
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z  26.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa  28.6.2018
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  8 poslancov OcZ    /1 poslanec Ing. Vičan sa ospravedlnil z účasti na OcZ/
                   zamestnanci OcÚ  

      hostia

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
4. Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 
5. Návrh VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce 
6. Návrh VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Jacovce 

7. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2022
8. Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 
9. Správa z kontroly hlavného kontrolóra Obce Jacovce 
10. Návrh Plánu práce hlavného kontrolóra Obce Jacovce na II. polrok 2018 
11. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Jacovce k návrhu Záverečného účtu 

Obce Jacovce za rok 2017 
12. Návrh Záverečného účtu Obce Jacovce a rozpočtového hospodárenia za rok 2017, 

Individuálna výročná správa Obce Jacovce za rok 2017, Správa nezávislého audítora 
pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce 

13. Prevzatie vodovodu na ul. Záhradkárskej do vlastníctva obce Jacovce a následné 
odovzdanie práv Vodárenskej spoločnosti 

14. Rozsah výkonu funkcie starostu obce pre budúce volebné obdobie, určenie počtu 
obvodov a počtu poslancov  pre budúce volebné obdobie

15. Žiadosti: - pod č. 1350/2018 – Eva Ďurčeková, Hlboká 303, Jacovce – o odkúpenie  
                 nehnuteľnosti

- pod č. 1325/2018 – Peter Herda, Hlboká 328, Jacovce – o zrealizovanie 
priechodu pre chodcov 



16. Rôzne  - stanovisko hlavného kontrolóra k zaťaženosti Obce Jacovce 
- informácia o knižnici 
- informácia o poskytnutých dotáciách

17. Diskusia
18. Záver

Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta  obce  –  otvoril  26.  riadne  Obecné  zastupiteľstvo,  predložil  návrh  programu  OcZ,   ktorý
poslanci OcZ schválili. 

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                              p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing.  Pavlovič –  navrhol  doplniť  program  v bode  15  o žiadosť  stolnotenisového  oddielu  pri  TJ
Družstevník Jacovce – o vyhradenie ďalších tréningových hodín v telocvični pri ZŠ s MŠ. 
Poslanci súhlasili s uvedeným doplnením programu. 

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                              p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta  obce –  navrhol  doplniť  program  v bode  15  o žiadosť  p.  Soni  Markovej,  Jacovce  –
o dovolenie pripojiť sa na obecnú kanalizáciu.
Poslanci súhlasili s uvedeným doplnením programu. 

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                              p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 3:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
         
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  Ing. Pavloviča, Mgr. Bošanskú, p. Laciku



Hlasovanie č.4
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                              p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov starosta určil:  MUDr. Čačíka, p. Svitačovú
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú

Hlasovanie č.5
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                              p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 4:
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

Hlavná  kontrolórka  –  predložila  poslancom  vypracovanú  kontrolu  plnenia  uznesení.  Boli
prekontrolované  uznesenia  z predchádzajúcich  zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach
a úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení boli nasledovné:

Uznesenie z 20. zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  zo dňa 22.05.2014 pod bodom D/1 bolo uložené
Obecnému  úradu  pripraviť  dokumentáciu  pre  stavebné  povolenie  k prípadnej  výzve  na  čerpanie
finančných  prostriedkov  z  Eurofondov   ohľadom  protipovodňových  opatrení.  Zasadala  stavebná
komisia, kde  bol prítomný budúci projektant, ktorý predostrel koncepciu ochrany obce záchytnými
priekopami vo forme štúdie a stavebná komisia odporúča  zadať projektovú dokumentáciu v zmysle
predložených riešení. Úloha naďalej trvá. 

Uznesením  č.  9/24/2018  z 24.  riadneho  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa
22.3.2018  bolo  uložené  obecnému  úradu  pripraviť  potrebné  dokumenty  k požadovanej  zámene
pozemkov  v zmysle  žiadosti.  Dňa  12.4.2018  bola  na  PPD Prašice  sídlo  Jacovce  zaslaná  žiadosť
o spoluprácu, kde sme  dostali odpoveď, že sa budú podieľať na spolufinancovaní pri vypracovaní
geometrického plánu. Úloha trvá.

Uznesením  č.  17/24/2018  z 24.  riadneho  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa
22.3.2018 bolo uložené obecnému úradu vypracovať nový návrh VZN o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele v zmysle zák. č. 305/2005. Úloha naďalej trvá. 

Uznesením  č.  2/25/2018  z 25.  riadneho  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa
10.5.2018 bolo uložené 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. Úloha je splnená. 



Poslanci nemali pripomienky ku kontrole plnenia  uznesení hlavnou kontrolórkou a uvedené vzali na
vedomie. 

Poslanci  Uznesením  č.  1/26/2018   vzali  na  vedomie  kontrolu  plnenia  uznesení  hlavnou
kontrolórkou. 

