
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 4: kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 2/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 5: správa z finančnej kontroly na mieste 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

správu z finančnej kontroly na mieste. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 6: návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  
                  v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
                  Obce Jacovce 
 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

VYHLASUJE:

VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských 
zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce Jacovce.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 7:  návrh VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
                   školy a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

VYHLASUJE:

VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa 
školského zariadenia na území Obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 8:  návrh VZN č. 4/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov 
                   zaregistrovaných kandidátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

VYHLASUJE:

VZN č. 4/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov 
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 9: návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

SCHVAĽUJE:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 10: odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Jacovce k návrhu 
                     Záverečného účtu za rok 2016

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Jacovce k návrhu Záverečného účtu za rok 2016.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 11: návrh Záverečného účtu Obce Jacovce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016, 
                     Individuálna výročná správa Obce Jacovce za rok 2016, Správa nezávislého 
                     audítora z overenia dodržiavania povinností obce podľa požiadaviek zákona  
                     o rozpočtových pravidlách
 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

Individuálnu výročnú správu Obce Jacovce za rok 2016 a Správu nezávislého audítora z overenia 
dodržiavania povinností obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách k 31.12.2016

SCHVAĽUJE:

Záverečný účet Obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez výhrad a použitie prebytku 
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 63 043,09 €.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 12: návrh na odpis pohľadávky  

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu ohľadom návrhu na odpis pohľadávky 

SCHVAĽUJE:

odpis nevymožiteľnej /nedaňovej/ pohľadávky podľa § 101 Občianskeho zákonníka.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 13: návrh Zmeny Rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2/2017
 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

SCHVAĽUJE:

zmenu Rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2/2017.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 14: zriadenie predkupného práva - k žiadosti pod č. 148/2017 – p. Schwarz a manž., 
                    Topoľčany 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

Informáciu ohľadom zriadenia predkupného práva v zmysle prejednanej žiadosti pod č. 148/2017 zo
dňa 15.2.2017 – p. Schwarz a manž., Topoľčany

SCHVAĽUJE:

zriadenie predkupného práva v zmysle § 602 a násl. Občianskeho zákonníka v z.n.p., v prospech Obce
Jacovce – kupujúci sa zaväzuje, že do 31.12.2020 uskutočnia stavebný  zámer –  výstavbu komplexu
rodinných domov. Pokiaľ kupujúci nezrealizuje uvedenú výstavbu,  zaväzuje sa odpredať pozemky
nachádzajúce  sa  na  parc.  č.  562  m2  o výmere  271  m2  a parc.  č.  563/6   o výmere  16  m2  späť
predávajúcemu -  Obci Jacovce za kúpnu cenu, za ktorú ich kupujúci  nadobudli. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 12/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 15: protesty –pod č. 1133/2017,  pod č. 1172/2017, a doplňujúca informácia 
                    od p. Reháka pod č. 1244/2017
 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

Protest – podpisovú akciu – ZO SZZ č.14-17 – osada MIERU, Topoľčany so sídlom v Továrnikoch 
pod č. 1133/2017, 

Protest – podpisovú akciu – občanov žijúcich na ul. Záhradkárskej a časti obce Tovarník 
pod č. 1172/2017,

a

doplňujúcu informáciu od p. Reháka, Topoľčany pod č. 1244/2017.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 13/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 16: aktualizácia Povodňového plánu Obce Jacovce
 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

SCHVAĽUJE:

aktualizáciu Povodňového plánu záchranných prác Obce Jacovce.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 14/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 17: žiadosť -  pod č. 1130/2017 – p. Mikudík – doplnenie žiadosti o situačný náčrt 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 1130/2017 – p. Mikudík, Nemečky ohľadom odkúpenia pozemku a doplnenie 
svojej žiadosti o situačný náčrt s pripomienkami.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 15/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 17:  žiadosť - pod č.  1114/2017  - MUDr. Majtán, Jacovce – o odkúpenie alebo 
                                       prenájom pozemku

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 1114/2017 – MUDr. Majtán a manž., Jacovce – o odkúpenie alebo prenájom pozemku.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 16/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 17:  žiadosť - pod č.  1115/2017  - p. Pospíšilová,  Jacovce – o odkúpenie alebo 
                      prenájom pozemku

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť - pod č.  1115/2017  - p. Pospíšilová,  Jacovce – o odkúpenie alebo prenájom pozemku.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 17/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 17:  žiadosť - pod č.  1116/2017  - Mgr. Katonová, Topoľčany – o odkúpenie alebo 
                     prenájom pozemku

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť - pod č.  1116/2017  - Mgr. Katonová, Topoľčany – o odkúpenie alebo prenájom pozemku.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 18/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 17: žiadosť - pod č.  246/2017 – p. Schwarz a manž., Topoľčany  – o odkúpenie pozemku 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 246/2017 – p. Schwarz a man., Topoľčany – o odkúpenie pozemku

UKLADÁ:

Obecnému úradu pripraviť zámer predaja parcely č. 523, o výmere 1470 m2, z dôvodu 
 hodného osobitného zreteľa s podmienkami v zmysle žiadosti pod č. 246/2017.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 19/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 17: žiadosť - pod č.  1216/2017 – p. Smatana, Jacovce – o prenajatie záhrady   

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť - pod č.  1216/2017 – p. Smatana, Jacovce – o prenajatie záhrady   

UKLADÁ:

obecnému úradu pripraviť zámer prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 20/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 17: žiadosť pod č. 1101/2017 – Marián Maringa, Miroslav Zorko, Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

žiadosť pod č. 1101/2017 – Marián Maringa, Miroslav Zorko, Jacovce – o vybudovanie kanalizácie
na časti ulice Farskej.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 21/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 18: rôzne - informácia k žiadosti pod č. 157/2017 – RNDr. Kasalová, Topoľčany 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu  - k žiadosti pod č. 157/2017 - RNDr. Kasalovej, Topoľčany  o odkúpenie 
nehnuteľnosti – budova lekárne

UKLADÁ:

obecnému úradu pripraviť zámer predaja lekárne formou obchodno – verejnej súťaže a pripraviť 
podmienky súťaže.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 22/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 18: rôzne - informácia k žiadosti pod č. 1257/2017 – ZO SZZ, osada MIERU, Topoľčany
 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu – k žiadosti pod č. 1257/2017 – ZO SZZ č.14-17 – osada MIERU, Topoľčany so 
sídlom v Továrnikoch o opravu prístupovej komunikácie.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 23/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 18: rôzne - informácia - návrh nájomnej zmluvy s COOP Jednota o prenájom priestorov
 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu – o návrhu nájomnej zmluvy s COOP Jednota, Topoľčany o prenájom priestorov nad 
predajňou potravín. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 24/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 18: rôzne - informácia - ihrisko
 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu – futbalové ihrisko

UKLADÁ:

obecnému úradu zrealizovať zorganizovanie stretnutia s majiteľmi pozemkov futbalového ihriska  
s ponukou  obce na odkúpenie pozemku pod budovou Kolkárne. Termín: 31.8.2017.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 25/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 18: rôzne - informácia k voľbe hlavného kontrolóra Obce Jacovce 
 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu – k voľbe hlavného kontrolóra Obce Jacovce

UKLADÁ:

obecnému úradu pripraviť vyhlásenie výberového konania na miesto hlavného kontrolóra 
Obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 26/18/2017
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

21.6.2017

K bodu 18: rôzne - návrh na udelenie cien starostu obce
 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:

informáciu – návrh na udelenie cien starostu obce 

SCHVAĽUJE:

udelenie ceny starostu obce p. Jozefovi Čimborovi a p. Jozefovi Golešényimu v zmysle Štatútu 
Obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 


