Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
Zápisnica
zo 16. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 5.4.2017
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach
Prítomní: 7 poslancov OcZ / ospravedlnení: p. Adamíková, Ing. Vičan/
zamestnanci OcÚ
hostia
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
Zmena Rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2017
Diskusia
Záver

Jednanie:
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce - privítal poslancov a hostí a otvoril 16. mimoriadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva. Oboznámil poslancov s programom Obecného zastupiteľstva.
Poslanci súhlasili s návrhom programu a uvedený program schválili.
Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Bošanskú, MUDr. Čačíka a Mgr.Kišaca
Hlasovanie č.2
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov starosta určil: Ing. Pavloviča a p. Svitačovú
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú
Hlasovanie č.3
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Zmena Rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2017
Starosta obce – informoval, že na stavebnej komisii, ktorá sa uskutočnila dňa 22.3.2017 na Obecnom
úrade boli prejednávané jednotlivé žiadosti o doplnenie územného plánu Obce Jacovce, nový návrh
Domu smútku, výzva na Zdravotné stredisko a návrh na asfaltovanie miestnych komunikácií po
výstavbe kanalizácie v obci a výstavba chodníka cez Majer. Preberal sa stav jednotlivých miestnych
komunikácií a návrhov na asfaltovanie a odporučenie stavebnej komisie pre Obecné zastupiteľstvo je
nasledovné:
Ul. Školská – položenie asfaltu v celom uličnom profile (cena 5808 €)
Ul. Záplotie – položenie asfaltu v celom uličnom profile (cena 11 616 €)
Ul. Javorová – časť ulice – 95 m2 (cena 2508 €)
Ul. Pri Majeri – chodník (2 m široký) – prechod cez Majer pozdĺž oplotenia firmy Toplast – 200 m2
(cena 8473,40 €)
Ul. Pri Majeri – od ul. Májová (firma p. Lacena, domáce potreby – Šatan) upraviť celý uličný profil
(cena 10 815 €). Úprava by bola zrealizovaná od ul. Májová až po novovybudovaný chodník
menovaný vyššie. Ide o cca 438 m2

Starosta obce – ďalej informoval ohľadom navrhovanej Zmeny rozpočtu č. 1/2017. Zmena sa
vykonáva v súlade s ustanovením Zák. č. 369/1990 Zb., § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. V priebehu I. štvrťroka 2017 sa zmenili príjmy v časti
dotácie pre ZŠ, ktoré boli zapracované do rozpočtu. V príjmových finančných operáciách sa rozpočet
upravil o sumu dotácie na rekonštrukciu telocvične, ktorú sme dostali z OÚ NR odbor školstva 30. 12.
2016. V januári odbor školstva vrátil ZŠ preplatok na zdravotnom poistení z roku 2015 a taktiež je
tam nevyčerpaná suma dopravného žiakom. Z rezervného fondu sa presunula suma 29 083 €, ktorá
by mala byť použitá na asfaltovanie ciest v obci. V bežných výdavkoch sa navyšuje suma na verejné
obstarávanie. Z tejto položky sa financujú žiadosti k podaniu projektov na zverejnené výzvy- /výzva
na rekonštrukciu zdravotného strediska, kamerový systém/. Navýšila sa položka nájomné za ihrisko,
podpísaná zmluva s vlastníkmi pozemkov je na sumu 6000 €. V kapitálových výdavkoch sa urobil
presun položiek z pasportu ciest a sadové úpravy na položku veľkoobjemový kontajner na zberný
dvor. Pasport ciest bol zrealizovaný v decembri 2016. Žiadosť na sadové úpravy na ulici Májovej
nebola úspešná. Zrušená bola suma na položke kanalizácia v časti Majer. Uvedené sa vyfinancovalo
v decembri 2016. Zostávajúce finančné prostriedky sa presunuli do položky Dom smútku. Na
asfaltovanie miestnych komunikácií podľa predloženej ponuky schválenej stavebnou komisiou je
potrebná suma 39 220,44 €. Ekonomická komisia z tejto sumy vylúčila vyasfaltovanie cesty Pri Majeri
v sume 10 815 €. Do výdavkov rozpočtu bola zapracovaná suma za asfaltovanie 28 405 €. Ostatné
finančné prostriedky by sa mali použiť z rezervného fondu obce.

Starosta obce otvoril rozpravu.