Hlasovanie č.6
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 5:

Návrh VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce 

Obec na základe  § 6 zákona č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7,
odst. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydala VZN o určení výšky  dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia  na území  Obce Jacovce.  Účelom
vydania  VZN je  výška dotácie, ktorá vyplynula zo schváleného rozpočtu  obecným zastupiteľstvom
dňa 11. 12. 2017. Prílohu VZN č. 2/2018 sú jednotlivé sumy dotácie rozpísané a upravené na rozpočet.

Poslanci nemali pripomienky k  návrhu VZN č. 2/2018 a uvedené schválili.

Poslanci Uznesením  č.  2/26/2018  schválili    VZN  č.  2/2018  o určení  výšky  dotácie  na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území
Obce Jacovce 

Hlasovanie č.7
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 6:

Návrh VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce 



                 Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce, na základe samosprávnej pôsobnosti  podľa §
4 ods. 1 a § 6 ods.1 zákona  o Obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov  a podľa  §  6,  ods.  24  zákona  č.  596/2003  Zb.  o štátnej  správe  v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov  a podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5
§  141  zákona  č.  245/2008  Z.z.  o výchove  a vzdelávaní   /školský  zákon/  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v  znení  neskorších  predpisov má obec prijať Všeobecné
záväzné  nariadenie /ďalej len „nariadenie“/. Po konzultácii s vedúcou školskej jedálne sa
sadzby stravného zatiaľ nemenia. Mení sa len školský rok. 

Poslanci nemali  pripomienky k  návrhu VZN č. 3/2018 a uvedené schválili.

Poslanci Uznesením  č.  3/26/2018  schválili   VZN  č.  3/2018  o určení  výšky  príspevku  na
čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách  a školských  zariadeniach  pre  ZŠ  s MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce 

Hlasovanie č.8
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 7:

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2022

Komunitný  plán  sociálnych  služieb   patrí  medzi  strategické  dokumenty  upravujúce  aktivity  obce
v sociálnej oblasti, analyzuje súčasný stav poskytovaných sociálnych služieb, požiadavky prijímateľov
sociálnej služby a ďalších obyvateľov obce, a určuje priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-
2020. Na základe novely zákona č. 448/2005 Z.z.  o sociálnych službách, účinného od 1.1.2018 je
potrebné spracovať do 30.6.2018 Komunitný plán sociálnych  služieb.  Komunitný  plán sociálnych
služieb  na roky 2015 - 2020 bol  schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.10.2014. Návrh nového
Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  vychádza  zo  zmeny  legislatívy  a tiež  sa  zmenila  sociálna
situácia v obci tým, že v novembri 2015 bolo otvorené Zariadenie sociálnych služieb sv. Marta. Bol
vytvorený dotazník Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý bol vyvesený na webovej stránke
obce,   dotazníky boli  rozdané aj dôchodcom a v základnej škole. Nebola však žiadna spätná väzba,
neboli  dané žiadne pripomienky.  Bolo zvolané zasadnutie komisie  sociálnych vecí  dňa 31.5.2018.
Komisia  sa  zišla  vo  veľmi  malom  zložení  a pripomienky  komisie  boli  zapracované  do  priorít  –

vybudovanie detského ihriska.  Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb bol vyvesený na
úradnej  tabuli  obce  a webovej  stránke  od  11.6.2018.  Po  schválení  Komunitného  plánu

sociálnych  služieb   máme  15  dennú  lehotu  na  predloženie  Komunitného  plánu  sociálnych
služieb vyššiemu územnému celku. 

Ing. Pavlovič – sa informoval na podané otázky e-mailom ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb  na ktoré nedostal odpoveď. Nie je mu jasné, prečo sa musí zrušiť pôvodný schválený
Komunitný plán sociálnych služieb a prečo sa má schváliť nový. 



p. Ondrková – vysvetlila, že musí byť schválený nový Komunitný plán sociálnych služieb
z dôvodu, že sa novelizoval Zákon č. 448/2005 Z.z. o sociálnych službách a nový schválený
Komunitný plán sociálnych služieb sa musí do 30. júna zaslať na Vyšší územný celok. 

Poslanci  nemali  ďalšie   pripomienky  k  návrhu  Komunitného  plánu  sociálnych  služieb
a uvedené schválili.

Poslanci  Uznesením  č.  4/26/2018  vzali  na  vedomie  informáciu  o strategickom  dokumente  –
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022. 

Hlasovanie č.9
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci Uznesením č. 4/26/2018 zrušili pôvodný Komunitný plán sociálnych služieb schválený 
na roky 2018 - 2020.

Hlasovanie č.10
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  1 poslanec /Ing. Pavlovič/

Poslanci Uznesením č. 4/26/2018 schválili  Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 –
2022.

