov za
obec. Netýka sa to len nás, ale všetkých obcí nášho okresu. 
p. Adamíková – informovala sa ohľadom budovania kanalizačných prípojok na ul. Májovej,
aké stanovisko sa má dávať občanom tam bývajúcim.

Ing.  Pavlovič  –  stanovisko  ohľadom  budovania  kanalizácie  a kanalizačných  prípojok
a z akých prostriedkov sa budovala kanalizácia navrhuje dať do prvého Jacovského hlásnika
v r.2017. Pokiaľ boli poslanci informovaní, tak na kanalizáciu v obci treba pozerať z dvoch
strán. Teraz buduje kanalizáciu v našej obci Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorej
sa postúpili v r. 2011 všetky práva s tým, že sa v našej obci dobuduje kanalizácia. Uvedená
spoločnosť čerpá prostriedky  z eurofondov a je podpísaná zmluva, kde dodávateľská firma
robí  kanalizačné  potrubie  a  prípojky  po  šachtu.   Kanalizácia,  ktorá  sa  budovala  za
predchádzajúce roky po jednotlivých etapách z rôznych dotácií a fondov, sa robila na základe
žiadosti  o vybudovanie kanalizácie  a nie prípojok. Nikdy sa tieto dotácie  nedali  použiť na
budovanie prípojok. Bolo to vždy na ťarchu občana. Momentálne v našom rozpočte nie sú
prostriedky na dobudovanie kanalizačných prípojok tam, kde s tým projekt nepočíta. Je to tak
isto  ako  s ostatnými  prípojkami  –  plyn,  voda,  energie.  Kto  nie  je  pripojený  tak  sa  cena
prepočíta a úmerne sa zvyšuje na úkor pripojených občanov. 

Ing.  Vičan  –  informoval  sa  ohľadom  splaškovej  a dažďovej  kanalizácie  na  ul.  Poľnej.
Dotazovali sa niektorí občania, že splašková kanalizácia, ktorá je momentálne vybudovaná na
ul. Poľnej sa má zrušiť. 

Starosta obce – odpovedal, že sa na danú vec bude informovať u investora. 

Ing. Pavlovič –  upozornil na porovnanie rozpočtu čo sa týka minulého roku a tohto roku. Na
podielových daniach sme v pluse o 60 tis. €. Zhruba polovica bude rozpustená na schválené
zvýšenie  platov verejnej  správy,  platy učiteľov.  Ďalej  v položke  staroba je  vo výdavkoch
predpokladané  zvýšenie  až  o   12  tis.  €.  Navýšenie  vyžaduje  vyšší  počet  opatrovateliek,
pretože potreba starostlivosti o starých a nevládnych občanov v obci sa zvyšuje. Keby sme
nemuseli tieto financie na tieto položky použiť tak sa dá povedať, že Obec má na kompletnú
rekonštrukciu Domu smútku. Čo sa týka žiadosti TJ Družstevník Jacovce – nezobrala sa do
úvahy  z dôvodu,  že  neprišlo  k žiadnemu  rokovaniu  o aké  položky  sa  vlastne  jedná.
Požiadavky sú neúmerne navýšené. Rozpočet TJ je navrhovaný v tej istej výške ako v roku
2016. V priebehu roka sa môže rozpočet upraviť rozpočtovým opatrením. 

Ing. Pavlovič – ďalej rozobral po jednotlivých položkách rozpočet. Navýšenie na podielových
daniach  je  o 29914  €  pre  rok  2016,  kde   navrhol  o koľko  sa  zvýšia  jednotlivé  položky
rozpočtu, s čím poslanci súhlasili.  Informoval, že pracovníci Obecného úradu sa na pracovnej
porade  dohodli  o navýšení  výšky  stravného  podľa  Opatrenia  č.  309/2016  MPSVaR
z 9.11.2016 o sumách stravného. Výška stravného pre rok 2017 je nepostačujúca a žiadajú
navýšiť  položku  o 2200  €.  Uvedený  návrh  sa  rozoberal  na  finančnej  komisii,  ktorá  si
vyžiadala ešte prepočet uvedenej položky. Uvedený prepočet prečítal poslancom a po diskusii
navrhli nasledovné: 

