
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 15: informácia o stave kanalizácie v Obci Jacovce   

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu  o stave kanalizácie v Obci Jacovce, ktorú podal pracovník ZsVAK Topoľčany -
p. Michal Bohát. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 2/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 15: informácia o starom kultúrnom dome   

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu  o stave starého kultúrneho domu, ktorú podal  zástupca nezávislej stavebnej 
spoločnosti - p. Miloš Kopecký. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 4: kontrola plnenia uznesení    

Obecné zastupiteľstvo  Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 5: návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu 
Obce Jacovce – zmeny a doplnky č.1“

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
1. Stanovisko Okresného úradu Nitra, Odboru výstavby a bytovej politiky v Nitre č.

OU-NR-OVBP1-2018/017156  zo  dňa   09.03.2018  k preskúmaniu Návrhu
Územného plánu Obce  Jacovce -  zmeny  a doplnky č. 1  podľa § 25 zákona č.
50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)
v znení neskorších predpisov. 

2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok  k Návrhu Územného plánu Obce  Jacovce
-  zmeny  a doplnky č. 1

3. Správu o obstaraní a o prerokovaní  Návrhu Územného plánu Obce  Jacovce -  zmeny  a 
doplnky č. 1

SCHVAĽUJE:
1. Územný plán Obce   Jacovce -  zmeny  a doplnky č. 1
2. Všeobecné záväzné nariadenie Obce   Jacovce  č. 1 /2018, ktorým sa vyhlasuje  
    Záväzná časť  Územného plánu Obce  Jacovce -  zmeny  a doplnky č. 1

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 6: postup OcZ Obce Jacovce pri prijatí uznesenia č. 4/21/2017 zo dňa 9.11.2017 – 
upozornenie prokurátora pod č. Pd 8/18/4406-6

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
upozornenie prokurátora pod sp. zn.: Pd 8/18/4406-6 zo dňa 14.3.2018  podľa § 28 odst. 1 zák. č.
153/2001  Z.z.  o prokuratúre  v z.n.p.  –  postup  obecného  zastupiteľstva  pri  prijatí  uznesenia  č.
4/21/2017 zo dňa 9.11.2017.

UKLADÁ:
1. Obecnému úradu prejednať upozornenie prokurátora na pracovnej porade starostu obce 

a prijať opatrenia smerujúce k tomu, aby k obdobným pochybeniam nedochádzalo a aby boli 
dôsledne dodržiavané ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a/, § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 
Zb.

2. Obecnému úradu upovedomiť prokurátora o prijatých opatreniach. 

  

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 7:  návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
stanovisko ekonomickej komisie k návrhu zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2018

SCHVAĽUJE:
zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2018. 

   

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 8:  návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v zmysle žiadosti 
                  pod č. 1809/2017 – p. Mikudík

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o žiadosti pod č. 1809/2017 p. Mikudíka, Nemečky č.166, 95622 Prašice

SCHVAĽUJE:
prevod nehnuteľného majetku Obce Jacovce v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku  obce  v z.n.p.,  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  formou  predaja:  Obec  Jacovce  je
výlučným vlastníkom nehnuteľnosti  nachádzajúcej sa v k.u. Jacovce, zapísaná na LV č. 793 podľa
registra CKN parc.č. 525/4 ako novovzniknutá parc.č. 525/23- trvalý trávnatý porast o rozlohe 300 m2,
podľa GP č. 36319830-123/17. Prevod uvedenej nehnuteľnosti sa robí formou predaja, kde kupujúci je
p. Tomáš Mikudík, Nemečky č. 166, 956 22 Prašice, cena za m2 pozemku je 15 €. Dôvod hodný
osobitného zreteľa je, že uvedená parcela bude slúžiť na rozšírenie jestvujúcej parc.č. 614, kde plánuje
žiadateľ výstavbu rodinného domu.

UKLADÁ:
Obecnému úradu pripraviť  a podpísať kúpno – predajnú zmluvu s p. Mikudíkom, Nemečky č. 166,
95622 Prašice.
   

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 9: návrh na schválenie prenechania majetku do nájmu v zmysle žiadosti
                 pod č. 1612/2017 – p. Krošláková

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o žiadosti pod č. 1612/2017 p. Krošláková, Pod Hôrkou 426/38, 95621 Jacovce 

SCHVAĽUJE:
v zmysle § 9a, ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších zmien a doplnkov
a podľa  platných  Zásad  hospodárenia  s majetkom Obce  Jacovce  -   prenechanie  majetku  obce  do
nájmu, parcela registra „E“, par.č. 807/2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve
Obce Jacovce, o výmere 103 m2, zapísanej na LV č.1506, podľa registra CKN, v   katastrálnom území
 Jacovce, p. Monike Krošlákovej, Pod Hôrkou 426/38, 956 21 Jacovce, ako prípad hodný osobitného
zreteľa – parcela bude využitá ako záhradka. Cena za ktorú Obec Jacovce dáva do prenájmu je podľa
VZN č. 9/2016 pozemok – zúrodnenie – 0,10 € za m2. 

UKLADÁ:
obecnému úradu pripraviť   a  podpísať  nájomnú  zmluvu  s p.  Krošlákovou Monikou,  Pod Hôrkou
426/38, Jacovce.

 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 10:  výmena parciel s PPD Prašice sídlo Jacovce -  pri Zbernom dvore  
                   v Jacovciach

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o zámene parciel pri PPD podľa listu PPD Prašice – vyjadrenie k žiadosti o odkúpenie 
parcely č. 525/9

UKLADÁ:
obecnému úradu pripraviť potrebné dokumenty k požadovanej zámene pozemkov v zmysle žiadosti.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 11: obsadenie miesta správcu Obecnej knižnice

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o podaných žiadostiach na miesto správcu obecnej knižnice v Jacovciach.

