
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 3: kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

RUŠÍ:

uznesenie z 19. zasadnutia OcZ  zo dňa 20.2.2014 pod bodom D/1 na základe predloženého 
návrhu

BERIE NA VEDOMIE:

kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou.

 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 2/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 4: správa z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky  

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

správu  hlavnej  kontrolórky  z finančnej  kontroly  –  inventarizácia  peňažných  prostriedkov
v pokladni obce. 

 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 5:  odkúpenie pozemkov vo vlastníctve TJ Družstevník Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu o pozemkoch vo vlastníctve TJ Družstevník Jacovce 

 

SCHVAĽUJE:

odkúpenie pozemkov od Telovýchovnej jednoty Družstevník Jacovce nachádzajúcich sa
v k.ú.  Jacovce, zapísaných na LV č. 1538 ako parcely reg. C KN:

- parc. č. 190/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2
- parc. č. 190/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2

- parc.č. 192/7 – ostatné plochy a nádvoria o výmere 34 m2

za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,- €.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 6: oznámenie stavebného zámeru v lokalite „Mlyn“

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

oznámenie stavebného zámeru v lokalite „Mlyn“ na základe žiadosti pod č. 148/2017 
– p. Rudolf  Schwarz a manž., Topoľčany 

SCHVAĽUJE:

v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v z.n.p. prevod nehnuteľného   
majetku Obce Jacovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou predaja:
Obec Jacovce je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Jacovce zapísaných  na
LV č. 793 ako parc.č. 562 – ostatné plochy vo výmere 271 m2 a parcela č. 563/6 – trvalé trávnaté  
porasty, vo výmere 16 m2, zapísanej na LV č. 1506.  Prevod  uvedených parciel  sa robí formou 
predaja, kde cena za m2 pozemku je 15,- €. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že uvedené parcely 
sú umiestnené v  strede  pozemkov  vo  vlastníctve  p. Schwarza a sú neudržiavané. Predajom sa stanú 
súčasťou pozemkov, na ktorých je plánovaná výstavba uzavretého komplexu rodinných domov. 

POVERUJE:

starostu  obce  s uzatvorením  kúpno-predajnej  zmluvy  s p.  Rudolfom  Schwarzom  a manž.,
Topoľčany a Obcou Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 7: žiadosť pod č. 246/2017   o odkúpenie pozemku – 
                  p. Rudolf  Schwarz a manž., Topoľčany

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 246/2017   o odkúpenie pozemku – p. Rudolf  Schwarz a manž., Topoľčany 
s pripomienkou.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 7: žiadosť pod č. 291/2017 o odkúpenie časti pozemku – 
                  Tomáš Mikudík, Nemečky  

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 291/2017 o odkúpenie časti pozemku – Tomáš Mikudík, Nemečky 
s pripomienkou.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 7: žiadosť pod č. 245/2017 o zmenu ÚP Obce Jacovce – p. Milan Manduch, Tesáre 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 245/2017 o zmenu ÚP Obce Jacovce – p. Milan Manduch, Tesáre. 

 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 7: žiadosť pod č. 247/2017 o zmenu ÚP Obce Jacovce – 
                  p. Rudolf  Schwarz a manž., Topoľčany  

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 247/2017 o zmenu ÚP Obce Jacovce –  p. Rudolf Schwarz a manž. Topoľčany.  

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 7:  žiadosť pod č. 260/2017 o zmenu ÚP Obce Jacovce – 
      Stanislav Vančo, Velušovce 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 260/2017 o zmenu ÚP Obce Jacovce – p. Stanislav Vančo , Velušovce.