1. návrh: 6700 € 

Hlasovanie č. 20
Hlasovanie za: 4 poslanci



Proti: 3 poslanci
Zdržal sa: 2 poslanci 

2. návrh: 5977 €  

Hlasovanie č. 21
Hlasovanie za: 5 poslanci
Proti: 4 poslanci
Zdržal sa: 0

Návrh  prešiel.  /4  €  cena  stravného  lístka,  2,20  –  55  % príspevok zamestnávateľ,  0,40  –
sociálny fond, 0,90 € suma, ktorú si bude hradiť zamestnanec/

Poslanci po diskusii nemali ďalšie pripomienky k uvedenému návrhu rozpočtu. 

Poslanci Uznesením č. 12/13/2016 vzali na vedomie rozpočet Obce Jacovce za roky 2014
– 2016 a na roky 2018 – 2019

Hlasovanie č. 22
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

 a schválili Rozpočet Obce Jacovce na rok 2017. 

Hlasovanie č. 23
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

K     bodu 15:
Žiadosti

- pod  č.  821/2016  TJ  Družstevník  Jacovce  –  žiadosť  o dotáciu  pre  TJ
Družstevník Jacovce na rok 2017. 

Starosta obce – predložil uvedenú žiadosť.

Ing. Pavlovič – uvedená žiadosť bola predmetom rokovania v ekonomickej komisii v rámci
schvaľovania rozpočtu. Nezobrala sa do úvahy. Je to na diskusiu. Rozpočet bol odsúhlasený
taký ako na rok 2016. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej žiadosti.



Poslanci Uznesením č. 13/13/2016 vzali na vedomie žiadosť o dotáciu pre TJ Družstevník
Jacovce pod č. 821/2016 – TJ Družstevník Jacovce, Májová 99. 

Hlasovanie č. 24
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

- pod  č.  890/2016  –  Základná  škola  s materskou  školou  Jacovce  –  žiadosť
o oplotenie priestoru materskej školy

Starosta  obce  –  predložil  uvedenú  žiadosť.  Žiadosť  nebola  zatiaľ  predmetom  rokovania
v stavebnej komisii. 

Mgr.  Babčanová,  riaditeľka  ZŠ  s MŚ  –  informovala,  že  sa  jedná  o plot  od  suseda  /nie
z Potočnej ulice/, je veľmi poškodený, zhrdzavený. 

Ing. Vičan – navrhol riešiť uvedenú žiadosť v stavebnej komisii, kde sa navrhnú ďalšie kroky
riešenia. 

Ing.  Pavlovič  –  uvedenú  žiadosť   navrhol  vziať  na  vedomie,  s tým  že  žiadosť  spolu
s prílohami sa postúpi do stavebnej komisie.   

Poslanci súhlasili s návrhom.

Poslanci Uznesením č. 14/13/2016 vzali na vedomie žiadosť o rozpočtovanie prostriedkov
na oplotenie MŠ pod č. 890/2016 – ZŠ s MŠ, Školská 5, Jacovce

Hlasovanie č. 25
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

- pod  č.   938/2016  –  Martin  Sivok,  Pri  majeri  356/18,  Jacovce  –  žiadosť
o vybudovanie prístupovej cesty

Starosta obce – predložil poslancom uvedenú žiadosť. Dom sa nachádza na parc. č. 1226,
smer z parc. č. 1209/1 a 1209/6 na parc. č. 1224/12 na ul. Pri Majeri. Parcela 1224/12 patrí
Obci Jacovce. Momentálne majú veľmi zlý prístup ku svojmu domu a sú ochotní aj s malou
spoluúčasťou byť nápomocní  pri riešení ich problému. 

Poslanci  si  cez  projektor  prezreli  jednotlivé  parcely  uvedené  v žiadosti  a dohodlo  sa,  že
uvedená žiadosť sa bude riešiť v súčinnosti s budovaním cesty s fi.Vančo. 

Ing. Vičan – bolo by dobré tam zakresliť geometrický plán. 



Starosta obce – uvedená žiadosť sa bude riešiť v spolupráci so stavebnou komisiou, je nutné
ísť na tvar miesta a zistiť aká je situácia. 

