
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z  28.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa  29.10.2018
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  7 poslancov OcZ    /ospravedlnení: Ing. Pavlovič a p. Beňo/
                                                    poslanec p. Lacika -  neskorší príchod                   
                   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. 4/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 

vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
6. Návrh VZN č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Jacovce
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu

na roky 2019 – 2021
9. Rozpočet Obce Jacovce za roky 2016 – 2018 a návrh Rozpočtu na roky 2019 – 2021
10. Výmena parciel pri Zbernom dvore s PPD Prašice sídlo Jacovce – prevod majetku
11. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy

s materskou školou v Jacovciach za šk. rok 2018/2018
12. Žiadosti: - pod č. 1793/2018 o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, ZŠ sv. 

Ladislava, Topoľčany, na šk. rok 2018/2019
- pod č. 1794/2018 o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, ZŠ sv. Don Bosca,

Topoľčany, na šk. rok 2018/2019
- žiadosť pod č. 1848/2018 o návrh termínu stretnutia občanov z časti ulice 

Kuzmickej a ul. Záplotia za účelom oboznámenia sa s realizovanou investičnou 
akciou  kanalizácie v našej obci

13. Rôzne – informácia o pribúdajúcich skládkach odpadov  v obci a ich riešenie 
- informácia k žiadosti pod č. 1849/2018 – občania z časti ulice Kuzmickej a ul. 

Záplotie – vyčistenie a úprava odvodňovacieho kanála na ul. Kuzmickej
14. Diskusia
15. Záver



Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta  obce  –  otvoril  28.  riadne  Obecné  zastupiteľstvo,  predložil  návrh  programu  OcZ,   ktorý
poslanci OcZ schválili. 

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Adamíková,  Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                               p. Svitačová, Ing. Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce -  navrhol doplniť program v bode 12 – Žiadosti – žiadosť pod č. 1928/2018 o súhlas
o vybudovanie prípojky na obecnú kanalizáciu, v bode 13 – Rôzne – návrh na schválenie Dohody
s DHZ Jacovce a návrh odmeny pre zástupcu starostu a hlavnú kontrolórku obce a navrhol vypustiť

bod  6  –  Návrh  VZN  č.  5/2018  o spôsobe  náhradného  zásobovania  vodou  a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Jacovce z dôvodu
aktualizácie a doplnenia návrhu VZN, ktorý bude predložený na rokovanie OcZ v roku 2019 alebo
v roku 2020. 

Poslanci súhlasili s uvedeným doplnením programu. 

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 3:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
         
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  MUDr. Čačíka, Mgr. Kišaca a p. Svitačovú

Hlasovanie č.3
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov starosta určil:  Ing. Vičana a p. Adamíkovú
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú



Hlasovanie č.4
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
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.  8/27/2018  z 27.  riadneho  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa
27.9.2018  bolo  uložené  Obecnému  úradu  vysporiadať  parcelu  č.  762/1  v zmysle  predloženého
návrhu /vysporiadanie cesty/. Úloha naďalej trvá. 

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

Poslanci  Uznesením  č.  1/28/2018   vzali  na  vedomie  kontrolu  plnenia  uznesení  hlavnou
kontrolórkou. 

Hlasovanie č.5
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



K     bodu 5:
Návrh VZN č. 4/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Z dôvodu novely zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
od 1.4.2018, ktorou sa zásadným spôsobom mení tvorba úspor pre deti v detských domovoch
predkladá  obecný  úrad  návrh  VZN  č.  4/2018  o podmienkach  poskytovania  finančných
príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  Podľa
novely zákona č. 305/2005 je povinnosť tvoriť úspory deťom v detskom domove (po novom
centrum  detí)  nahradená  zavedením  jednorazového  príspevku,  ktorý  bude  poskytnutý  vo
výške 30 % zo životného minima v čase osamostatnenia mladého dospelého a to v prípade, že
mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do centra. O príspevok bude mladý
dospelý žiadať priamo obec, môže tak urobiť 30 dní od skončenia poskytovania starostlivosti
v centre  detí.  Nárok  na  príspevok  od  obce  vznikne  len  za  predpokladu,  že  príspevok  na
osamostatnenie vznikol a bol poskytnutý aj z centra (detského domova). Momentálne sa jedná
o jedno dieťa z Obce Jacovce, ktoré je umiestnené v centre detí. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu. 

Poslanci  Uznesením č.  2/28/2018  vzali  na  vedomie návrh  VZN č.  4/2018 o podmienkach
poskytovania  finančných príspevkov  na  vykonanie  opatrení  sociálnoprávnej  ochrany
detí a sociálnej kurately s pripomienkami.

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

Poslanci Uznesením č. 2/28/2018 sa uzniesli na Všeobecne záväznom nariadení Obce Jacovce č.

4/2018  o  podmienkach  poskytovania  finančných  príspevkov  na  vykonanie  opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Hlasovanie č. 7
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 6:
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019



Hlavná kontrolórka  - predložila poslancom OcZ návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce  v súlade  s  §  18f  zákona  SNR  č.369/90  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  zmien
a doplnkov  na  1.   polrok  2019.  Kontrolná  činnosť  bude  zameraná  na  kontrolu  plnenia  uznesení
obecného zastupiteľstva,  kontrolu  vyúčtovania  dotácii  poskytnutých  z rozpočtu  obce  v roku 2018,
kontrolu plnenia  čerpania rozpočtu na ZŠ Jacovce v roku 2018. 

Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu a uvedené schválili. 

Poslanci  Uznesením  č.  3/28/2018  vzali  na  vedomie  návrh  Plánu  kontrolnej  činnosti  hlavnej
kontrolórky obce na 1. polrok 2019 

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

Poslanci Uznesením č. 3/28/2018 schválili  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 
1. polrok 2019. 

Hlasovanie č. 9
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 7:

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu
na roky 2019 – 2021

Hlavná kontrolórka – predložila  odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 v súlade s § 18f, odsek 1, písmeno c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2019 bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2019 – 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý bol spracovaný v súlade s
§ 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2019, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2020, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2021. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva 
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v
ďalších rozpočtových rokoch.



Rozpočet obce pre rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný a pre obec je záväzný. Viacročný
rozpočet na roky 2020-2021 má len informatívny charakter, nie je pre obec záväzný. Návrh
viacročného  rozpočtu  obce  na  roky  2020-2021  a  návrh  rozpočtu  obce  na  rok  2019  je
spracovaný v súlade s VZN, zákonmi a internými predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote,  t.j.  15  dní  pred  jeho  schválením v  súlade  s  §9  ods.2  zákona  č.  369/1990  Zb.  O
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností odporúča
hlavná  kontrolórka  predložený  návrh  rozpočtu  na  rok  2019 schváliť.   Návrh  viacročného
rozpočtu na roky 2020-2021 vziať na vedomie.

Poslanci nemali pripomienky k stanovisku hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. 

Poslanci Uznesením č. 4/28/2018 vzali na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021.

Hlasovanie č. 10
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 8:

Rozpočet Obce Jacovce za roky 2016 – 2018 a návrh Rozpočtu na roky 2019 – 2021

V súlade s ustanovením zákona 369/1990 Zb., § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. sa predkladá  návrh rozpočtu Obce Jacovce na rok
2019  až  2021.  Príjmy  sú  napočítané  podľa  skutočnosti  roku  2018.  Príjmy  z finančných
operácií  obsahujú  sumy ako  zostatok  prostriedkov  predchádzajúceho  roka,  t.j.  dotácia  na
vybudovanie chodníkov na miestnom cintoríne. Na 24 bytovú jednotku sa plánuje pripojenie
na kanalizáciu, čo bude financované z fondu opráv. Celková rekonštrukcia školského klubu
detí  si  vyžaduje  finančné  prostriedky,  ktoré  sú  naplánované  vo finančných  príjmoch  ako
investičný  úver.  Tento  už  bol  schválený  v druhej  zmene  rozpočtu  v roku  2018,  ale  jeho
čerpanie  bude od roku 2019.  Bežné výdavky sú napočítané  podľa  skutočnosti  roku 2018
a navýšené v jednotlivých položkách aké by mali nastať v budúcom roku, t.j. zvýšenie platov
o 10 %, zvýšenie minimálnej mzdy, od toho sa odvíjajú aj odvody. Navýšenie je v položke
údržba  výpočtovej  techniky.  Súvisí  to  s rozširovaním  programov  a s tým
súvisiace aktualizácie.  Auditorské  služby  sú  navýšené  o sumu  za  audit  konsolidácie.
V splátkach úrokov je napočítaná predbežná suma na úrok za investičný úver na školský klub
detí.  Navýšené  sú  výdavky  na  opatrovateľskú  službu,  nakoľko  pribúdajú  žiadosti
o opatrovanie  chorých,  starých  a nevládnych  občanov.  Do  kapitálových  výdavkov  budú
narozpočtované  finančné  prostriedky  v prvej  zmene  rozpočtu  v roku  2019,  až  keď  bude
známa výška podielových daní pre obec. Zatiaľ sa počíta so sumou z úveru na rekonštrukciu
školského klubu detí, vybudovanie chodníkov na cintoríne a pripojenie 24 bytovej jednotky
na kanalizáciu, čo sú finančné prostriedky z iných zdrojov. Výdavkové finančné operácie sú
rozšírené o splácanie úveru na školský klub detí.
Celkový rozpočet Obce Jacovce je zostavený ako vyrovnaný.



Starosta obce -  k návrhu rozpočtu prišli pripomienky od Ing. Jána Pavloviča.
Pripomienky:
Nepresúvať dotáciu za vybudovanie  chodníka a osvetlenia  na cintoríne  v sume 10000 ako
zostatok prostriedkov, ale uhradiť faktúru v tomto roku. Práce boli myslím vykonané.

Rekonštrukcia ŠKD-bankový úver 150 000 ?
Dňa 28.6.2018 na 26.OcZ, poslanci Uznesením č. 18/26/2018 schválili čerpanie účelového 
úveru na rekonštrukciu Školského klubu detí. (Teda ako možnosť dofinacovania uvedenej 
zákazky).
Nebola schválená konkrétna suma úveru ! Preto uvedená položka je neoprávnená.
V predpokladanom čerpaní do konca roku 2018 je určená suma:
90 000 schválená dotácia z Envirofondu
30 101 kapitálové zdroje obce (zdroj 41)
10 000 z rezervného fondu (zdroj 46)
  4 500 z predaja pozemku (zdroj 43)
----------------------------------------------
134 601 celková schválená suma v rozpočte na rok 2018
Predpokladaná hodnota súťaženej zákazky bola 179 790,18 eur.
Teda rozdiel v     chýbajúcom dofinancovaní je 45     189,18 eur ! Prečo úver 150     000 ?