Hlasovanie č.11
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  1 poslanec /p. Adamíková/

K     bodu 8:

Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 

V súlade s ustanovením Zák. č. 369/1990 Zb., § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z.n.p.  sa navrhuje zmena rozpočtu obce Jacovce na rok 2018 rozpočtovým
opatrením č.  2/2018.  V priebehu  2.  štvrťroka  2018  došlo  k niektorým zmenám  ktoré  vyvolávajú
potrebu 2. zmeny rozpočtu pre rok 2018. Preto predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu
rozpočtu  Obce  Jacovce  č.  2/2018.  Návrh  na  zmenu  rozpočtu  pozostáva  z rozpočtového opatrenia
„Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a povolené prekročenie výdavkov
pri dosiahnutí vyšších príjmov.



Ing. Pavlovič – ako predseda ekonomickej komisie  informoval poslancov o celkovom ekonomickom
stave obce.

V príjmovej časti sa upravili  dotácie podľa skutočnosti. Úprava podielových daní o zvýšený doplatok
za  rok  2017,  zvýšenie  na  položke  komunálny  odpad,  zvýšenie  o platby  za  komunálny odpad  od
právnických osôb. Na kapitálových príjmoch je to suma za predaj pozemku.

V bežných výdavkoch  sú navýšené položky – údržba výpočtovej techniky,  spravovanie  účtovníctva
a  metodická  podporu  programu.  V roku 2017 sme  prešli  na  elektronizáciu  pošty.  Tento  rok  bol
zakúpený modul Konsolidácie, ktorého metodická podpora bude fakturovaná v roku 2019. Vytvorila
sa  nová  kategória  –  Ochrana  pred  požiarmi,  kde  sa  presunuli  financie  z kategórie  transfery  na
Hasičský zbor. Položka údržba budov sa navýšila o opravu schodov do budovy Domu služieb - pošty.
Položka stravovanie  sa navyšovala, v roku 2018 sa navýšila hodnota stravného lístka zo zákona a tiež
sa  zvýšil  počet  opatrovateliek  a aktivačného pracovníka,  ktorí  poberajú  stravné  lístky.   Kategória
Cestná doprava sa upravila položka asfaltovanie na opravu ciest v obci.

Na rekonštrukciu školskej družiny boli navýšené finančné prostriedky z predaja pozemku a z bežného
rozpočtu a na spolufinancovanie opravy telocvične, kde je prísľub dotácie. Boli upravené náklady na
vybudovanie  chodníkov  na  cintoríne,  spolufinancovanie  aj  dotácia  z roku  2017  a navýšenie  na
spolufinancovanie kamerového systému podľa skutočnosti. 

Poslanci nemali  pripomienky k návrhu zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2018
a uvedené schválili.

Poslanci Uznesením č. 5/26/2018 schválili zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2018.

Hlasovanie č.12
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

K     bodu 9:

Správa z kontroly hlavného kontrolóra Obce Jacovce 

Hlavná  kontrolórka  vykonala  kontrolu  účtovníctva  a pokladničných  operácií  na  Obecnom  úrade
v Jacovciach podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle „Plánu práce na I. polrok 2018.“ Cieľom kontroly bolo účtovníctvo
a pokladničné operácie na Obecnom úrade v Jacovciach. 

Poslanci nemali pripomienky k správe hlavného kontrolóra a uvedené vzali na vedomie. 

Poslanci  Uznesením  č.  6/26/2018  vzali  na  vedomie  správu  hlavného  kontrolóra  z kontroly
účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade. 



Hlasovanie č.13
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

K     bodu 10:

Návrh Plánu práce hlavného kontrolóra Obce Jacovce na II. polrok 2018 

Hlavná kontrolórka – predložila návrh Plánu práce hlavného kontrolóra Obce Jacovce na II. polrok
2018 zmysle § 18d a 18f zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.  Činnosť  hlavného kontrolóra  obce  bude  zameraná  v  II.  polroku  2018  na  nasledovné
kontroly a úlohy:

Kontrolná činnosť:
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola nakladania s majetkom obce – nájomné zmluvy nebytových priestorov, nájomné zmluvy   
  obecné nájomné byty,
- kontrola, zúčtovania dotácií z rozpočtu obce počas roka 2018.

Ďalšie činnosti:
- vypracovať odborné stanovisko k viacročnému rozpočtu obce,
- vypracovať plán práce na I. polrok 2019,
- spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce,
- vzdelávanie  -  semináre RVC Nitra

Poslanci  nemali  pripomienky  k návrhu plánu práce  hlavného kontrolóra  Obce Jacovce  na  II.
polrok 2018 a uvedené  schválili. 

Poslanci Uznesením č. 7/26/2018 schválili plán práce hlavného kontrolóra Obce Jacovce na II.
polrok 2018.