Poslanci  Uznesením  č.  15/13/2016  vzali  na  vedomie  žiadosť  pod  č.  938/2016
o vybudovanie prístupovej cesty.

Hlasovanie č. 26
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

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

Starosta obce – otvoril uvedený bod programu.

Podľa časového horizontu vyhodnocovania Komunitného plánu Obecné zastupiteľstvo 1 krát
ročne prerokuje správu o sociálnej situácii v obci. Sociálna situácia v našej obci sa zmenila
tým,  že  v novembri  2015  bolo  otvorené  Zariadenie  sociálnych  služieb  sv.  Marta,  ktoré
poskytuje sociálne služby pre klientov, ktorí nie sú schopní fungovať v domácom prostredí
a potrebujú odbornú pomoc. Sociálne zariadenie poskytuje 24-hodinovú nepretržitú odbornú
starostlivosť, ale aj možnosť umiestnenia žiadateľa na dobu určitú, t.j. obdobie kedy rodinný
príslušník, ktorý sa stará o svojho príbuzného musí na nejakú dobu odísť.  V tomto zariadení
boli v r. 2016 umiestnení aj 2 občania Jacoviec. V našej obci poskytujeme  opatrovateľskú
službu pre občanov, ktorí si o ňu požiadajú. V roku 2016 sme zamestnávali 7 opatrovateliek,
ktoré  sa  starali  o 8  občanov,  ktorí  o takúto  službu  požiadali.  V mesiaci  decembri  máme
v riešení ešte ďalšie dve žiadosti. Údaje, ktoré sú uvedené v Komunitnom pláne do roku 2013,
sa dopĺňajú za roky 2014 a 2015.

Ing.  Pavlovič  –  ekonomická  komisia  žiadala  o predloženie  výpočtu  nákladov  na
opatrovateľky.  Navýšenie  v rozpočte  je  vysoké  a žiada  o predloženie  uvedeného  sumáru
a prepočtov si žiada na 1. zasadnutie ekonomickej komisie v r. 2017. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenej správe a správu vzali na vedomie. 

Poslanci  Uznesením  č.  16/13/2016  vzali  na  vedomie  správu  o sociálnej  situácii  Obce
Jacovce za rok 2016 s pripomienkami. 

Hlasovanie č. 27
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

K     bodu 17:



Zmeny a doplnky Územného plánu – informácia k podávaniu žiadosti o dotáciu
- zadanie práce pre spracovateľa Zmien a doplnkov ÚP

Starosta obce uviedol bod programu a otvoril rozpravu. 

Dňa 28.11.2016 bola opäť zvolaná pracovná skupina, na ktorej sa riešilo ochranné pásmo PD.
Výsledkom bolo, že sa všetci zúčastnení zhodli, že ochranné pásmo sa z kružnice zmení na
tvar elipsy tak, aby sa nezasiahlo do parciel, ktoré sú dopytované na výstavbu (najmä pozdĺž
ulice Májová). Toto stanovisko ústne poskytla pánovi starostovi  p. Svoradová zo Spoločného
stavebného  úradu  a rovnako  tak  schvaľovací  orgán  ÚPD  –  Okresný  úrad  Nitra,  odbor
výstavby a bytovej politiky. Momentálne neexistuje na Slovensku žiadna právna norma, ktorá
by akokoľvek  limitovala  ochranné  pásma  poľnohospodárskych  družstiev,  zákonom nie  je
určený ani tvar OP ani veľkosť OP. Nie je prijatá v žiadnom odvetví, či už ide o hygienu,
životné prostredie alebo veterinárnu správu. Dňa 12.12.2016 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie
s pánom  starostom,  Ing.  Arch.  Miziom  a Ing.  Pavlovičom  ohľadom  riešenia  ochranného
pásma PD. Bolo dohodnuté, že ochranné pásmo zostane v tvare kružnice, pričom sa zmenší
jej priemer na 200 m, čím sa umožní výstavba IBV v dotknutých parcelách, keď ochranné
pásmo predstavovalo až 400 m.

