
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/25/2018
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

10.5.2018

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení  hlavnou kontrolórkou  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 2/25/2018
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

10.5.2018

K bodu 5: Žiadosť o poskytnutie dotácie z MŠVVaŠ SR – finančná spoluúčasť obce  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o výzve na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu s športu SR v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2018

SCHVAĽUJE:
Spolufinancovanie  projektu  Rekonštrukcia  cvičebného  priestoru  vrátane  náraďovne
a Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti
vo výške 10% z celkových výdavkov na rekonštrukciu v sume 15 000,00 eur

UKLADÁ:
Obecnému  úradu  pripraviť  a podať  žiadosť  v zmysle  Výzvy  na  predloženie  žiadosti  o
poskytnutie  dotácie  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  s športu  SR  v oblasti  telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok
2018 na Rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne a Rekonštrukciu ústredného
kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/25/2018
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

10.5.2018

K bodu 6: Výpoveď z nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku   

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o nájomnej zmluve s p. Čakajdom, Hlboká 532/17, Jacovce 

SCHVAĽUJE:
Ukončenie nájomnej zmluvy s p. Čakajdom, Hlboká 532/17, Jacovce -  o dočasnom užívaní pozemku 
na parc. č. 134/5 – záhrada k 31.7.2018.

 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/25/2018
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

10.5.2018

K bodu 7: Rôzne – informácia o pripravovanom zámere výstavby nového
                                kultúrneho domu  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o pripravovanom zámere výstavby nového polyfunkčného domu v Jacovciach.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/25/2018
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

10.5.2018

K bodu 7: Rôzne – žiadosť o rekonštrukciu Zdravotného strediska v Jacovciach  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Žiadosť pod č. 1276/2018 – Medo-dent, s.r.o., Topoľčany – o rekonštrukciu Zdravotného strediska 
v Jacovciach.

Jaroslav Božik
 starosta obce 