Hlasovanie č.14
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

K     bodu 11:

Odborné  stanovisko  hlavného  kontrolóra  Obce  Jacovce  k návrhu  Záverečného  účtu
Obce Jacovce za rok 2017 



Vypracovanie  odborného  stanoviska  k záverečnému  účtu  obce  pred  jeho  schválením  v obecnom
zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia § 18 ods.2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších prepisov.     

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného
účtu a doložených podkladov z uvedených hľadísk:

1. zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu,

2. metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu,

3. hospodárenie a vecné plnenie rozpočtu,
4.    úverová zaťaženosť obce,
5.    stav, tvorba a použitie fondov.

Poslanci  nemali  pripomienky  k odbornému  stanovisku  hlavného  kontrolóra  a uvedené  vzali  na
vedomie. 

Poslanci Uznesením č. 8/26/2018 vzali na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce
Jacovce k návrhu Záverečného účtu Obce Jacovce za rok 2017. 

Hlasovanie č.15
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

K     bodu 12: 

Návrh  Záverečného  účtu  Obce  Jacovce  a rozpočtového  hospodárenia  za  rok  2017,
Individuálna výročná správa Obce Jacovce za rok 2017, Správa nezávislého audítora
pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce 

Záverečným  účtom  rozumieme  súhrnné  spracovanie  údajov  charakterizujúcich  rozpočtové
hospodárenie  za  príslušný  kalendárny  rok,  ktorého  povinnosť  určuje  §  16  zákona  č.  583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení
neskorších predpisov. Stanovisko k záverečnému účtu obce vykonáva hlavný kontrolór na základe §
18f,  odst.  1  písm.c,  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov.
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016. Obec
zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov.
Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Výročná správa za rok 2017 predstavuje  činnosť  obce v číselnom vyjadrení.  Snahou obce  bolo
zabezpečenie potrieb v prospech občanov obce pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel.  

Uskutočnil  sa  audit  účtovnej  závierky  Obce  Jacovce.  Účtovná  závierka  podľa  názoru  audítora
poskytuje  pravdivý  a verný  obraz  finančnej  situácie  obce  k 31.  decembru  2017  a výsledku  jej



hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov, obec
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu Záverečného účtu Obce Jacovce a rozpočtového hospodárenia
za rok 2017, Individuálnej výročnej správe Obce Jacovce za rok 2017 a ku správe nezávislého audítora
pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce a k uvedenému prijali nasledovné: 

 

Poslanci  Uznesením  č.  9/26/2018  vzali  na  vedomie  správu  nezávislého  audítora  pre
štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce a Individuálnu výročnú správu
Obce Jacovce za rok 2017

Hlasovanie č.16
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

Poslanci  Uznesením č.  9/26/2018 súhlasili  s celoročným hospodárením Obce Jacovce  bez
výhrad.

Hlasovanie č.17
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

Poslanci Uznesením č. 9/26/2018 schválili hospodársky výsledok podľa ustanovenia § 10 
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v sume: – 16 328,30 EUR ako zdroj rezervného fondu. Obec rezervný fond netvorí.

Hlasovanie č.18
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

K     bodu 13:

Prevzatie vodovodu na ul. Záhradkárskej do vlastníctva obce Jacovce a následné 
odovzdanie práv Vodárenskej spoločnosti 



Na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schválený návrh na prevod a prevzatie diela –
vodovodu  do  majetku  obce.  Bolo  vydané  dodatočné  stavebné  povolenie  dňa  8.6.2018,  ktoré
nadobudne  právoplatnosť.  Vodovod  bude  odkúpený  od  firmy  MEISSEN,  s.r.o.do  majetku  Obce
Jacovce za 1 Euro. Hodnota je vyčíslená na 7 783,41 €. Následne bude vodovod odovzdaný do správy
Západoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti,  aby ho mohla  Západoslovenská vodárenská spoločnosť
prevádzkovať a udržiavať. 

Poslanci nemali pripomienky a po diskusii uvedené vzali na vedomie a schválili prevod. 

Poslanci  Uznesením  č.  10/26/2018  vzali  na  vedomie  informáciu  fi.  MEISSEN,  s.r.o.
o novovybudovanom vodovode PE D 110 vedenom na parc. č. 522 a 1309/1, k.ú. Obce
Jacovce 

Hlasovanie č.19
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

Poslanci  Uznesením č.  10/26/2018 schválili  prevod a prevzatie  diela  Vodovod PE D 110,
ktorý sa nachádza na parcele č. 522 a 1390/1 v k.ú. Jacovce, do majetku Obce Jacovce
na základe kúpnej zmluvy za 1,- € a odovzdanie diela Vodovod PE D 110 do správy
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., odštepný závod Topoľčany

Hlasovanie č.20
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

Poslanci  Uznesením  č.  10/26/2018  uložili  obecnému úradu podpísať  kúpnu zmluvu  s fi.
MEISSEN  s.r.o.  a dodatok  zmluvy  so  Západoslovenskou vodárenskou  spoločnosťou,
a.s., odštepný závod Topoľčany.