OcZ nebolo zatiaľ informované o vysúťaženej cene zákazky.
Na základe uvedeného ako predseda finančnej komisie upozorňujem a zároveň navrhujem,
ak budú OcZ známe uvedené skutočnosti, potom môžu poslanci schvaľovať výšku úveru, jeho
konkrétne  použitie  a podmienky,  za  ktorých  má  byť  úver  realizovaný,  teda  výška  úroku
a doba trvania úveru.
Položku 150 000 v časti Príjem a Výdaj navrhujem zatiaľ zrušiť.

VÝDAJ:

V dôvodovej  správe  k rozpočtu  je  uvedené  na  všeobecné  zvýšenie  platov  o 10%,
v predloženom návrhu je na uvedených položkách nasledovné zvýšenie (z čoho bol robený
prepočet ?) :
611 mzdy, platy (OcÚ) navýšenie 12,15%
611 mzdy, platy (predškolská výchova- MŠ) navýšenie 17%
612 osobný príplatok (MŠ) navýšenie 30%
611 mzdy, platy (školský klub detí) navýšenie 16%
611 mzdy, platy (školská jedáleň) navýšenie 36%

V     časti 01.1.1 Výdavky verejnej správy j navrhujem znížiť nasledovné položky:
635 009 údržba výp.techniky na 3000  (zníženie o 2000)
637 027 odmeny zam. mimo prac. pomeru na 3000  (zníženie o 1000)
637 005 špec. služby-auditor na 2500  (zníženie o 500)
637 005 verejné obstarávanie na 3000  (zníženie o 500)
651 002 splácanie istina (ŠKD)  na 0 (zníženie o 2500)
Uvedenú sumu 6500 navýšiť na položku 635 006 Údržba budov, návrh bude ... 12900
(v čerpaní za rok 2018 je zahrnutá aj výmena okien na Zdrav. stredisku ? v akej sume ? )

821 005 splácanie úveru (ŠKD) na 0 (zníženie o 19200)
Uvedenú sumu 19200 použiť na položku 716 Chodník ul.Kuzmická 



 

V     časti 09.1.1.1 Predškolská výchova (MŠ)
635 006  údržba  budov  a ich  časti  je  čerpanie  2018...0  a  návrh  pre  2019...1500  (čo  sa
plánuje ?)
637 004  všeobecné  služby  je  čerpanie  2018...800  a  návrh  pre  2019...1950  (navýšenie
140%  ?)

V     časti 09.6.0.1 Školská jedáleň
632 001 energie elektrina je čerpanie 2018...2600 a návrh pre 2019...4300 (znížiť o 800)
632 005 Telekom. služby je čerpanie 2018...300 a návrh pre 2019...500 (znížiť o 150)
637 014 Stravné je čerpanie 2018...800 a návrh pre 2019...1200 (znížiť o 200)
Uvedenú sumu 1150 navýšiť na položku 633 004 Materiál –prevádz. stroje a prístroje

V     časti 10.2.0 Staroba
611 mzdy, platy je čerpanie 2018...35000 (nedočerpanie schvál. rozpočtu 36470)  a návrh pre
2019...49000 (čo je zvýšenie o 40%)
Dôvodová správa všeobecne uvádza, že pribúdajú žiadosti, je potrebné položku prepočítať.
637 004 Sociálne služby občanom v domove dôchodcov, rozpočet 1674 (to je uvedených 30%
podľa dôvodovej správy k VZN č.4, pre tvorbu úspor deťom ? ) Je potrebné to vysvetliť.

Vyjadrenie k pripomienkam:

p. Kúdelová – referent ekonomiky:
 -  suma  10  tis.  na  vybudovanie  chodníka  na  cintoríne  je  presunutá  z dôvodu  toho,  že
dodávateľ si to bude fakturovať až v januári, tak ako minulý rok. Ak by ti stihol v tomto roku,
tak pri zmene rozpočtu to bude opravené
- rekonštrukcia  ŠKD  bola  narozpočtovaná na sumu  179790 €  ako  podklad  pre  žiadosť na
 dotáciu z Environmentálneho fondu, t.j. rekonštrukcia vonkajších prvkov na budove.  Z  tejto 
 sumy  sme  dostali  90  tis.  €.  Platí  sa  z toho:  výmena  okien,  strecha,  fasáda,  zateplenie.
Z obecných prostriedkov financujeme rekonštrukciu elektriny,  ktorá je vysúťažená v sume
48336,60 €. Ďalej je to kúrenie, kotolňa, blezkozvod. Celý rozpočet je v sume 161901,50 €.
Z toho máme v rozpočte 134600 € a v tom je aj dotácia 90 tis. €. Chýba 27 301 €. Toto je
rekonštrukcia  bez  zásahov  vnútrajška.  To,  že  sa  bude  rekonštruovať  aj  vnútro  budovy
a v takom  rozsahu,  aby  budova  spĺňala  všetky  požiadavky  aj  do  budúcnosti  sa  rozhodlo
hlasovaním  na  zastupiteľstve  v júni,  uznesením  č.  18/26/2018.  Suma  vtedy  ešte  nebola
vyčíslená. Terajší rozpočet je taký, kde je zahrnuté všetko, predovšetkým je to rekonštrukcia
celého odpadu, prerobenie celej kuchyne a to tak, aby sa tam dalo variť pre všetky deti /od
januára  by  mali  byť  obedy  zdarma/,  pribudnú  do  kuchyne  spotrebiče,  ktoré  si  vyžadujú
samostatné odsávanie, odpad, ktorý musí byť inak vedený, silnejší elektrický prívod. 
-na  tieto  vnútorné  práce  bol  vypracovaný  rozpočet,  ktorý  na  spoločnom  sedení
s dodávateľom,  riaditeľkou  ZŠsMŠ,  starostom  a hlavnou  kontrolórkou  bol  prejednaný  a
„okresaný“ na najnutnejšie výdavky. 
-jednotlivé  položky boli  zredukované,  ako  výmena  dverí,  lacnejšie  materiály  na  podlahy,
stierky na stenách vymenené za maľovku a pod. Nutné práce hlavne na kuchyni a vytvorenie
skladov a oprava WC a kanalizácie boli ponechané. Na takýto rozpočet bola napočítaná suma
úveru. Na doplatenie vonkajšej údržby budovy na chýba 27300 €. Zbytok by mala byť suma
za vnútorné práce. 



Položky mzdy – na OcÚ je navýšenie 10 % na mzdy. Suma nie je presná z dôvodu, že táto
položka je navýšená o plat starostu, ktorý sa nepočíta 10 percentami. Platy boli narátané na
jednotlivých pracovníkov,  celková suma bola  potom zaokrúhlená  a z toho dôvodu vznikla
nejaká rezerva. 
Ostatné platy v MŠ, ŠKD a ŠJ sú napočítané tak, že kolektívna zmluva počíta z viac ako 10 %
navýšením platov a úprava bude  možná až v novoročnom rozpočtovom opatrení,  kedy sa
budú vedieť presné sumy. 
Výdavky  verejnej  správy  –  údržba  výpočtovej  techniky  si  vyžaduje  navýšenie  z dôvodu
rozširovania počítačových služieb. Zo zákona je nutná elektronizácia pošty, prístup na servery
ako kataster, zvýšený počet zverejňovaných dokumentov a tým rozšírenie kapacity mailového
servera,  taktiež  aktualizácia  programov,  prepojenie  účtovných  závierok,  tlačivá  na  dane
z nehnuteľností podávané cez RIS-sam. 
Odmeny  zamestnancom  mimopracovného  pomeru  sa  znížili,  služby  audítora  sa  znížili
a položka verejné obstarávanie. Zostatok z týchto položiek sa presunul na údržbu budov. 
Výmena okien na zdravotnom stredisku sa doplnila do skutočnosti roku 2018. Pri zostavovaní
rozpočtu nebolo ukončené ešte výberové konanie. 
Materská škola – zvýšenie na údržbe budovy je z dôvodu vybudovania chodníka v areály MŠ,
ktorý nie je ešte uhradený. 
Všeobecné služby – materská škola – očakávaná skutočnosť bude ku koncu roka  vyššia
a z toho  dôvodu  je  zvýšenie  v roku  2019.  V tejto  položke  je  nákup  tlačív,  nakladanie
s odpadmi TKO, BOZP, revízie. 
Školská  jedáleň  –  navýšenie  na  elektrickej  energii  je  oprávnené,  pretože  je  ohlasované
zvýšenie  sadzieb,  taktiež  aj  z dôvodu  zvýšeného  počtu  stravníkov.  Položka  za  telefónne
služby a stravné je oprávnená. Je to malá suma, ktorá sa dá presunúť na konci roka do iných
položiek, napr. materiál. 
Položka Staroba – mzdy sú napočítané na opatrovateľky tak, ako na zamestnancov jednotlivo,
po zaokrúhlení je to navýšené a je počítané s jednou opatrovateľkou naviac. 
Položka sociálne služby občanom – v domove dôchodcov, nesúvisí s návrhom VZN č.4/2018.
Sú  to  občania  obce,  ktorí  sú  umiestnení  v iných  domovoch  dôchodcov.  Tieto  zariadenia
žiadajú prispievať na občanov. 

Rozpočet  je  robený  viac  menej  na  bežný  rozpočet.  Až  po  zverejnení  podielových  daní
budeme upravovať rozpočet hneď v januári 2019. V minulom roku sme mali navýšenie o 68
tis.€ a tieto financie išli  do kapitálových výdavkov. Je predpoklad,  že v budúcom roku by
suma podielových daní mala byť  vyššia.  Všetky tieto navýšené prostriedky sa presunú do
kapitálových výdavkov, hlavne na spolufinancovanie projektov, napr. telocvične, chodníka na
ul. Kuzmickej, asfaltovanie ciest a pod. 

p. Lacika – vyjadril sa, že po tomto vysvetlení súhlasí s návrhom rozpočtu na rok 2019, s čím
poslanci taktiež súhlasili a rozpočet na rok 2019 schválili. 