Ing. Pavlovič – informoval, že ekonomická komisia postupne prijala stanovisko k jednotlivým bodom
zápisnice zo zasadnutia stavebnej komisie. Čo sa týka návrhu Rozpočtového opatrenia prebral
jednotlivé položky rozpočtu. Čo sa týka asfaltovania miestnych komunikácií, ekonomická komisia
prehodnotila cenové návrhy na vyasfaltovanie nasledovných úsekov ciest v obci. Komisia odporúča
zatiaľ realizovať prvé 4 úseky.
Ul. Školská – položenie asfaltu v celom uličnom profile (cena 5808 €)
Ul. Záplotie – položenie asfaltu v celom uličnom profile (cena 11 616 €)
Ul. Javorová – časť ulice – 95 m2 (cena 2508 €)
Ul. Pri Majeri – prechod cez Majer –chodník 200 m2 (cena 8473,40 €)
Nákres, ktorý bol poslaný poslancom k návrhu asfaltovania a výsadby zelene na ulici Pri Majeri /pri p.
Šatanovi/ nie je prehľadný a nie je presne určené čo a koľko sa tam má vyasfaltovať a navrhol počkať
s asfaltovaním v uvedenej lokalite aj z dôvodu financovania.
p. Beňo – vyjadril sa k asfaltovaniu tak, že na stavebnej komisii si jednotlivé úseky, ktoré sa majú
asfaltovať prešli a je za to, aby sa to urobilo, keď je možnosť.
Poslanci v diskusii k asfaltovaniu komunikácií mali rôzne návrhy, preto starosta obce dal hlasovať
k návrhu stavebnej komisie za kompletné asfaltovanie /5 navrhovaných úsekov/
Hlasovanie č.4
Hlasovanie za: 4 poslanci
Proti: 3 poslanci
Zdržal sa: 0
Poslanci návrh schválili.

Ing. Pavlovič – navrhol neschváliť Rozpočtové opatrenie z dôvodu, že finančné prostriedky nevie
nájsť na financovanie asfaltovania úseku Pri Majeri v sume cca 10 tis.€.
Hlasovanie č.5
Hlasovanie za: 3 poslanci
Proti: 2 poslanci
Zdržali sa: 2 poslanci
/Návrh nebol schválený/
p. Kúdelová /ekonómka obce/ - vysvetlila, že finančné prostriedky nie je problém nájsť v rozpočte,
pretože sa môžu presunúť z položky Dom smútku, kde je vyššia suma plánovaná na rekonštrukciu a po
ukončení záverečnej správy za rok 2016, ktorá bude v júny sa znova z rezervného fondu presunú na
položku - Dom smútku s čím väčšina poslancov súhlasila.
p. Lacika – navrhol presunúť prostriedky z položky Dom smútku na asfaltovanie ul. Pri Majeri /podľa
návrhu stavebnej komisie – od ul. Májovej (pri firme p. Lacenu, domáce potreby – p.Šatan) upraviť

celý uličný profil (cena 10 815 €). Úprava by bola zrealizovaná od ul. Májová až po novovybudovaný
chodník menovaný vyššie. Ide o cca 438 m2.

Starosta obce dal hlasovať za návrh p. Laciku - presun prostriedkov v návrhu Rozpočtového opatrenia
č. 1/2017.
Hlasovanie č.6
Hlasovanie za: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 2 poslanci
Starosta obce – dal ďalej hlasovať za navrhovanú Zmenu Rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.
1/2017.
Hlasovanie č. 7
Hlasovanie za: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 2 poslanci
Poslanci Uznesením č. 1/2016/2017 schválili zmenu Rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2017.
K bodu 4:
Diskusia
Ing. Pavlovič – informoval, že vyšla výzva zo SIEA na zníženie energetickej náročnosti verejných
budov, kde podľa vyjadrenia stavebnej komisie obec plánuje zrekonštruovať Zdravotné stredisko.
Mgr. Bošanská, ktorá tam má prenajatý priestor navrhla určité riešenia, ktoré by sa mohli zapracovať
do rekonštrukcie Zdravotného strediska, pokiaľ by to bolo možné. Je nutné, aby si Mgr. Bošanská
navrhla svoje požiadavky v spolupráci s Obecným úradom.

Starosta obce - podotkol, že pokiaľ požiadavky budú takého rozsahu, že to bude podliehať
stavebnému povoleniu tak to nebude možné zrealizovať. Stavebné povolenie sa nebude stíhať vybaviť
do podania žiadosti.
Ing. Pavlovič – ďalej informoval o plánovanej rekonštrukcii Domu smútku. Ekonomická komisia
predloženú farebnú fotodokumentáciu projektu rekonštrukcie Domu smútku odporučila a navrhla
projekt zverejniť na úradnej tabuli aj na web stránke obce, aby občania mohli podávať prípadné
pripomienky a návrhy na zmenu. Taktiež informoval o žiadosti p. Vanča a p. Neštinu na výstavbu
samoobslužnej čerpacej stanice a boxu na umývanie áut.

Diskusia občanov:
p. Bobošík - /majiteľ pozemku na ul. Záplotie/, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom, kde sa
plánuje vybudovať samoobslužná čerpacia stanica. Informoval, že ako dotknutá osoba zásadne
nesúhlasí so zámerom p. Vanča o vybudovanie samoobslužnej čerpacej stanice z dôvodu, že uvedený

zámer nebude v žiadnom prípade spĺňať normy stanovené zákonom. Žiada starostu obce o
jeho informovanie o prebiehajúcich konaniach ohľadom plánovanej čerpacej stanice.
p. Ilavský - /majiteľ pozemku na ul. Májovej/, ktorý leží oproti plánovanej čerpacej stanici. Taktiež
nesúhlasí so zámerom p. Vanča.
Starosta obce – žiadosť p .Vanča bude predmetom rokovania nasledujúceho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva.

K bodu 5:
Záver
Starosta obce – na záver poďakoval prítomným za účasť a ukončil 16. mimoriadne Obecné
zastupiteľstvo.

Overovatelia:
Ing. Ján Pavlovič .................
Alena Svitačová ..................

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

Jaroslav Božik
starosta obce

