Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
Zápisnica
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.9.2018
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. Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2018
6. Odkúpenie nehnuteľnosti v súlade so žiadosťou pod č. 1350/2018 –
Eva Ďurčeková, Jacovce
7. Výmena parciel pri Zbernom dvore s PPD Prašice, sídlo Jacovce
8. Odkúpenie novovzniknutej parc.č. 101/4 pri Zdravotnom stredisku
9. Návrh na výpoveď zo zmluvy o prenájme hnuteľnej veci
10. Rôzne – informácia k žiadosti pod č. 1569/2018 – Ing. Pavol Žembera, Jacovce
11. Diskusia
12. Záver

Jednanie:
K bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Starosta obce – otvoril 27. 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 10 – Rôzne - o informáciu o vysporiadaní cesty
– parc. č. 762/1
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
K bodu 3:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Bošanskú, p. Adamíkovú, p. Beňa
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

Za overovateľov starosta určil: Ing. Pavloviča a p. Laciku
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú
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

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. Na obecnom zastupiteľstve dňa 28.9.2018 by mal byť schválený zámer
zámeny pozemkov
par.č.525/2. 525/7. 525/9, 525/12. Bol vypracovaný geometrický plán a PD
Prašice so sídlom Jacovce uhradilo polovicu nákladov na jeho vypracovanie, tak ako bolo dohodnuté.
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. 10/26/2018 z 26. Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa 28.6.2018 bolo
uložené obecnému úradu podpísať kúpnu zmluvu kúpnu zmluvu s fi. MEISSEN s.r.o. a dodatok
zmluvy so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., odštepný závod Topoľčany. Úloha je
splnená.
Poslanci nemali pripomienky ku kontrole plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou a uvedené vzali na
vedomie.
Poslanci Uznesením č. 1/27/2018
kontrolórkou.

vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení hlavnou

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 5:
Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2018
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 priebehu 3. štvrťroka 2018 došlo k niektorým zmenám ktoré vyvolávajú potrebu 3. zmeny rozpočtu
pre rok 2018. Návrh na zmenu rozpočtu pozostáva z rozpočtového opatrenia „Presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov.

V príjmovej časti rozpočtu sa upravili dotácie podľa skutočnosti, nárast príjmov z dani z nehnuteľnosti
a príjem z vratiek zo zdravotnej poisťovne. Na kapitálových príjmoch je to suma z dotácie na
vybudovanie ďalších chodníkov na cintoríne.
V bežných výdavkoch sú navýšené položky reprezentačného a údržby budov, kde sa realizovala
hlavne oprava domčeka na cintoríne pre správcu cintorína, oprava domu služieb – schody a strecha.
V kapitálových výdavkoch sa presunuli sumy určené na spolufinancovanie k dotáciám na
rekonštrukciu telocvične a na zriadenie učební, ktoré budú realizované až v roku 2019. Tieto presuny
prostriedkov sa uskutočnili z dôvodu financovania rozsiahlej rekonštrukcie školského klubu detí.
Kapitálový rozpočet zahŕňa aj sumu na výmenu okien na zdravotnom stredisku.

Poslanci nemali pripomienky k návrhu zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2018
a uvedené schválili.
Poslanci Uznesením č. 2/27/2018 vzali na vedomie informáciu predsedu ekonomickej komisie
k zmene Rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2018.
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
Poslanci Uznesením č. 2/27/2018 schválili zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2018.
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:
Odkúpenie nehnuteľnosti v súlade so žiadosťou pod č. 1350/2018 – Eva Ďurčeková,
Jacovce
Žiadosť p. Ďurčekovej o odkúpenie parc. č. 1047/3 – 32 m2, zastavaná plocha, a parc. 1048/2 – 53 m2,
záhrada. Jedná sa o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce zapísané na LV 1506. Tieto parcely tvoria
súčasť jej záhrady a predzáhradky, keďže neboli vysporiadané a ROEP-om boli zapísané na LV obce.
Na 12. riadnom zasadnutí OcZ 28.6.2018 bol schválený spôsob prevodu majetku ako predaj priľahlého
pozemku. Žiadosť bola prejednaná na zasadnutí finančnej komisie, kde komisia navrhla odpredať
pozemok p. Ďurčekovej v zmysle žiadosti a za rovnakú cenu ako sa odpredávali ostatným občanom
obce.
Poslanci po diskusii navrhli sumu 8 € za m2. Návrh predložila p. Svitačová, s čím poslanci súhlasili.

