
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/15/2017
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.2.2017

K bodu 9: žiadosť pod č. 148/2017 o predbežné vyjadrenie –
                  Rudolf Schwarz a manž. Terézia, Topoľčany 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 148/2017 – Rudolf Schwarz a manž.  Terézia, Topoľčany  -  predstavenie stavebného
zámeru p. Rehákom. 

UKLADÁ:

Obecnému  úradu  pripraviť  zámer  prevodu  majetku  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa
podľa § 9a, odst. 8e), zákona č. 138/1991 Z.z. na pozemky:

- Parc. „C“ č. 562 – 271 m2, zapísaná na LV č. 793

- Parc. „C“ č. 563/6 – 16 m2, zapísaná na LV č. 1506

a pripraviť zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa §9a, ods. 9c), zákona č. 138/1991 Z.z. na pozemok: 

- Parc. „C“ č. 523 – rozmery podľa GP.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 2/15/2017
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.2.2017

K bodu 9: žiadosť pod č. 157/2017 o odkúpenie nehnuteľnosti –
                  RNDr. Eva Kasalová, Topoľčany 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 157/2017 o odkúpenie nehnuteľnosti na parc. č. 189  –
RNDr. Eva Kasalová, Topoľčany.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/15/2017
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.2.2017

K bodu 9: žiadosť pod č. 109/2017 o doplnenie územia do ÚP  –
                  Milan Manduch, Tesáre

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

Žiadosť pod č. 109/2017 o doplnenie územia do ÚP v oblasti V – Milan Manduch, Tesáre.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/15/2017
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.2.2017

K bodu 9: žiadosť pod č. 172/2017 o zrušenie HBV na ulici Poľnej a námietka voči ÚP  –
                  Ing. Božena Michalíková, Jacovce
                  Ing. Jozef Vančo, Prešov 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 172/2017 - Ing. Božena Michalíková, Jacovce
                                           Ing. Jozef Vančo, Prešov.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/15/2017
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.2.2017

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. 6/15/2017
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.2.2017

K bodu 4: správa o kontrolnej činnosti hlavého kontrolóra obce za rok 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

správa o kontrolnej činnosti hlavého kontrolóra obce za rok 2016.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/15/2017
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.2.2017

K bodu 5: správa z kontroly nájomných zmlúv v obci Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

návrh správy z kontroly nájomných zmlúv v obci Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/15/2017
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.2.2017

K bodu 6: návrh VZN č.1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
                  školskej dochádzky v základnej škole zriadenej Obcou Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

VYHLASUJE:

VZN č.1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole zriadenej Obcou Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/15/2017
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.2.2017

K bodu 7: návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

SCHVAĽUJE:

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/15/2017
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.2.2017

K bodu 8: Futbalové ihrisko – nájomná zmluva

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu o futbalovom ihrisku

SCHVAĽUJE:

výšku ročného nájomného za prenajaté pozemky vo výške  6000 €. 

POVERUJE:

starostu obce s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi nájomcom Obec Jacovce a prenajímateľom: Ing.
Klára  Benciová,  Bratislava;  Ing.  Andrea  Benciová,  Bratislava;  Ladislav  Benci,  Bratislava;  Oto
Krumpolec, Bánovce nad Bebravou; Roman Krumpolec, Martin. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/15/2017
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.2.2017

K bodu 9: žiadosť pod č. 44/2017 o prenájom kultúrneho domu -
                  Ladislav Adamec, Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť  pod  č.  44/2017  o prenájom kultúrneho domu   -  Ladislav  Adamec,  Májová  58/78,  95621
Jacovce

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 nebytový priestor nachádzajúci sa v budove Kultúrneho
domu v Jacovciach, na ulici Májovej č. 736/129, ako prípad hodný osobitného zreteľa a ktorý
je  v súčasnosti  nevyužívaný. Ladislav  Adamec,  Májová  58/78,  95621  Jacovce   požiadal
o prenájom na obdobie 6 mesiacov na uskladnenie nábytku.

POVERUJE:

starostu  obce  s uzatvorením  nájomnej  zmluvy  medzi  prenajímateľom  Obec  Jacovce  a nájomcom
Ladislavom Adamcom, Májová 58/78, 95621 Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 12/15/2017
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.2.2017

K bodu 9 : žiadosť pod č. 73/2017 o spätné  namontovanie spomaľovacích retardérov na Farskej
                   ulici – žiadosť podali občania bývajúci na Farskej ulici
                   

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 73/2017 o spätné  namontovanie spomaľovacích retardérov na Farskej ulici 
s pripomienkami.

                   

Jaroslav Božik
 starosta obce 


