
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/21/2017
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

9.11.2017

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. 2/21/2017
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

9.11.2017

K bodu 5: voľba Hlavného kontrolóra Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu  ohľadom  nesúladu  vyhlásenia  voľby  hlavného  kontrolóra  Obce  Jacovce  -  medzi
podmienkami uverejnenými na úradnej tabuli, v tlači a v prijatom uznesení č. 5/20/2017

RUŠÍ:
uznesenie č. 5/20/2017 z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa
13.9.2017

SÚHLASÍ:
s prijatím hlavného kontrolóra do pracovného pomeru na pracovný úväzok 10 hodín (25%) týždenne

VYHLASUJE:
v zmysle § 18 ods.1 a § 18a  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra
Obce Jacovce na pracovný úväzok  10 hodín (25%) týždenne.  Ide o funkciu na 6 ročné funkčné
obdobie. Plat v zmysle  § 18 c) zákona č.369/1990 Zb..  Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční
dňa  20.12.2017   o 17.00  hod. Voľba  hlavného  kontrolóra  Obce  Jacovce  sa  uskutoční  tajným
hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Jacovciach. Záujemcovia o túto funkciu môžu svoje
písomné prihlášky zaslať alebo priniesť na obecný úrad najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j.
do 5.12.2017  v uzavretej obálke s označením „Neotvárať -Voľba hlavného kontrolóra obce“.  Adresa
na doručenie:  Obecný úrad Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce. Miesto osobného odovzdania
prihlášky:  podateľňa   Obecného  úradu  v  Jacovciach,  Farská 288/6. Platí odtlačok prezentačnej
pečiatky podateľne Obecného úradu v Jacovciach. Termín doručenia prihlášky: do 5.12.2017do 16,00
hod.

SCHVAĽUJE:    
1. Požiadavky na uchádzača:

- ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie s maturitou,
- znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia obce a verejnej správy,
- spôsobilosť na právne úkony,
- bezúhonnosť 



2. Náležitosti prihlášky pre výber hlavného kontrolóra obce sú nasledovne:
- osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, 

trvalé bydlisko, telefón, emailová adresa)
- profesijný životopis,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- čestné prehlásenie uchádzača o tom, že má spôsobilosť na právne úkony, 
- písomný  súhlas  kandidáta  so  zverejnením  osobných  údajov   podľa  §  11  zákona   č.

122/2013  Z.z.  o ochrane  osobných  údajov  v znení  neskorších  predpisov  za  účelom
vykonania  voľby  hlavného  kontrolóra  obce  na  zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva
v Jacovciach

UKLADÁ:
obecnému úradu  zverejniť  vyhlásenie  voľby hlavného kontrolóra  obce Jacovce na úradnej  tabuli
obce, na  webovej stránka obce  a v regionálnom denníku v zmysle tohto uznesenia.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/21/2017
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

9.11.2017

K bodu 6:  upozornenie prokurátora – postup Obce Jacovce pri prijatí uznesenia
                   pod č. 18/18/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

VYHOVUJE:
upozorneniu prokurátora z Okresnej prokuratúry v Topoľčanoch, pod sp. zn.: Pd118/17/4406-8, podľa
§ 28 ods. 1 zák. č.  153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov  -  postup obecného
zastupiteľstva Obce Jacovce pri prijatí uznesenia č. 18/18/2017 zo dňa 21.6.2017 a iné

NAVRHUJE:
obecnému úradu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov za dodržania ustanovení § 9
ods.  2  písm.  a/,  §  9a  ods.  8  písm.  e/  zák.  č.  138/1991  Zb.  a o prijatých  opatreniach  upovedomí
prokurátora. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/21/2017
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

9.11.2017

K bodu 7: žiadosť pod č. 1675/2017 – o odkúpenie pozemku/zriadenie predkupného práva 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1675/2017 – p. Schwarz a manž., Topoľčany - o odkúpenie pozemku/zriadenie 
predkupného práva

SCHVAĽUJE:
zámer prevodu majetku obce v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce
v z.n.p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č. 523/1 ostatné plochy, o výmere 1012 m2,
v k.ú. Jacovce. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že uvedená parcela bude využitá a upravená ako súčasť záhrad
nových majiteľov v projekte „Kondomínium Mlyn Jacovce“

UKLADÁ:
obecnému úradu pripraviť  príslušné dokumenty na zverejnenie  zámeru  prevodu majetku  z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - parcela č. 523/1.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/21/2017
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

9.11.2017

K bodu 7: žiadosť pod č. 1685/2017 – o poskytnutie súčinnosti pri mimosúdnom riešení 
                  susedského sporu  

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť  pod.  č.  1685/2017  –  Advokátska  kancelária  Mihalda,  Valach,  Kišac,  s.r.o.,  Bratislava  -
o poskytnutie súčinnosti pri mimosúdnom riešení susedského sporu

NESCHVAĽUJE  :
zriadenie vecného bremena,  ktoré spočíva v práve prechodu a prejazdu motorovými  vozidlami  cez
parc. CKN  č. 718/1 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 9896 m2, zapísanej na LV č. 793

UKLADÁ:
obecnému úradu doriešiť vybudovanie verejného osvetlenia v zmysle žiadosti po prerokovaní vo 
finančnej komisii.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/21/2017
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

9.11.2017

K bodu 7: žiadosť pod č. 1588/2017 – o odpredaj parcely podľa GP 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1588/2017 – p. Mikudík, Nemečky -  o odpredaj parcely podľa GP

NESCHVAĽUJE:
zámer prevodu majetku obce v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce
v z.n.p.  z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela 525/23 o rozlohe 300 m2.  

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/21/2017
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

9.11.2017

K bodu 7: žiadosť pod č. 1662/2017 – o zníženie dane za nevýherné hracie prístroje 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1662/2107 – ASTOR – DUO s.r.o., Veľké Úľany - o zníženie dane za nevýherné hracie
prístroje.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/21/2017
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

9.11.2017

K bodu 7: žiadosť pod č. 1578/2017 – o finančnú dotáciu na Centrum voľného času pre rok 2018

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1578/2017 – Centrum voľného času, Topoľčany – o finančnú dotáciu pre rok 2018

NESCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 1578/2017 – Centrum voľného času, Topoľčany – o finančnú dotáciu pre rok 2018.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/21/2017
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

9.11.2017

K bodu 8: správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s materskou školou za šk. rok 2016/2017 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu k podanej Správe o  výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy s materskou školou za šk. rok 2016/2017 

SCHVAĽUJE:
správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  Základnej  školy  s materskou
školou za šk. rok 2016/2017. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/21/2017
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

9.11.2017

K bodu 9: rôzne – informácia k obchodnej verejnej súťaži - lekáreň 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na budovu lekárne v Jacovciach.

UKLADÁ:
obecnému úradu pripraviť nové podmienky predaja budovy lekárne.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/21/2017
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

9.11.2017

K bodu 10:  diskusia 

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach 
SCHVAĽUJE:
odmenu hlavnej kontrolórke Obce Jacovce vo výške 13 %  zo sumy tarifných platov za obdobie 
január – november 2017.

Jaroslav Božik
 starosta obce 