Poslanci Uznesením č. 5/28/2018 vzali na vedomie Rozpočet Obce  Jacovce za roky 2016 – 2018  
a na roky 2020 – 2021 a pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2019. 

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



Poslanci Uznesením č. 5/28/2018 schválili Rozpočet Obce Jacovce na rok 2019.

Hlasovanie č. 12
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 9:

Výmena parciel pri Zbernom dvore s PPD Prašice sídlo Jacovce – prevod majetku

Na 27. zasadnutí OcZ dňa 27.9.2018 sa uznesením pod č. 4/27/2018  schválil zámer prevodu
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zámena parciel pri zbernom dvore, kde
sa  zamieňa  parcela  vo  vlastníctve  obce  o rozlohe  66  m2  za  novovzniknuté  parcely  vo
vlastníctve  PPD  v rovnakej  rozlohe  66  m2.  Zámena  parciel  bude  vykonaná  bezodplatne.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce po dobu 15 dní. Dôvodom
hodným  osobitného  zreteľa  je,  že  na  novovzniknutej  parc.  č.  525/24  prechádza
novovybudovaná  miestna  kanalizácia  a nachádza  sa  tu  žumpa  patriaca  k zbernému dvoru.
Obec  parcelu  č.  525/9  -zastavaná  plocha  a nádvorie  o výmere  7  m2 nadobúda  s vecným
bremenom. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a schválili prevod majetku. 

Poslanci Uznesením č. 6/28/2018 vzali na vedomie informáciu o zámere prevodu majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zámena parciel pri zbernom dvore – PPD Prašice, sídlo
Jacovce a Obec Jacovce

Hlasovanie č. 13
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci  Uznesením č.  6/28/2018 schválili  prevod 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 žumpa patriaca k zbernému
dvoru. Zámena uvedených parciel bude vykonaná bezodplatne.

Hlasovanie č. 14
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  



                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 10:
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s materskou školou v Jacovciach za šk. rok 2018/2018

Správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  Základnej  školy  s materskou
školou za šk. rok 2016/2017 predkladá Základná škola s materskou školou, Jacovce tak ako každý rok.
Správa  by  mala  byť  schválená  na  Obecnom  zastupiteľstve.  Uvedená  správa  bola  prerokovaná
v pedagogickej rade školy dňa 25.8.2017. 

Ing.  Vičan  –  predseda  Rady  školy  zhodnotil  a informoval  poslancov  o  celkových  výsledkoch
dosiahnutých v Základnej škole s materskou školou v Jacovciach. 

Poslanci nemali k správe pripomienky.

Poslanci  Uznesením  č.  7/28/2018  vzali  na  vedomie  informáciu  o správe  o výsledkoch
a podmienkach výchovno  –  vzdelávacej  činnosti  Základnej  školy  s materskou  školou
v Jacovciach, za šk. rok 2017/2018

Hlasovanie č. 15
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci Uznesením č. 7/28/2018 schválili  správu o výsledkoch a podmienkach výchovno –
vzdelávacej  činnosti  Základnej  školy  s materskou  školou  v Jacovciach,  za  šk.  rok
2017/2018.

Hlasovanie č. 16
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 11: 

Žiadosti: - pod č. 1793/2018 o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, ZŠ sv.  
                   Ladislava, Topoľčany, na šk. rok 2018/2019

- pod č. 1794/2018 o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, ZŠ sv. Don 
Bosca, Topoľčany, na šk. rok 2018/2019

Obec Jacovce vo svojom platnom VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa  materskej školy a na dieťa školského zariadenia má stanovené, že dotácie sú poskytované iba



zariadeniam školy, ktoré sú na území Obce Jacovce. Pridelenie finančných prostriedkov na Centrum
voľného času k žiadosti pod č. 1793/2018 a 1794/2018 nedoporučujeme. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a prijali nasledovné:

Poslanci Uznesením č. 8/28/2018 vzali na vedomie žiadosti pod č. 1793/2018 o finančnú dotáciu
na Centrum voľného času, ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany, na šk. rok 2018/2019 a žiadosť
pod  č.  1794/2018  o finančnú  dotáciu  na  Centrum  voľného  času,  ZŠ  sv.  Don  Bosca,
Topoľčany, na šk. rok 2018/2019

Hlasovanie č. 17
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci  Uznesením  č.  8/28/2018  neschválili  pridelenie  finančných  prostriedkov   v  zmysle

žiadosti pod č. 1793/2018 o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, ZŠ sv. Ladislava,
Topoľčany,  na  šk.  rok  2018/2019  a žiadosti  pod  č.  1794/2018  o finančnú  dotáciu  na
Centrum voľného času, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany, na šk. rok 2018/2019.