Hlasovanie č.21
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

K     bodu 14:

Rozsah  výkonu  funkcie  starostu  obce  pre  budúce  volebné  obdobie,  určenie  počtu
obvodov a počtu poslancov  pre budúce volebné obdobie



Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi  obce.  Volebné  pravidlá  upravuje  osobitný  predpis.  Funkčné  obdobie  obecného
zastupiteľstva sa končí  zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri
roky. 

Počet  poslancov  na  celé  volebné  obdobie  určí  pred  voľbami  obecné  zastupiteľstvo  podľa  počtu
obyvateľov obce takto:

- od 1001 do 3000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov   /počet obyvateľov Obce Jacovce – 1800/

Obecné zastupiteľstvo okrem iného má určiť najneskôr 90 dní pred konaním volieb rozsah funkcie
starostu na celé funkčné obdobie.  /50 % - 100 %/

Pre  voľby  poslancov  obecných  zastupiteľstiev  sa  v každej  obci  utvoria  viacmandátové  volebné
obvody,  v ktorých   sa  volia  poslanci  obecného  zastupiteľstva  pomerne  k počtu  obyvateľov  obce,
najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode. V obci, v ktorej sa má
zvoliť  12 alebo menej  poslancov obecného zastupiteľstva,  sa  môže  utvoriť  jeden  volebný obvod.
Volebné  obvody  a počet  poslancov  obecného  zastupiteľstva  v nich  určí  a zverejní  obecné
zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Pre voľby starostu obce tvorí každá
obec jeden jednomandátový volebný obvod.  /§166 – Zákon 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva/

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému a po diskusii sa uzniesli na nasledovnom uznesení:

Poslanci Uznesením č. 11/26/2018 vzali na vedomie informáciu o príprave Volieb do orgánov 
samosprávy obce v roku 2018

Hlasovanie č.22
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

Poslanci Uznesením č. 11/26/2018 určili, že podľa § 11 ods. 4 písm. i) Zákona SNR č.
369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  bude  vo  volebnom
období 2019 -2022  starosta obce vykonávať funkciu starostu  v celom rozsahu

Hlasovanie č.23
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

Poslanci Uznesením č. 11/26/2018 určili pre volebné obdobie 2019 – 2022 jeden volebný
obvod a deväť poslancov obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie č.24
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 



                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

K     bodu 15: Žiadosti

- pod č. 1350/2018 – Eva Ďurčeková, Hlboká 303, Jacovce – o odkúpenie nehnuteľnosti

p. Eva Ďurčeková, Jacovce žiada  o odkúpenie parc. č.  1047/3 – 32 m2, zastavaná plocha, a parc.
1048/2 – 53 m2,  záhrada.  Uvedené pozemky sú vo vlastníctve obce,  zapísané na LV 1506. Tieto
parcely tvoria súčasť jej záhrady a predzáhradky. Keďže neboli vysporiadané  ROEP-om boli zapísané
na LV obce. Podľa zákona o majetku obce č. 138/1991 môžeme uvedené parcely predať ako priľahlý
pozemok v zmysle §9a, ods. 8, písm. b). 

Poslanci  po  preskúmaní  žiadosti  a diskusii  nemali  pripomienky  k uvedenej  žiadosti  a prijali
nasledovné uznesenie: 

Poslanci  Uznesením  č.  12/26/2018  vzali  na  vedomie žiadosť  pod  č.  1350/2018  –  Eva
Ďurčeková,  Jacovce  o  odkúpenie  nehnuteľnosti  parc.  č.  1047/3  –  32  m2 –  zastavaná
plocha a parc. č. 1048/2 – 53 m2 – záhrada a predzáhradka.

Hlasovanie č.25
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

Poslanci Uznesením č. 12/26/2018 schválili  spôsob prevodu v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b),
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí ako predaj priľahlého pozemku v zmysle žiadosti
pod č. 1350/2018 – Eva  Ďurčeková, Jacovce o odkúpenie nehnuteľnosti parc. č. 1047/3 –
32 m2 – zastavaná plocha a parc. č. 1048/2 – 53 m2 – záhrada. 

Hlasovanie č.26
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

K     bodu 15: Žiadosti

-pod č. 1325/2018 – Peter Herda, Hlboká 328, Jacovce – o zrealizovanie priechodu pre    
chodcov 

Dňa  21.05.2018  bola  na  Obecný  úrad  v Jacovciach  doručená  žiadosť  p.  Herdu  z ul.  Hlbokej.
V žiadosti  uvádza,  že  je  podľa  neho  nutné  zrealizovať  priechod  pre  chodcov  na  križovatke  ul.
Bedzianska a Hlboká  z dôvodu vysokej frekvencie dopravy a ochrany chodcov.



