
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/27/2018
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.9.2018

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. 2/27/2018
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.9.2018

K     bodu 5:  Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2018  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu predsedu ekonomickej komisie k zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2018 

SCHVAĽUJE:
zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2018. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/27/2018
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.9.2018

K     bodu 6:   Odkúpenie nehnuteľnosti v     súlade so žiadosťou pod č. 1350/2018 –
                    Eva Ďurčeková, Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu k žiadosti pod č. 1350/2018 – Eva Ďurčeková, Jacovce 

SCHVAĽUJE:
Predaj pozemku  v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b), zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí ako predaj
priľahlého pozemku – parc. č. 1047/3 – zastavaná plocha  o rozlohe 32 m2 a parc. č. 1048/2 – záhrada
o rozlohe 53 m2 vo vlastníctve obce zapísané na LV 1506 v prospech kupujúceho Eva Ďurčeková, r.
Matušková,  Hlboká 303/55, Jacovce za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 8 €/m2..

  

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/27/2018
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.9.2018

K     bodu 7:   Výmena parciel pri Zbernom dvore s     PPD Prašice, sídlo Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o predloženom návrhu výmeny parciel pri Zbernom dvore s PPD Prašice, sídlo Jacovce

SCHVAĽUJE:
Zámer prevodu majetku obce v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce
v z.n.p.  prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Novovzniknutá parcela  č.  525/24
o rozlohe 59 m2,  ktorá vznikla z pôvodnej  parc.  č.  525/2 a 525/7 podľa GP č.  50940759-95/2018
a parcela  č.  525/9 o rozlohe 7m2 prechádza do vlastníctva Obce Jacovce  zámenou za parcelu č.
525/12 o rozlohe 66 m2 prechádza do vlastníctva PPD Prašice. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že
na  novovzniknutej  parcele  prechádza  novovybudovaná  miestna  kanalizácia  a nachádza  sa  tu  tiež
žumpa patriaca k zbernému dvoru. 

  

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/27/2018
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.9.2018

K     bodu 8: Odkúpenie novovzniknutej parc. č. 101/4 pri Zdravotnom stredisku  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o novovytvorenej parc. č. 101/4 pri Zdravotnom stredisku v Jacovciach 

SCHVAĽUJE:
Odkúpenie novovzniknutej parc. č. 101/4 o rozlohe 195 m2 pod ľa GP č. 50940759-108/2018 do 
vlastníctva Obce Jacovce za 1 €. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/27/2018
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.9.2018

K     bodu 9: Návrh na výpoveď zo zmluvy o     prenájme hnuteľnej veci   

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o návrhu výpovede zo zmluvy o prenájme hnuteľných vecí 

SCHVAĽUJE:
Výpoveď zo zmluvy č. 3/2015 o prenájme hnuteľných vecí – hydraulickej plošiny MULTICAR M25 
k 31.12.2018. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/27/2018
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.9.2018

K     bodu 10: Rôzne – informácia k     žiadosti pod č. 1569/2018 – 
         Ing. Pavol  Žembera, Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu k žiadosti pod č. 1569/2018  - Ing. Pavol Žembera, Jacovce.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/27/2018
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.9.2018

K     bodu 10: Rôzne – informácia o     vysporiadaní cesty  - parc. č. 762/1

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

UKLADÁ:
Obecnému úradu vysporiadať parcelu č. 762/1 v zmysle predloženého návrhu.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/27/2018
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

27.9.2018

K     bodu 10: Rôzne – návrh na  udelenie Ceny Obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

SCHVAĽUJE:
Udelenie Ceny Obce Jacovce v súlade so Štatútom Obce Jacovce -  Mons. Jánovi Sokolovi pri 
príležitosti jeho životného jubilea v zmysle predloženého návrhu. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 