Hlasovanie č. 18
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Adamíková, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Bošanská/ 

K     bodu 11: 

Žiadosti: - pod č. 1848/2018 o návrh termínu stretnutia občanov z časti ulice Kuzmickej  
                  a ulice Záplotia za účelom oboznámenia sa s realizovanou investičnou akciou  
                   kanalizácie v našej obci

Dňa 08.10.2018 bola na Obecný úrad v Jacovciach doručená žiadosť niekoľkých občanov
Obce Jacovce, v zastúpení p. Margitou Tomanovou, Kuzmická 2, Jacovce, v ktorej požadujú
stretnutie obyvateľov Obce Jacovce a Obecného zastupiteľstva. Žiadajú o návrh termínu pre
zvolanie  zhromaždenia  obyvateľov   Obce Jacovce  s predstaviteľmi  Obce Jacovce,  členmi
komisie životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
a povodňovej komisie za účelom diskusie k reálnemu stavu verejných priestorov po výstavbe
kanalizácie, reálnemu stavu podzemných stavieb dotknutých výstavbou kanalizácie, chcú sa
oboznámiť  s preberacím  konaním  odovzdania  kanalizácie,  chcú  sa  oboznámiť
s nedoriešenými  chybami  a nedostatkami  po  výstavbe  kanalizácie,  o protipovodňovej
prevencii  a o územnom  konaní  o umiestnení  stavby  -  chodník  na  ceste  III/1723  na  ul.
Kuzmickej. 



Na základe  zákona č.  369/1990Zb.  o obecnom zriadení,  §11 môže  Obecné zastupiteľstvo
zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti na prerokovanie vecí samosprávy.

Na zasadnutí  sa zúčastnili  aj  občania obce,  ktorí  uvedenú žiadosť podali  a ktorí  vysvetlili
poslancom celkovú situáciu stavu ohrozujúceho občanov bývajúcich v časti ul. Kuzmickej po
výstavbe  kanalizácie.  Upozornili  na  nepriechodnosť  potrubia  dažďovej  kanalizácie  a na
možné nebezpečenstvo záplav pri výdatných dažďoch. 

Starosta obce – celá situácia sa monitoruje a všetky chyby a nedostatky boli nahlásené v rámci
reklamácii pri budovaní kanalizácie. 

Poslanci po diskusii a dohodnutí sa so žiadateľmi skonštatovali, že po vysvetlení, žiadatelia
netrvali na verejnom zhromaždení občanov a vzali na vedomie uvedené informácie. 

Poslanci  Uznesením  č.  9/28/2018  vzali  na  vedomie  informáciu  k žiadosti  pod č.  1848/2018
o návrh termínu stretnutia občanov z časti ulice Kuzmickej a ulice Záplotia za účelom
oboznámenia  sa  s  realizovanou investičnou akciou  kanalizácie  v našej  obci  nakoľko
žiadatelia boli účastní rokovania OcZ

Hlasovanie č. 19
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci  Uznesením  č.  9/28/2018  neschválili  zhromaždenie  obyvateľov  obce  v súlade  so

žiadosťou  pod č. 1848/2018 o návrh termínu stretnutia občanov z časti ulice Kuzmickej
a ulice  Záplotia  za  účelom  oboznámenia  sa  s  realizovanou investičnou  akciou
kanalizácie v našej obci.

Hlasovanie č. 20
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 11: 
Doplnenie programu 

Žiadosti – pod č. 1928/2018  - Ing. Peter Cagala, Jacovce – o súhlas o vybudovanie prípojky na 
obecnú kanalizáciu



Zriadenie  vecného  bremena  na  obecnom pozemku  podľa  Zásad hospodárenia  s majetkom
obce, čl. 10, bod 1) o zaťažení vecnými bremenami rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Bod 2)
zaťaženie vecnými bremenami nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce je možné výlučne
za  odplatu.  Výšku  odplaty  stanovuje  zastupiteľstvo.  Ing.  Cagala  žiada  o súhlas  na
vybudovanie kanalizačnej prípojky na obecnú kanalizáciu, kde časť potrubia bude prechádzať
cez pozemky vo vlastníctve obce – parc. 101/4 – rozloha 195 m2 a parc. 97 – rozloha 1250
m2.  Tieto  parcely  by  sa  vecným  bremenom  zaťažili  celé,  ale  je  možnosť  vypracovať
geometrický plán len na časť pozemku, kde bude potrubie prechádzať. Odporúčame vyzvať
žiadateľa o vypracovanie GP na časť parcely kadiaľ potrubie bude prechádzať. 

Poslanci po diskusii navrhli, aby žiadosť bola odkonzultovaná z Vodárenskou spoločnosťou, ktorá sa
vyjadrí, či je možné sa takýmto spôsobom pripojiť na obecnú kanalizáciu a následne sa môže vyzvať
žiadateľ, aby si dal vypracovať GP len na časť pozemku, kde bude prechádzať navrhované potrubie. 

Poslanci Uznesením č. 10/28/2018 vzali na vedomie  informáciu k žiadosti pod č. 1928/2018
o súhlas o vybudovanie prípojky na obecnú kanalizáciu s pripomienkami.

Hlasovanie č. 21
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci  Uznesením  č.  10/28/2018  uložili  obecnému  úradu  vyzvať  žiadateľa  na
vypracovanie GP na časť pozemku, kde bude prechádzať kanalizačné potrubie /ale až
po vyjadrení príslušnej vodohospodárskej spoločnosti k danej žiadosti/.

Hlasovanie č. 22
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 12:
Rôzne – informácia o pribúdajúcich skládkach odpadov  v obci a ich riešenie 

Na základe mailu od poslanca Ing. Michala Vičana zo dňa 15.10.2018, ktorý obdržali všetci
poslanci sa  píše, že v obci pribúdajú nelegálne skládky odpadov. Žiada o rýchle odstránenie
týchto skládok, aby si  občania Obce Jacovce nezačali  myslieť,  že sú to oficiálne  skládky
odpadu. 

Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  dňa  27.10.2016  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  7/2016
o verejnom poriadku a životnom prostredí Obce Jacovce, účinné od 16.11.2016. Toto VZN
obsahuje všetky potrebné náležitosti týkajúce sa čistoty Obce Jacovce aj sankcie za porušenie



uvedeného VZN. Je ešte možné v záujme agitácie, či upozornenia, umiestniť na miesta, kde
sa vytvárajú skládky odpadu tabuľu „ZÁKAZ SYPAŤ ODPAD!“

Ing. Vičan – podotkol, že obec s čiernymi skládkami bojuje dlhú dobu k čomu sa pridali aj
poslanci a informovali o čiernych skládkach na uliciach Potočná, Bedzianská, Zemianská, 
ereňová alej, atď. V obci pribúdajú čierne skládky čo je potrebné riešiť kamerovým systémom
a monitorovať by sa mali tieto miesta. 

Starosta obce -  informoval o umiestnených kamerách  v obci a podotkol, že do budúcna  sa
určite  budú monitorovať aj tie miesta, kde sa vytvárajú čierne skládky. 

Poslanci po diskusii vzali upozornenie - informáciu poslanca Ing. Vičana na vedomie. 

Poslanci Uznesením č. 11/28/2018 vzali na vedomie   informáciu o pribúdajúcich skládkach
odpadov v obci a ich riešenie.

Hlasovanie č. 23
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 12:
Rôzne - informácia k žiadosti pod č. 1849/2018 – občania z časti ulice Kuzmickej a ul. 
Záplotie – vyčistenie a úprava odvodňovacieho kanála na ul. Kuzmickej

Dňa 08.10.2018 bola na Obecný úrad v Jacovciach doručená žiadosť niekoľkých občanov
Obce Jacovce, v zastúpení p. Margitou Tomanovou, Kuzmická 2, 956 21 Jacovce, v ktorej
požadujú úpravu odvodňovacieho kanálu na ul. Kuzmická. 

Túto situáciu obec rieši už dlhšie. Dňa 23.08.2018 bol kontrolný deň stavby „ČOV Sever“, na
ktorom bolo zistené, že na križovatke ciest III/1722 a III/1723 je zanesený odvodňovací rigól
pred  priepustom popod  komunikáciu.  Zhotoviteľ  prisľúbil  jeho  vyčistenie  do  31.10.2018.
Obec reklamovala súčasný stav tohto potrubia, na čo sme dostali odpoveď od TVS a.s., že sú
si vedomí, že majú svoj podiel na vzniknutej situácii. Poukazujú však na to, že v protokole
o pasportizácii  komunikácie  pred plánovanou výstavbou kanalizácie  bol vpust  do potrubia
dažďovej  kanalizácie  zanesený.  Pri  výstavbe  stoky  „A-I“  boli  nútení  vybrať  pôvodnú
dažďovú kanalizáciu, ktorá bola zanesená nečistotami. Z toho usudzujú, že nami reklamovaná
časť  dažďovej  kanalizácie  je  rovnako  znečistená  a nepriechodná.  Uznali,  že  nami
reklamovaná dažďová kanalizácia pred zaústením do potoka prechádza cez betónovú šachtu,
ktorá  bola   pri  výstavbe  zasypaná  obsypovým  materiálom  a z tohto  dôvodu  TVS  a.s.
zabezpečí  jej  vyčistenie  na  vlastné  náklady.  Obec  objedná  vyčistenie  kanalizácie
a zneškodnenie odpadu, nakoľko tento stav vznikol ešte pred výstavbou kanalizácie. 



Pokiaľ ide o protipovodňovú prevenciu a ochranu ľudí a majetku pred povodňami, bolo by
vhodné vypracovať projekt,  ako by sa dal tento problém riešiť prípadne nejakým drenážnym
potrubím, ktoré by odvádzalo dažďovú vodu a spodnú vodu, ktorá je vytláčaná na povrch .  

p.  Tomanová –  zástupca  žiadateľov  -  mala  pripomienku,  že  pri  doplnení  projektovej
dokumentácie na chodník - ul. Kuzmická alebo pri stavebných konaniach  k navrhovanému
chodníku na ulici Kuzmickej,  by bolo dobré prizvať  účastníkov konania na stretnutie tu na
Obecnom úrade dopredu a nie až prostredníctvom stavebného úradu.  

Poslanci po diskusii vzali uvedené na vedomie. 

Poslanci Uznesením č. 10/28/2018 vzali na vedomie informáciu k žiadosti pod č. 1849/2018 –
občania z časti ulice Kuzmickej a ulice Záplotie – vyčistenie a úprava odvodňovacieho
kanála na ul. Kuzmickej.

Hlasovanie č. 24
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

p. Poluchová - /z Kuzmickej ulice/ - informovala, že čierne skládky stále pribúdajú, hlavne
v časti Zemianská a čerešňová alej na Bedzianskej/.

Mgr.  Kišac  –  podotkol,  že  čierna  skládka  vznikla  aj  na  ul.  Zemianskej  po  výstavbe
kanalizácie, z výkopových prác. 