NESCHVAĽUJE:

doplnenie do ÚP – časť L  - zakreslenie stavby – samoobslužnej čerpacej stanice v zmysle 
predloženej žiadosti pod č. 260/2017,  p. Stanislav Vančo, Velušovce.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 7:  žiadosť pod č. 179/2017 o zmenu ÚP Obce Jacovce – 
                   Ing. Michalíková, Jacovce a Ing. Vančo, Prešov

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 179/2017 o zmenu ÚP Obce Jacovce – Ing. Michalíková, Jacovce a Ing. Vančo, 
Prešov.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 8: návrh na zrušenie uznesenia  č. 18/13/2016 a prijatie nového uznesenia 
k navrhovaným Zmenám a doplnkom č. 1 k ÚP Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

návrh  na  zrušenie  uznesenia  č.  18/13/2016  podľa  predloženého  návrhu   a prijatie  nového
uznesenia k navrhovaným Zmenám a doplnkom č. 1 k ÚP Obce Jacovce

RUŠÍ:

uznesenie z 13. zasadnutia OcZ zo dňa 15.12.2016 pod č. 18/13/2016 na základe predloženého
návrhu 

SCHVAĽUJE:
po preskúmaní Územného plánu Obce Jacovce v zmysle § 30, ods. 4 Zák. 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 až na úroveň oplotenia areálu PPD
Prašice

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. Umožniť v budove pošty a v budove PPD (Biely dom) do budúcna na prestavbu bytov

5. Vytypovať lokalitu, ktorá bude v územnom pláne určená pre hasičskú zbrojnicu a zberný dvor

6. Zmeniť časť stavu „priemyselná zóna“ v Majeri aj na možnosť výstavby RD, resp. IBV

7. Májová ul. – ľavá strana ulice smerom na Prašice umožniť výstavbu IBV

8. Starý  kultúrny  dom –  doplniť  ÚP  v tejto  oblasti  o možnosť  IBV,  HBV  s tým,  že  ostane
ponechaná funkcia občianskej vybavenosti nekomerčného a komerčného charakteru



9. zmena ulice Cintorínska na Brezová

10. Zvýšiť zastavanosť územia v lokalite „Schwarzov Mlyn“  na koeficient 0,35, doplniť do ÚP 
novú uličnú schému, doplniť funkciu občianskej vybavenosti /jednopodlažnej/

11. 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

12. Doplniť stavebnú čiaru parc. č. 793/2 (ul. Poľná) 

13. Zakresliť v ÚPC N1 cestu podľa parc. č. 762

14. Zakresliť chodník k Židovskému cintorínu k príslušnému ÚPC

15. Do ÚPC N doplniť  realizáciu novej IBV

16. Umožniť výstavbu IBV v časti ÚP V a L, zároveň doplniť túto oblasť o predelovú zeleň 

zo strany oplotenia areálu PPD Prašice

17. Výstavba cesty v ÚPC K, zrušenie cesty v ÚPC K1

18. Doplniť do ÚPC E1 výstavbu novej IBV

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 12/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 9: Rôzne – informácia – nový Organizačný poriadok Obce Jacovce  

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu o novom Organizačnom poriadku Obce Jacovce účinným od 1.4.2017.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 13/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 9: Rôzne – informácia – Dom smútku 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu o pripravovanom zámere rekonštrukcie Domu smútku

UKLADÁ:

obecnému úradu zabezpečiť výkon verejného obstarávania na pripravovanú rekonštrukciu Domu 
smútku v Jacovciach podľa predloženého zámeru. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 14/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 9: Rôzne – informácia k podaniu žiadosti o NFP pre projekt na zriadenie učební 
                  v ZŠ v Jacovciach 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu k podaniu žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zriadenia polytechnickej  učebne 
a modernizácia chemickej učebne v ZŠ  Jacovce“ realizovanej v rámci výzvy IROP-PO2- SC222-PZ-
2016-2

SCHVAĽUJE:

predloženie ŽoNFP za účelom  realizáciu projektu „Zriadenie  polytechnickej  učebne a  modernizácia
chemickej učebne v ZŠ Jacovce“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2,  ktorého
ciele sú v súlade s platným Územným plánom obce a platným Programom rozvoja obce:

-          zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
-          zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

        rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

       s  podmienkami poskytnutia pomoci; 

-          zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce



Jaroslav Božik
 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 15/17/2017
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.4.2017

K bodu 9: Rôzne – informácia o mandátnej zmluve na aukcie elektrickej energie

 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu o predloženej mandátnej zmluve – fi. Altrak, spol. s. r.o., Bánovce nad Bebravou na 
dodávku elektrickej energie. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 