SCHVAĽUJE:
p. Mariána Mikuša, Farská 569/54, Jacovce -  na miesto správcu obecnej knižnice v Jacovciach.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 12:  návrh Zmluvy o výkone HK pre viaceré obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o  zmluve o výkone kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzavretej
v zmysle § 18b a § 20a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

SCHVAĽUJE:
zmluve o výkone kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzavretej v zmysle § 18b a
§ 20a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

UKLADÁ:
obecnému úradu uzatvoriť Zmluvu o výkone kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra pre viaceré obce
uzavretej  v zmysle  §  18b  a  §  20a zákona  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších
predpisov.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 12/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 14:  žiadosť pod č. 70/2018 – SENIORÁT DD a SS n.o., Horné Obdokovce –   
                   o poskytnutie finančného príspevku na dofinancovanie úhrady za pobyt 
                   v zariadení pre seniorov

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 70/2018 – SENIORÁT DD a SS n.o., Horné Obdokovce – o poskytnutie 
finančného príspevku na dofinancovanie úhrady za pobyt v zariadení pre seniorov.

   

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 13/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 14:  žiadosť pod č.  307/2018 – J.Globanová, Topoľčany – o udelenie súhlasu 
s výkonom podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č.  307/2018 – J. Globanová, Topoľčany – o udelenie súhlasu s výkonom 
podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti

SCHVAĽUJE:
udelenie súhlasu s výkonom podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti v zmysle žiadosti.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 14/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 14:  žiadosť pod č. 318/2018 – Meissen s.r.o., Topoľčany – o rozšírenie verejného 
vodovodu – ul. Záhradkárska

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 318/2018 a doplnenie žiadosti pod č. 334/2018 -  spoločnosť Meissen s. r. o., so sídlom
ul. 17.novembra 1300, 955 01 Topoľčany.

SCHVAĽUJE:
návrh  na  prevod  a prevzatie  diela  do  majetku  Obce  Jacovce:  Vodovod  PE  D  110  vedeného  na
parcelách č. 522 a 1390/1, v dĺžke 84 m, v katastrálnom území Obce Jacovce.

   

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 15/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 13:  návrh na odkúpenie futbalového ihriska v Jacovciach
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o  ponuke prenajímateľov futbalového ihriska  na odkúpenie ihriska.

SCHVAĽUJE:
odkúpenie  parciel  nachádzajúcich  sa  v  kat.  území  Jacovce  ,  zapísaných   na  Okresnom  úrade
Topoľčany, katastrálnom odbore na :

LV č.427 ako parc. C KN č. 192/4 – ostatné plochy o výmere    2 128 m2    

LV č.428 ako parc. C KN č. 192/3 – ostatné plochy o výmere    2 119 m2    

LV č.513 ako parc. C KN č. 190/1– zastavané plochy o výmere    385 m2    

                        parc. C KN č. 190/2– zastavané plochy o výmere      56 m2     

                              parc. C KN č. 192/2– ostatné  plochy o výmere     2 321 m2    

Vlastníkmi uvedených pozemkových nehnuteľnosti sú podľa doložených listov vlastníctva v katastri 
nehnuteľnosti zapísaní:

- na LV č. 427 
   Ing. Klára Benciová,  Bratislava,  Studenohorská 2077/34  - podiel v 1/2 – ici              
   Ing. Andrea Benciová,  Bratislava, Tranovského 2200/6 - podiel v 1/4 – ine
   Ladislav Benci,  Bratislava,  Tranovského  2200/6 - podiel v 1/4 - ine

  
- na LV č.428  
       Oto Krumpolec,  Bánovce nad Bebr., 5. apríla, č.181/47  - podiel v ½ - ica 
        Roman Krumpolec,  Martin 8 – Priekopa, Dullová č.42/24 - podiel v ½ - ica 

- na LV č.513  

       Ing. Klára Benciová, Bratislava,  Studenohorská 2077/34   - podiel v 1/4- ine

       Ing. Andrea Benciová, Bratislava, Tranovského 2200/6    - podiel v 1/8- ine
       Ladislav Benci, Bratislava,  Tranovského  2200/6    - podiel v 1/8- ine

       Oto Krumpolec, Bánovce nad Bebr., 5. apríla, č.181/47  - podiel v 1/4- ine

       Roman Krumpolec,  Martin 8 – Priekopa, Dullová č.42/24     - podiel v 1/4- ine

Suma za odkúpenie uvedených parciel je  84 000  €. 

UKLADÁ:
obecnému  úradu  oboznámiť  o výsledku  rokovania  OcZ  prenajímateľov  futbalového  ihriska  a 
podpísať s prenajímateľmi kúpno-predajnú zmluvu.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 16/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 15: Rôzne -  informácia o návrhu vysporiadania ul. Zemianskej 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o stave vysporiadania všetkých ulíc v Obci Jacovce. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 17/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 15: Rôzne -  informácia o novele Zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane  
                                detí a sociálnej kuratele

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o novele zák. č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele platnej
od 1.4.2018

UKLADÁ:
obecnému úradu vypracovať nový návrh VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele v zmysle zák. č. 305/2005.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 18/24/2018
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

22.3.2018

K bodu 15: Rôzne - informácia o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže - lekáreň

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o priebehu a ukončení obchodnej verejnej súťaže.

Jaroslav Božik
 starosta obce 


	- na LV č.428
	Oto Krumpolec, Bánovce nad Bebr., 5. apríla, č.181/47 - podiel v ½ - ica