Poslanci sa oboznámili so žiadosťou a skonštatovali, že  žiadosť sa vezme len  na vedomie s tým, že
obecný úrad požiada príslušný orgán o posúdenie situácie v danej lokalite. 

Poslanci Uznesením č. 13/26/2018 vzali na vedomie žiadosť  pod č. 1325/2018 – Peter Herda, 
Hlboká 328, Jacovce – o zrealizovanie priechodu pre chodcov 

Hlasovanie č.27
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0
Doplnenie programu:

K     bodu 15: Žiadosti

– Stolnotenisový oddiel pri TJ Družstevník Jacovce – o vyhradenie ďalších tréningových hodín
v telocvični pri ZŠ s MŠ

Ing. Pavlovič – predložil poslancom žiadosť Stolnotenisového oddielu pri TJ Družstevník Jacovce –
predseda  PhDr. Imrich Hermann žiada o vyhradenie tréningových hodín  v telocvični pri Základnej
škole a to v čase pondelok, streda a piatok od 06.00 hod. do 08.00 hod. s tým, že od 1.9.2018 by už do
procesu mohli byť zaradené aj deti ZŠ Jacovce, či už ako krúžok a následne ako členovia športovej
triedy. 

Mgr.  Babčanová –  súhlasila  so  žiadosťou  s tým,  že  keď  sa  všetko  zosúladí  /  deti,  upratovanie
telocvične, atď./ nevidí problém vyhovieť žiadosti.  

Poslanci nemali pripomienky k žiadosti a prijali nasledovné uznesenie: 

Poslanci Uznesením č. 14/26/2018 vzali na vedomie žiadosť – Stolnotenisového oddielu 
pri TJ Družstevník Jacovce – o vyhradenie ďalších tréningových hodín v telocvični pri 
ZŠ s MŠ v Jacovciach.

Hlasovanie č.28
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

Poslanci Uznesením č.  14/26/2018 schválili  žiadosť – Stolnotenisového oddielu pri TJ
Družstevník Jacovce – o vyhradenie ďalších tréningových hodín v telocvični pri ZŠ s MŠ
v Jacovciach, na obdobie júl – august 2018 v dňoch: pondelok, streda a piatok, v čase od
6.00 h do 8.00 h.

Hlasovanie č.29
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 



                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

Doplnenie programu:

K     bodu 15: Žiadosti

- žiadosť pod č. 1474/2018 – Soňa Marková, Jacovce – o dovolenie pripojiť sa na obecnú
kanalizáciu

Dňa 25.6.2018 si p. Soňa Marková podala žiadosť o pripojenie na obecnú kanalizáciu cez obecný
pozemok /dvor pri Obecnom úrade/. V tomto prípade ide o vecné bremeno, ktoré spočíva v uložení
kanalizačného potrubia alebo kanalizačnej prípojky na jestvujúcu šachtu na obecnom pozemku parc. č.
135,  zastavané  plochy a nádvoria.  Podľa  Zásad  hospodárenia  s majetkom obce,  čl.  10  o zaťažení
vecnými bremenami za odplatu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  Pripojenie do kanalizácie môžeme
umožniť dvomi spôsobmi. Umožniť iba kanalizačnú prípojku do jestvujúcej šachty, ktorá skoro susedí
s jej pozemkom, v tomto prípade v budúcnosti by možno boli problémy pri upchatí kanalizácie, kde by
sme náklady znášali dvaja, možno to však ošetriť v zmluve.  Druhá možnosť je vykopať a uložiť cez
obecný pozemok nové kanalizačné potrubie. Pri schválení vecného bremena treba určiť výšku odplaty.

Poslanci  po  diskusii  vzali  žiadosť  na  vedomie  s tým,  že  by  bolo  vhodné  aby  si  p.  Marková
kanalizačné potrubie viedla po svojom pozemku, keďže po posúdení skutkového stavu vidieť, že jej
dvor, ktorý obýva, je rozdelený na polovicu smerom k ulici Farskej a je tam možnosť zrealizovania
pripojenia na kanalizáciu po svojom pozemku. 

Poslanci  Uznesením č.  15/26/2018 vzali  na vedomie žiadosť pod č.  1474/2018 – Soňa
Marková, Jacovce – o dovolenie pripojiť sa na obecnú kanalizáciu cez obecný pozemok. 

Hlasovanie č.30
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

K     bodu 16: Rôzne 

 - stanovisko hlavného kontrolóra k zaťaženosti Obce Jacovce 

Hlavná kontrolórka – predložila na Obecné zastupiteľstvo stanovisko k dodržiavaniu podmienok pre
prijatie  návratných  zdrojov  financovania  podľa  §  17  zákona  č.583/2004  Z.  z.  o rozpočtových

pravidlách  územnej  samosprávy. Na  základe  §17  ods.6  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových

pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov obec  môže  na  plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtovaného roka



b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov .

Do celkovej  sumy dlhu obce  sa  nezapočítavajú  záväzky z úveru poskytnutého  zo  Štátneho fondu
rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je
zahrnutá  v cene  ročného  nájomného  za  obecné  nájomné  byty.  Podmienky  na  prijatie  návratných
zdrojov financovania boli preverené s výsledkom:

Výška úverovej zaťaženosti Obce Jacovce k 31.05.2018              102 104 €           
Skutočné bežné príjmy Obce Jacovce   k 31.05.2018                    358 295,37 € 
Splátky  k 31.05.2018 návratných zdrojov financovania                 16 713,55 €

Celková suma dlhu tvorí   28,85  % skutočných bežných príjmov, čím  sa neprekročila zákonom
limitovaná  hodnota  55%.  Splátky  návratných  zdrojov  financovania  tvoria  21,44  %  skutočných
bežných  príjmov   k 31.05.2018  t.z.,  že   sa  neprekročila    zákonom  limitovaná  hodnota  25%.
Skonštatovala,  že sú splnené zákonné podmienky prijatia nových návratných zdrojov financovania
uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov, t.z. – celková suma dlhu obce  neprekročila 50% bežných príjmov  a preto  je
možné  z doterajších výsledkov prijať úver. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému stanovisku. 

Poslanci Uznesením č. 16/26/2018 vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Obce
Jacovce k dodržiavaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania  podľa
§ 17 Zákona č. 583/2004 Z.u. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Hlasovanie č.31
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

K     bodu 16: Rôzne 

-informácia o knižnici 

Na 24. riadnom zasadnutí OcZ dňa 22.3.2018 bol schválený ako správca knižnice p. Marián Mikuš
z Jacoviec. Bola s ním uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti  od 3.4.2018 do 30.6.2018 s tým, že sa
p. Mikuš vyjadrí či chce aj ďalej pokračovať ako správca knižnice. P. Mikuš predložil krátku správu
o chode knižnice, kde sa vyjadril, že chce pokračovať ďalej ako správca knižnice. Bude mu predĺžená
dohoda do konca roku 2018. 

Ing. Pavlovič – je nutné preveriť, či sa nachádza v knižnici program na vedenie kníh. 

Poslanci nemali ďalšie  pripomienky ku správe o knižnici. 



Poslanci  Uznesením  č.  17/26/2018  vzali  na  vedomie  informáciu  o činnosti  obecnej
knižnice v Jacovciach za obdobie 4-6/2018 s pripomienkami. 

Hlasovanie č.32
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

K     bodu 16: Rôzne 

-informácia o poskytnutých dotáciách

Starosta obce –  informoval  poslancov o poskytnutých  dotáciách pre  Obec Jacovce z Ministerstva
pôdohospodárstva vo výške 97 225,04 € na zriadenie polytechnickej učebne a modernizáciu chemickej
učebne  v ZŠ  Jacovce.  Spolufinancovanie  obce  bude  5  % a z Environmentálneho  fondu  vo  výške
90 000 €  na projekt Školský klub detí – zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy /družina/,
kde čakáme na podpis zmluvy. 

Obec sa opakovane snaží získať finančné prostriedky na rekonštrukciu školského klubu detí. V tomto
roku sme boli úspešný v žiadosti o dotáciu a z požadovaných 180 tis. eur, bola pre obec schválená
suma 90000 eur z Environmentálneho fondu za účelom zlepšenia energetickej úspory budov. Je to len
polovica z požadovaných nákladov vyčíslených na opravu strechy, fasády a výmeny všetkých okien.
Pri požadovanej spoluúčasti 5% je v rozpočte ešte určená suma 32 401 eur.  

Mgr.  Babčanová  -  riaditeľka  ZŠ s MŠ -  uviedla  v diskusii,  že  je  potrebné  urobiť  aj  výmenu
kompletnej elektroinštalácie, kúrenia, podláh, sociálneho zariadenia a vybudovať ešte jednu triedu pre
zvýšenie  kapacity  ŠKD,  z dôvodu,  že  keď sa  už  bude  robiť  tak  rozsiahla  rekonštrukcia,  bolo  by
vhodné poriešiť aj interiér  a preto je potrebné riešiť otázku možného vzatia si  úveru na celkové
vyfinancovanie. 

Ing. Pavlovič – zo záverov ekonomickej komisie vyplynulo, že obec má  predložiť na rokovanie OcZ
predbežné  alebo  kalkulované  ceny  pre  výmenu  okien,  opravu  strechy,  fasády,  kúrenia,
elektroinštalácie a sociálnych zariadení, čo bolo aj predložené. Poslancov informoval o predbežných
nákladov na tieto položky a  na základe uvedeného by sa mal každý poslanec rozhodnúť, či ísť do
celkovej rekonštrukcie s možnosťou vzatia úveru alebo do čiastočnej rekonštrukcie s tým, že by sa
pokračovalo budúci rok z rozpočtu obce. 