Ing.  Vičan  –  obec  sa  vyjadruje  k stavebným povoleniam a k ohláseniam k drobnej  stavbe
a každé vyjadrenie obce by malo byť aj doplnené o to, že odpad, ktorý vznikne pri výstavbe
by mal byť riadne vyvezený na riadenú skládku odpadu – napr. Bojná alebo Teplička a je
nutné vo vyjadreniach obce odcitovať pokuty, ktoré hrozia za nedodržanie. 

K     bodu 12: Rôzne – doplnenie programu
Schválenie Dohody o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi
Obcou Jacovce a Dobrovoľným hasičským zborom Jacovce 

Starosta obce – informoval o Dohode o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi
medzi  Obcou Jacovce a Dobrovoľným hasičským zborom Jacovce,  ktorá je pripravená na
podpis  a kde  v článku  3,  bod  3  je  kedy  schválilo  túto  dohodu  Obecné  zastupiteľstvo.
V uvedenej  dohode  sú  všetky  povinnosti,  ktoré  by  mala  vykonávať  obec  a taktiež  úlohy
Dobrovoľného hasičského zboru.  



Dobrovoľný hasičský zbor pod Obcou Jacovce je riadne zaregistrovaný. Má 10 členov riadne
vyškolených.  DHZ pod obcou Jacovce získala záchranný protipovodňový vozík,  ktorý bol
slávnostne odovzdaný v Nitre. Ak sa do budúcnosti podarí tak DHZ pod Obcou Jacovce by
mal dostať nové hasičské auto. 

Poslanci po diskusii nemali pripomienky k uvedenej Dohode a Dohodu s DHZ schválili. 

Poslanci Uznesením č. 13/28/2018 vzali na vedomie informáciu o Dohode o spolupráci pri plnení
úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi Obcou Jacovce a Dobrovoľným hasičským zborom
Jacovce 

Hlasovanie č. 25
Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Adamíková/

Poslanci  Uznesením  č.  13/28/2018  schválili  dohodu  o   spolupráci  pri  plnení  úloh  na  úseku
ochrany pred požiarmi medzi Obcou Jacovce a Dobrovoľným hasičským zborom Jacovce.

Hlasovanie č. 26
Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Adamíková/

K     bodu 12: Rôzne – doplnenie programu
Návrh odmeny pre zástupcu starostu Ing. Pavloviča a hlavnú kontrolórku obce
p. Jolanu Globanovú

Starosta obce – navrhol v súlade zo Zásadami odmeňovania poslancov OcZ v Jacovciach odmenu pre
Ing. Pavloviča – zástupcu starostu za vykonanú prácu vo verejnom záujme za rok 2018 v sume 500 €. 

p. Lacika – podal 2.  návrh na sumu 700 €

Hlasovanie 1. návrh:
Hlasovanie č. 27
Hlasovanie za: 0 
Proti: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                               p. Svitačová, Ing.Vičan/
Zdržal sa: 0

Hlasovanie 2. návrh:
Hlasovanie č. 28
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/



Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce – ďalej navrhol odmenu pre hlavnú kontrolórku obce p. Jolanu Globanovú za vykonanú
prácu v roku 2018 v sume 500 € s čím poslanci súhlasili. 

Hlasovanie č. 29
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci Uznesením č. 14/28/2018 vzali na vedomie návrh odmeny pre zástupcu starostu Ing.

Jána  Pavloviča a hlavnú kontrolórku p. Jolanu Globanovú. 

Poslanci Uznesením č. 14/28/2018 schválili odmenu  pre zástupcu starostu Ing. Jána  Pavloviča
a hlavnú  kontrolórku  p.  Jolanu  Globanovú  za  obdobie  kalendárneho  roka  2018  v zmysle
predloženého návrhu.

Poslanci -  sa ďalej po diskusii dohodli na návrhu udeliť Cenu Obce Jacovce poslancovi Ing. Jánovi
Pavlovičovi za vykonanú prácu v prospech občanov obce počas jeho funkčných období v obecnom
zastupiteľstve. 

Poslanci Uznesením č. 15/28/2018 schválili v zmysle predloženého návrhu - udelenie Ceny Obce
Jacovce v súlade so Štatútom Obce Jacovce -  zástupcovi starostu Ing. Jánovi Pavlovičovi, ktorý
sa výrazným spôsobom zaujímal o veci verejné  a dobre vykonanú prácu v prospech občanov
obce počas jeho funkčných období v Obecnom zastupiteľstve. 

Hlasovanie č. 30
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, p. Lacika  
                                              p. Svitačová, Ing.Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 13:
Diskusia

Mgr. Bošanská – v rámci diskusie poďakovala prítomným za dobrú spoluprácu v rámci hnutia eRko,
ktoré pôsobí v obci Jacovce už niekoľko rokov. 

K     bodu 14:
Záver

Starosta  obce  –  na  záver  poďakoval  poslancom za  štvorročnú  spoluprácu  a odovzdal  poslancom
ďakovné listy a za účasť na 28. riadnom zasadnutí OcZ  a ukončil zasadnutie. 

Overovatelia:
Ing. Michal Vičan  ...............................



p. Miriam Adamíková ..........................

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

        Jaroslav Božik
   starosta obce 