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
Poslanci Uznesením č. 3/27/2018 vzali na vedomie informáciu k žiadosti pod č. 1350/2018 – Eva
Ďurčeková, Jacovce
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. 3/27/2018 schválili 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..
Hlasovanie č.10
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:

Výmena parciel pri Zbernom dvore s PPD Prašice, sídlo Jacovce
Na 22. riadnom zasadnutí OcZ, dňa 11.12.2018 bolo uložené obecnému úradu pripraviť žiadosť
o odkúpenie parc. č. 525/9 o rozlohe 7 m2. Ide o parcelu, ktorá sa nachádza pri zbernom dvore je vo
vlastníctve PPD Prašice a dôvod odkúpenia bolo, že tadiaľ prechádza novovybudovaná miestna
kanalizácia. Žiadosť o odkúpenie bola zaslaná PPD Prašice a PPD Prašice sa k tejto žiadosti
vyjadrilo, že nemajú námietky k zámene parciel. Na 24. zasadnutí OcZ 22.3.2018 bolo uložené
obecnému úradu pripraviť potrebné dokumenty k zámene parciel (GP). Bol vypracovaný geometrický
plán, podľa ktorého vznikla novovytvorená parcela č. 525/24 o rozlohe 59 m2 z parcely č. 525/2
a 525/7, ktoré boli vo vlastníctve PPD. Novovzniknutá parcela č. 525/24 o rozlohe 59 m2 a parcela č.
525/9 o rozlohe 7m2 vo vlastníctve PPD sa zamieňa za parcelu č. 525/12 o rozlohe 66 m2 vo
vlastníctve Obce Jacovce.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a schváli zámer prevodu majetku.
Poslanci Uznesením č. 4/27/2018 vzali na vedomie informáciu o predloženom návrhu výmeny
parciel pri Zbernom dvore s PPD Prašice, sídlo Jacovce.

Hlasovanie č.11
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. 4/27/2018 schválili 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.
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 8:

Odkúpenie novovzniknutej parc.č. 101/4 pri Zdravotnom stredisku
Ing. Cagala získal vydržaním parcelu č. 101/1 pri zdravotnom stredisku v Jacovciach. Prisľúbil, že
obci odpredá časť parcely na rozšírenie obecného pozemku pri zdravotnom stredisku. Po dohovore p.
starostu a Ing. Cagalu bol vypracovaný geometrický plán, kde vznikla parcela č. 101/4 o rozlohe 195
m2, ktorú Ing. Cagala navrhol odpredať obci za 1,- €.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenej informácii a uvedený návrh schválili.
Poslanci Uznesením č. 5/27/2018 vzali na vedomie informáciu o novovytvorenej parc. č. 101/4 pri
Zdravotnom stredisku v Jacovciach
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
Poslanci Uznesením č. 5/27/2018 schválili odkúpenie novovzniknutej parc. č. 101/4 o rozlohe 195
m2 pod ľa GP č. 50940759-108/2018 do vlastníctva Obce Jacovce za 1 €.
Hlasovanie č.14
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík,
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová/
Proti: 0

Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Kišac/
Ing. Pavlovič – pripomenul ešte k tomuto bodu, že po vysporiadaní uvedenej parcely by bolo dobré sa
dohodnúť s majiteľom priľahlej parcely – Ing. Cagalom na spolupráci pri zabezpečovaní prác ako
napr. bagrovanie, oplotenie – Dohodou o spolupráci pri zabezpečovaní prác s čím poslanci súhlasili.

K bodu 9:

Návrh na výpoveď zo zmluvy o prenájme hnuteľnej veci
V júni 2015 bola uzatvorená nájomná zmluva na hydraulickú plošinu s p. Bečkom. V roku 2017
skončila STK plošiny, čo si nájomca nevšimol, pretože plošinu nepoužíval. STK bola urobená, ale p.
Bečka už neprejavil záujem na ďalší prenájom plošiny. Nájomné platí. Preto navrhujeme dať
výpoveď p. Bečkovi k 31.12.2018 s trojmesačnou výpovednou lehotou. Nájom za plošinu na rok bol
699,00 €. Plošina sa nachádza vo dvore Obecného úradu a uvažujeme o možnom prenájme pri
prejavení záujmu alebo ju odpredáme.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.
Poslanci Uznesením č. 6/27/2018 vzali na vedomie informáciu o návrhu výpovede zo zmluvy
o prenájme hnuteľných vecí.
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