Poslanci sa jednotlivo vyjadrovali k uvedenému zámeru rekonštrukcie školského klubu detí:

Ing. Pavlovič – vyjadril sa, že tento rok by bolo vhodné vyčerpať dotáciu a budúci rok vyfinancovať
vnútro z rozpočtu obce .

p. Svitačová – priklonila sa k názoru Ing. Pavloviča. 

Mgr. Kišac – vyjadril sa, že rekonštrukcia by sa mala robiť spolu ako celok.

MUDr. Čačík - vyjadril sa, že rekonštrukcia by sa mala robiť spolu ako celok.



p. Lacika - vyjadril sa, že rekonštrukcia by sa mala robiť spolu ako celok.

Mgr. Bošanská - vyjadrila sa, že rekonštrukcia by sa mala robiť spolu ako celok.

p. Adamíková - vyjadrila sa, že rekonštrukcia by sa mala robiť spolu ako celok.

p. Beňo - vyjadril sa, že rekonštrukcia by sa mala robiť spolu ako celok.

Starosta obce – prečítal stanovisko neprítomného poslanca na OcZ Ing. Vičana, ktorý sa vyjadril, že
doporučuje zrealizovať aj opravy vnútorných inštalácií školskej družiny a kuchyne, odstrániť plesne
a opadávajúce vnútorné omietky a obklady, vrátane sanity. 

Väčšina poslancov sa zhodla, že je potrebné aby obec zrealizovala rekonštrukciu školského klubu detí
naraz ako celok či zvonku tak aj zvnútra a boli za to, aby si obec na vyfinancovanie ďalších nákladov,
ktoré vzniknú, vzala úver.

Poslanci Uznesením č. 18/26/2018 vzali na vedomie informáciu o poskytnutých dotáciách
pre Obec Jacovce v roku 2018

Hlasovanie č.33
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0
Zdržal sa:  0

Poslanci Uznesením č. 18/26/2018 schválili čerpanie účelového úveru na rekonštrukciu
Školského  klubu  detí  –  zvýšenie  energetickej  účinnosti  verejnej  budovy  na
dofinancovanie  Rozhodnutia  ministra  životného  prostredia  SR  formou  dotácie  z
Environmentálneho fondu pod číslom 129516/L4-30/18.  

Hlasovanie č.34
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                             p. Lacika, /
Proti: 2 poslanci /Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Zdržal sa:  0

K     bodu 17:
Diskusia

Starosta  obce –  informoval  poslancov  o stretnutí  s Ing.  Cagalom,  ktorý  obci  Jacovce
prisľúbil časť parcely č. 101/1 pri Zdravotnom stredisku. Aj za prítomnosti geodetov zamerali
3,5 m šírku celého pozemku o rozlohe 195 m2 . Ing. Cagala prisľúbil, že tento pozemok predá
obci  za 1 €.  Uvedená informácia  bude predmetom rokovania na septembrovom Obecnom
zastupiteľstve. 



Starosta obce – informoval,  že na Obecný úrad bola doručená žiadosť od p. Rumančíka,
Jacovce, ktorý žiada Obecné zastupiteľstvo o vyriešenie jeho dlhodobého stavu, kde zo strany
Západoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti  nedochádza  k sľúbenému  napraveniu  danej
situácie. 
Ďalej informoval, že žiadosť  p. Rumančíka bola postúpená Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, kde mu prišla odpoveď s tým, že v čase spracovania dokumentácie  pre stavebné
povolenie nehnuteľnosť p. Rumančíka neexistovala, preto projektant neuvažoval so zriadením
kanalizačnej prípojky k jeho pozemku. 

Ing.  Pavlovič –  podotkol,  že  predmetná  vec  by  mala  byť  doriešená   Západoslovenkou
vodárenskou spoločnosťou.  Obec Jacovce sa žiadnym spôsobom nepodieľala  na realizácií
v rámci projektu „ČOV Sever“. Investorom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
a v tom zmysle je nutné aj odpovedať žiadateľovi. 

p. Adamíková – informovala sa na otvorenie lekárne v obci.

Starosta  obce –  odpovedal,  že  nový  vlastník  budovy lekárne  začal  s rekonštrukciou  a je
prísľub na čo najrýchlejšie otvorenie lekárne. 

K     bodu 18:
Záver

Starosta obce – na záver poďakoval poslancom a hosťom za účasť na 26. riadnom zasadnutí OcZ
a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia:
MUDr. Miroslav Čačík .....................

p. Alena Svitačová   ..........................

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

                Jaroslav Božik
   starosta obce 
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