Následne  bol  celkový  zoznam  zozbieraných  zmien  a  doplnkov,  ktoré  boli  už  viackrát
prejednávané v OcZ a v stavebnej komisii, zaslaný koordinátorke Zmien a doplnkov ÚP č. 1
Mgr. Ing. Števicovej, ktorá zhodnotila všetky došlé pripomienky, či sú v súlade so zadaním
ÚP. Lokalitný program, ktorý by mal byť zadaný Ing. Arch. Miziovi obsahuje tieto body:

1. Ochranné pásmo poľnohospodárskeho družstva zmenšiť na 200 m
2. Znížiť plánovanú plochu cintorína, kvôli zámeru výsadby ovocného sadu
3. Vyňať z ÚP územie lesa, na ktorom už stojí nehnuteľnosť (p. Kubek)
4. Akceptovať projekt R8 – zistiť plánovanú trasu
5. Umožniť v budove pošty a v budove PPD (Biely dom) do budúcna  prestavbu na byty
6. Vytypovať lokalitu, ktorá bude v územnom pláne určená pre hasičskú zbrojnicu
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. prepočítať zastavanosť územia v lokalite „Schwarzov Mlyn“ + 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) 

Na  tomto  zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva  dňa  15.12.2016  by  mali  poslanci  prijať
uznesenie,  ktorým  sa  zadá  spracovateľovi  Zmien  a doplnkov  č.  1  Ing.  Arch.  Miziovi
konkrétne oblasti riešenia územia obce.

Poslanci OcZ prebrali celý zoznam navrhovaných zmien a doplnkov a uvedený zoznam zmien
doplnili  nasledovne:



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.

Po diskusii prijali nasledovné uznesenia:

Poslanci  Uznesením  č.  17/13/2016  súhlasili,  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.

Hlasovanie č. 28
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti:0
Zdržal sa:  0
Nehlasoval: 1 poslanec /neprítomný/ 

Poslanci Uznesením č. 18/13/2016 schválili 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.

Hlasovanie č. 29
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti:0
Zdržal sa: 1 poslanec 

K     bodu 18:
Rôzne:

 - informácia – nájom ihrisko

Starosta obce – informoval poslancov o stretnutí, ktoré sa konalo na Obecnom úrade s rod. Benciovou
za  účelom  dohodnutia  zmluvných  podmienok  –  nájmu  za  futbalové  ihrisko.  Po  stretnutí  bol
menovaným zaslaný návrh zmluvy,  ku ktorému sa vyjadrili  tak, že žiadajú 7 tis.  eur za prenájom
ihriska. Pre obec je to veľmi zložitá situácia. Uvedený pozemok je verejnoprospešná stavba. 

Je na rozhodnutí poslancov ako postupovať. 

Ing. Pavlovič – doplnil, že návrh zmluvy vychádzal z pôvodnej zmluvy s tým, že obec navrhla sumu
2,5  tis.  eur.,  prenájom min.  na  5  rokov  /na  čas,  v  prípade  vysporiadania  pozemkov  na  zámenu
pozemku/, alebo aby oni navrhli nejakú sumu, za ktorú by boli ochotní predať uvedený pozemok, obec
by  uvažovala  o splatení  čiastky  v horizonte  cca  troch  rokov.  /zvážiť  nejakú  variantu/.  Ďalej
informoval, že v návrhu zmluvy sumu poslali na 7 tis. eur, splatnosť k 31. marcu, z dôvodu, aby sme
mali  ešte  čas  na  dohadovacie  konanie.  V súvislosti  s Územným  plánom  je  tam  ochranné  pásmo
cintorína. Do rozpočtu sme dali 5 tis. eur, takže z tohto vyplýva, že Obecný úrad teraz pošle k tejto
zmluve čo oni zaslali, náš návrh zmluvy s nižšou sumou, aby zmluva začala plynúť od nového roku.
Informoval,  že  čo  sa  týka  protipovodňových  opatrení  obec  potrebuje  tieto  pozemky  pre  ďalšie
realizovanie obecných aktivít.  Konštatoval,  že výpovednú lehotu si  dali  len polročnú,  čo je veľmi
krátka doba a do nášho návrhu treba dať ročnú výpovednú lehotu.  Ale veľmi podstatné je dohodnúť
sa na sume za prenájom alebo hľadať iné možnosti. 



