
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z  19.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa  19.7.2017
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  8 poslancov OcZ 
                   zamestnanci OcÚ  

      hostia

Neprítomná: 1 poslankyňa /Mgr. Bošanská/

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie programu

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky

4. Doplnenie uznesenia č. 14/17/2017 zo dňa 27.4.2017 

5. Diskusia

6. Záver

Jednanie:

K     bodu 1 a     2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

Starosta obce – otvoril 19. riadne Obecné zastupiteľstvo, predložil návrh programu OcZ a následne dal
hlasovať  za odsúhlasenie celého návrhu programu. Poslanci súhlasili s návrhom programu. 

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

K     bodu 3:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky       

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Kišaca, MUDr. Čačíka a p. Laciku

Hlasovanie č.2
Hlasovanie za: 8 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: 8 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 4:
Doplnenie uznesenia č. 14/17/2017 zo dňa 27.4.2017 

Starosta obce – otvoril uvedený bod programu.

Dôvodová správa: na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2017 bolo schválené uznesenie č.
14/17/2017,  ktoré  sa  týkalo  schválenia  predloženia  ŽoNFP  k projektu  „Zriadenie  polytechnickej
učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce“. Na obecný úrad bol v týchto dňoch doručený
list  z Nitrianskeho samosprávneho kraja,  so žiadosťou o doplnenie  tohto uznesenia  o presnú sumu
spolufinancovania.  Chyba  sa  stala  na  strane  spracovateľa  žiadosti,  ktorý  nám  predložil  návrh
uznesenia bez presnej sumy a chybu urobili aj pri číselnom označení výzvy.

Uznesenie znelo:

Obecné  zastupiteľstvo  v Jacovciach  schvaľuje  predloženie  ŽoNFP  za  účelom  realizácie  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

Upravené uznesenie by malo mať znenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach schvaľuje  -  predloženie  ŽoNFP za účelom realizácie  projektu
„Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce“ realizovaného v
rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, 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
5 196,42€ t.j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 103 928,47€ a poskytnutého NFP v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.



Starosta obce – uviedol, že uvedené upravené uznesenie je potrebné zaslať na Nitriansky samosprávny
kraj najneskôr do: 17.7.2017.

Ing. Vičan – informoval, že projekt sa podáva v zmysle Výzvy na predkladanie projektových zámerov
na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,  školských knižníc, odborných
učební rôzneho druhu v základných školách. 

Ing. Pavlovič – informoval, že o projekte neboli poslanci dostatočne informovaní. 

Ing.  Vičan – informoval  poslancov o danom projekte.  V našej  základnej  škole  by išlo  o zriadenie
polytechnickej učebne, ktorá v základnej škole absentuje úplne, praktické vyučovanie sa vykonáva
v obmedzenom režime  a je  nevyhnutné  učebňu zriadiť  a modernizáciu  chemickej  učebne,  ktorá  je
v zlom stave, materiálovo – technologické vybavenie je zastarane.

Ing.  Pavlovič  –  spolufinancovanie  k uvedenému  projektu  nemáme  v rozpočte  ale  podotkol,  že
finančné prostriedky na spolufinancovanie  by sa presunuli tak, že to čo máme v rezervnom fonde na
rekonštrukciu Domu smútku a v prípade, že budeme úspešný, tak sa časť fin. prostriedkov použije na
tento projekt a za ostatné sa dofinancuje rekonštrukcia Domu smútku, v krajnom prípade by sa vzal
menší úver. Projekt má zabezpečiť aj financovanie neoprávnených výdavkov. Nie je nám známe, čo
projekt obnáša. Verejným obstarávaním je možné, že sa cena za dielo zníži. Ak by vyskočili nejaké
neoprávnené  výdavky,  tak   o tieto  výdavky  bude  krátený  rozpočet  škole  z podielových  daní.
V rozpočte  nemáme  na  financovanie  neoprávnených  výdavkov  a ani  výdavkov,  ktoré  môžu  ešte
vyskočiť v rámci projektu. Buď si na to škola ušetrí alebo im to obec skráti s podielových daní. Nie je
proti realizácii uvedeného projektu, ale keď sa do niečoho ide, mal by tento projekt niekto posúdiť,
minimálne stavebná komisia alebo Rada školy. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenému návrhu.

Obecné  zastupiteľstvo  v  Jacovciach  vzalo  na  vedomie  informáciu  a poslanci  schválili  doplnenie
uznesenia.

Obecné  zastupiteľstvo  Uznesením  č.  1/19/2017  vzalo  informáciu  na  vedomie  informáciu
ohľadom doplnenia uznesenia č. 14/17/2017 zo dňa 27.4.2017

Hlasovanie č. 4
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 0

 a schválilo predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie polytechnickej učebne
a modernizácia  chemickej  učebne  v ZŠ  Jacovce“  realizovaného  v  rámci  výzvy  IROP-PO2-
SC222-2016-13 -  Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,  školských
knižníc,  odborných učební rôzneho druhu v základných školách,  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
5 196,42  €, t.j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 103 928,47 € a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.



Hlasovanie č. 5
Hlasovanie za: 7 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec

K     bodu 5:
Diskusia

Starosta obce – v rámci diskusie informoval poslancov stave nájomných vzťahov čo sa týka ihriska.
Na  septembrom  zasadnutí  budú  poslanci  informovaní  o danej  situácii.  Poslanci  sa  dohodli,  že
nasledujúce zasadnutie OcZ bude 13.9.2017.

K     bodu 6:
Záver

Starosta obce – na záver poďakoval poslancom a hosťom za účasť na 19. riadnom zasadnutí OcZ
a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

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

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

                Jaroslav Božik
   starosta obce 