Poslanci Uznesením č. 6/27/2018 schválili výpoveď zo zmluvy č. 3/2015 o prenájme hnuteľných
vecí – hydraulickej plošiny MULTICAR M25 k 31.12.2018.
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

K bodu 10:

Rôzne – informácia k žiadosti pod č. 1569/2018 – Ing. Pavol Žembera, Jacovce
Dňa 18.07.2018 bola doručená na Obecný úrad v Jacovciach žiadosť Ing. Pavla Žemberu
o sfunkčnenie odvodnenia dažďovej vody na križovatke ulíc Kuzmická a Májová. Na výzvu Obce
Jacovce vodárenská spoločnosť zriadila nápravu, ale po výdatných dažďoch sa zistilo, že kanalizácia
stále nie je funkčná. Dňa 23.08.2018 sa uskutočnil kontrolný deň stavby „ČOV Sever“ kde sa táto vec

prejednala. Zistilo sa, že je zanesený odvodňovací rigol pred prepustom popod komunikáciu a bola
prisľúbená náprava s termínom do 31.10.2018. Obec po tomto dátume situáciu preverí.
Starosta obce – informoval, že bol na Regionálnej správe ciest v Topoľčanoch, kde dostal prísľub, že
kanál na ul. Kuzmickej bude prečistený v čo najkratšej dobe.
Ing. Pavlovič – podstatou problému je rúra, ktorá je pod cestou – v priekope a ide až k Ing. Žemberovi
a ktorá ústi do potoka. Je zanesená a nepriechodná. Najväčší problém je, že nieje odkanalizovaná
dažďová voda z ulice Kuzmickej. Problém je to veľký a treba ho riešiť spôsobom reklamácie stavby –
kanalizácie u zhotoviteľa stavby.
Starosta obce – tento problém sa rieši už dlhodobejšie a písomne máme všetko podložené a v tom
zmysle pôjde aj odpoveď Ing. Žemberovi.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenej informácii a informáciu k žiadosti Ing. Žemberu vzali
na vedomie.
Poslanci Uznesením č. 7/27/2018 vzali na vedomie informáciu k žiadosti pod č. 1569/2018 – Ing.
Pavol Žembera, Jacovce.
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
Ing. Pavlovič – informoval ešte k tomuto bodu, že bolo by vhodné do budúcna pri budovaní
plánovaného chodníka na ul. Kuzmickej mať určite poriešené odkanalizovanie dažďovej vody
a prečistenie rigola.
Starosta obce – informoval, že návrh budovania chodníka je už na územnom konaní, kde to bude
určite jednou z podmienok.

Doplnenie programu:
K bodu 10:

Rôzne – informácia o vysporiadaní cesty – parc. č. 762/1
Ing. Pavlovič – spomínal pri schvaľovaní zmien a doplnkov k ÚP Obce Jacovce, aby obec
vysporiadala cestu, ktorá je v územnoplánovacom celku N1 – parcela nad Hôrkou. Parcela
762/1, ktorá je tam zakreslená, to znamená, že je v územnom pláne nie je na LV obce
z dôvodu, že je na Slovenskom pozemkovom fonde. Aby sme ju dostali na obec zdarma, musí
sa vydať a požiadať o právoplatné územné rozhodnutie na túto cestu. Potom sa môžeme
obrátiť na Slovenský pozemkový fond, aby nám túto parcelu previedli na LV obce. Svoj
návrh odôvodnil tým, že vysporiadaním tejto parcely sa sprístupnia parcely s možnosťou
výstavby IBV a bolo by vhodné, aby táto cesta bola obecná, aby obec mala možnosť napr.
žiadať o dotácie, atď.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a prijali nasledovné:
Poslanci Uznesením č. 8/27/2018 uložili obecnému úradu vysporiadať parcelu č. 762/1 v zmysle
predloženého návrhu.
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 11:
Diskusia
Starosta obce – informoval poslancov o rekonštrukcii budovy družiny a s tým spojené práce
aj vo vnútorných priestoroch družiny. Informoval, že žiaci budú mať možnosť stravovania
v administratívnej budove PPD. Bude pred budovou PPD inštalované dočasné dopravné
značenie. /prechod pre chodcov/
Starosta obce – navrhol pri príležitosti životného jubilea /85 rokov/ Mons. Jána Sokola o
udelenie Ceny Obce Jacovce za významný prínos pri propagácii obce, s čím poslanci
súhlasili.

Poslanci Uznesením č. 9/27/2018 schválili udelenie Ceny Obce Jacovce v súlade so Štatútom
Obce Jacovce - Mons. Jánovi Sokolovi pri príležitosti jeho životného jubilea v zmysle
predloženého návrhu.
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

Ing. Pavlovič – informoval, že v zápise z ekonomickej komisie – člen komisie Ing. Pavlusík upozornil
pána starostu, aby sa riešili a vykonávali melioračné práce v okolí potoka, aby sa čistili brehy potoka,
na čo p starosta prisľúbil, že navštívi Vodohospodársky podnik za týmto účelom.
Starosta obce – informoval o stretnutí p. Baláža a PhDr. Hermanna na Obecnom úrade v Jacovciach
za účelom pripravovaného zámeru vzniku stolnotenisovej akadémie – združenie zastrešujúce stolný
tenis, ktorá by mala začať fungovať od budúceho roka. Starosta obce ďalej informoval, že určite pre
obec vzniknú nejaké náklady s tým spojené, čo sa asi premietne v budúcich rozpočtoch. Do uvedeného
zámeru by sa mohla zapojiť Základná škola a deti z okolia.

Ing. Pavlovič – doplnil, že obec je zriaďovateľom školy a tak v stanovách, ktoré bude toto združenia
mať by bolo dobré, aby tam bol zástupca obce alebo školy. Akadémia by mala podchytiť deti z našej
školy a deti z širšieho okolia a keďže sa činnosť bude vykonávať v rámci tréningových hodín v našej
telocvični, tak by bolo vhodné, aby tam obec delegovala svojho zástupcu, či už z radov učiteľov alebo
p. riaditeľku, atď., aby p. starosta vedel o tejto činnosti a vedel sa k tomu vyjadriť po schválení stanov
príslušným ministerstvom, čo je predpoklad v budúcom roku. Čo sa týka finančného hľadiska to
neznamená, že obec bude všetko financovať v celej miere, sú možnosti dotácií cez Ministerstvo
školstva, atď. na podporu a rozvoj telovýchovy detí a mládeže. Približne budúci rok je nutné si
stanoviť pravidlá, ale o tom už bude rozhodovať nové obecné zastupiteľstvo.
p. Lacika – na podnet susedov upozornil p. starostu na prepadnutú cestu na ulici Májovej a taktiež
úsek pri vstupe k firme p. Vanča z Májovej ulice /pri dome p. Škerleho/ je prepadnutý chodník. Je
nutné reklamovať vzniknuté vady u Vodárenskej spoločnosti, ktorá budovala kanalizáciu a pripája sa
k upozorneniu Ing. Pavlusíka k riešeniu čistenia potoka.
Ing. Pavlovič – bolo by vhodné osloviť Cestnú správu, aby zmonitorovali rigol na Májovej ulici, ktorý
slúži na odvod povrchovej vody z telesa cesty. Na veľa miestach betónové žľaby sú buď celkom
popraskané alebo sú dopravou /ťažké kamióny/ zničené a bolo by vhodné ich vymeniť. V rámci
jesennej a jarnej údržby po posypoch, aby nám piesok neupchával kanalizáciu.
p. Adamíková – upozornila na nebezpečný prechod pre chodcov pro pizzérii Gondola a navrhla
poinformovať sa, či by sa nedal presunúť o niečo ďalej smerom k obchodu Záhradka a Rozličný tovar.
Ďalej upozornila na nefunkčný chodník na ul. Pekárenskej a Bedzianskej.
Ing. Pavlovič – navrhol zmonitorovať všetky chodníky v obci. Chodník na ul. Bedzianskej je možné
urobiť z dlažby, ktorá sa vybrala pri budovaní obecnej kanalizácie a chodník na Pekárenskej ulici je
nutné pozrieť LV.
Diskusia občanov:
p. Benďák – vyjadril nespokojnosť s riešením problému s p. Sokolom.

K bodu 12:
Záver
Starosta obce – na záver poďakoval poslancom a hosťom za účasť na 27. riadnom zasadnutí OcZ
a ukončil zasadnutie.
Overovatelia:
Ing. Ján Pavlovič .....................
p. Juraj Lacika ..........................

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

Jaroslav Božik
starosta obce