Poslanci po diskusii  vzali informáciu na vedomie a zhodli sa , že rod. Benciovej bude zaslaný nový
návrh  zmluvy  zo  sumou  4  tis.  eur  a ročná  výpovedná  lehota  a splatnosť  k 30.júnu  a k bodu  3  –
nájomca za zaväzuje... /vyhodiť/

Poslanci  Uznesením  č.  19/13/2016  vzalo  na  vedomie  informáciu  –  nájom  ihrisko
s pripomienkami.

Hlasovanie č. 30
Hlasovanie za: 9 poslancov 
Proti:0
Zdržal sa: 0 

- návrh na cenu starostu obce 

Starosta obce – navrhol  udeliť cenu starostu obce alebo cenu Obce Jacovce Ing. Bošanskému
za prospešnú a záslužnú činnosť v prospech Obce Jacovce.  Dlhé roky bol  starostom obce
a taktiež pracoval ako poslanec OcZ. Momentálne je členom v stavebnej komisii. 

Poslanci súhlasili s návrhom starostu obce a po diskusii schválili pre Ing. Bošanského cenu
Obce Jacovce v zmysle Štatútu Obce Jacovce, ktorá mu bude odovzdaná na mimoriadnom
zasadnutí OcZ koncom januára 2017,  po odkonzultovaní termínu s Ing. Bošanským. Ďalej sa
poslanci dohodli, že mu bude udelená plaketa Obce Jacovce. 

Poslanci Uznesením č. 20/13/2016 schválili Cenu Obce Jacovce pre Ing. Bošanského. 

Hlasovanie č. 31
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti:0
Zdržal sa: 1 poslanec  

K     bodu 19:
Diskusia

Starosta obce – v rámci diskusie navrhol pre Ing. Pavloviča, zástupcu starostu odmenu vo
výške 300 €. Poslanci mali ešte ďalšie návrhy. 

Ing. Pavlovič – nesúhlasí s udelením odmeny a odmenu neprijíma a žiada o akceptovanie.

MUDr. Čačík – nesúhlasil s Ing. Pavlovičom a navrhol čiastku na odmenu vo výške 500 €.

p. starosta dal hlasovať  aj tak za návrh  MUDr. Čacika: 500 €. 

Hlasovanie č. 32



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

Nehlasoval: 1 poslanec 

Poslanci Uznesením č. 21/13/2016 schválili odmenu pre Ing. Pavloviča, zástupcu starostu
obce Jacovce vo výške 500 €.

Starosta obce – ďalej navrhol odmenu hlavnej kontrolórke obce Jacovce, Jolane Globanovej
vo výške 300 €.  Podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení odmenu hlavnému kontrolórovi
obce schvaľuje OcZ. Podľa §18c ods.5 má OcZ právo priznať HK mesačnú odmenu v maximálnej
výške  30 %  jeho určeného platu (u nás 200,- €). Zákon nešpecifikuje bližšie frekvenciu vyplácania
odmeny, pričom je potrebné dodržať maximálnu výšku odmeny a ostatné skutočnosti sú výlučne na
vôli OcZ (najmä obdobie, za ktoré sa vypláca odmena) priznanie odmeny je realizované najčastejšie
v polročných alebo ročných intervaloch.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu. 

Poslanci Uznesením č. 22/13/2016 schválili odmenu za rok 2016 pre hlavnú kontrolórku
obce Jacovce p. Globanovú vo výške 300 €. 

Hlasovanie č. 33
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti:0
Zdržal sa:  1 poslanec   

K     bodu 20:
Záver 

Starosta obce – na záver poďakoval prítomným za účasť a poprial všetkým pekné vianočné
sviatky s pozvaním na Silvestrovský ohňostroj, ktorý sa bude konať na 31.12.2016 o 21.00
hod. na futbalovom ihrisku. 

Overovatelia:
Alena Svitačová......................

Juraj Lacika..............................

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



Jaroslav Božik
 starosta obce 


	Poslanci Uznesením č. 18/13/2016 schválili 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:

