
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z 1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa konalo dňa 14.2.2019 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  8 poslancov OcZ    /ospravedlnený: 1 poslanec p. Beňo/
                   zamestnanci OcÚ  

      hostia

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Zloženie sľubu poslanca, ktorý sa nezúčastnil ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
4. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
5. Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 
6. Správa z finančnej kontroly hlavného kontrolóra na Obecnom úrade v Jacovciach
7. Správa z finančnej kontroly hlavného kontrolóra v Základnej škole v Jacovciach
8. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Jacovciach 
9. Návrh Štatútu Obce Jacovce 
10. Doplnenie členov do komisií obecného zastupiteľstva 
11. Vedenie kroniky obce a schválenie obecnej kronikárky 
12. Voľba zástupcov do Rady školy pre nové funkčné obdobie 
13. Návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jacovciach
14. Návrh Dodatku č. 1 k 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

15. Stanovisko hlavného kontrolóra k zaťaženosti Obce Jacovce 
16. Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 
17. Návrh zdravotechniky v školskom klube pri Základnej škole v Jacovciach
18. Žiadosti: 

- pod č. 96/2019 – Hermann SK, s.r.o., Tovarníky – oprava elektro v školskom 
klube pri Základnej škole v Jacovciach

- pod č. 97/2019 – Hermann SK, s.r.o., Tovarníky – modernizácia interiéru 
v školskom klube pri Základnej škole v Jacovciach 

- pod č. 59/2019 – Jozef Štreicher, Jacovce – o opravu miestnej komunikácie 
v spojovacej časti medzi ul. Májovou a ul. Zemianskou 



- pod č. 2113/2018 – ASTOR-DUO, s.r.o., Veľké Úľany – o zníženie dane za 
nevýherné hracie prístroje

19. Rôzne  
- návrh na navýšenie pracovného úväzku pre hlavného kontrolóra Obce Jacovce 

20. Diskusia
21. Záver

Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta  obce  –  otvoril  1.  zasadnutie  obecného   zastupiteľstva,  privítal  poslancov  a hostí
a zvlášť poslanca Juraja Laciku, ktorého menoval za zástupcu starostu v súlade so zákonom.
Ďalej predložil návrh programu obecného zastupiteľstva,  ktorý poslanci  schválili. 

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Adamíková,  Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, 
                                              p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 poslanec /p. Bajzík/

Návrh bol prijatý.

K     bodu 3:
Zloženie sľubu poslanca, ktorý sa nezúčastnil ustanovujúceho obecného zastupiteľstva

p. Dalibor Bajzík, poslanec zvolený vo voľbách do samosprávy obcí sa nemohol zúčastniť
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 6.12.2018. V takomto prípade, ak sa
niektorý  z novozvolených  poslancov  nezúčastní  ustanovujúceho  zasadnutia  obecného
zastupiteľstva, zloží sľub poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Neúčasť
na ustanovujúcom zasadnutí teda nie je nijako sankcionovaná, avšak novozvolený poslanec
do  zloženia  sľubu  nemôže  plnohodnotne  vykonávať  svoj  mandát  a nemá  nárok  ani  na
odmenu. 

Starosta obce – po uvedenej informácii vyzval poslanca p. Bajzíka o prečítanie a podpísanie
sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. 

p. Bajzík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
KONŠTATUJE, že
p. Dalibor Bajzík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, Mgr. 
                                              Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 4:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  Mgr. Divišová, Mgr. Kišaca a p. Lacika

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Machovú, Mgr. Tomana

Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

Hlasovanie č.3

Hlasovanie za: 8 poslancov p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, Mgr. 
                                              Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 5:
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.  8/27/2018 z 27.  zasadnutia  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. 

Uznesením 10/28/2018 z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa
29.10.2018  bolo  uložené  obecnému  úradu  vyzvať  žiadateľa  na  vypracovanie  GP na  časť
pozemku,  kde  sa  bude  nachádzať  kanalizačné  potrubie  /ale  až  po  vyjadrení  príslušnej
vodohospodárskej  spoločnosti  k danej  žiadosti/.  Obecný  úrad  vyzval  žiadateľa  na
vypracovanie GP na časť pozemku. Úloha naďalej trvá. 

V zápisnici  z 24.   zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré  sa  konalo  dňa
22.3.2018  bola  podaná  informácia  o návrhu  vysporiadania  ul.  Zemianskej.  V časti  ulice
Zemianskej /smer od Tovarník – po pravej strane sa plánuje realizovať výstavba rodinných
domov a z dôvodu, aby obec neprichádzala o správne poplatky /poplatok za rozkopávkové
povolenie  a povolenie  vjazdu  k nehnuteľnostiam/  je  obec  donútená  začať  s vysporiadaním
tých častí ulíc, ktoré nemá na LV. Taktiež stavebný úrad nemôže vydať stavebné povolenie
z dôvodu,  že  pozemok  nie  je  obecný.  Obecné  zastupiteľstvo  po  zvážení  by  malo  uložiť
obecnému úradu začať s vysporadúvaním pozemkov pod miestnymi  komunikáciami,  ktoré
nemá na LV a stanoviť podmienky čo je prioritou a z akého dôvodu to zišlo. Úloha naďalej
trvá a uvedené bude predmetom rokovania budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Poslanci vzali uvedené na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou.

Hlasovanie č. 4

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                          Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 6:
Správa z finančnej kontroly hlavného kontrolóra na Obecnom úrade v Jacovciach

Hlavná kontrolórka - finančná kontrola bola vykonaná v súlade  s ustanovením § 18 d , ods.1
zákona č.369/90 o obecnom zriadení,  v znení novely č. 70/2018, platnej od 01.04.2018, a na
základe Príkazného listu starostu Obce Jacovce, z dôvodu nejasností verejného obstarávania.



Poslanci vzali uvedenú správu na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
správu z finančnej kontroly hlavného kontrolóra na Obecnom úrade v Jacovciach. 

Hlasovanie č. 5

Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 7:
Správa z finančnej kontroly hlavného kontrolóra v Základnej škole v Jacovciach

Hlavná  kontrolórka  –  informovala  o vykonaní  finančnej  kontroly  v Základnej  škole
v Jacovciach.  Predmetom  kontroly  boli  osobné  spisy  pedagogických  zamestnancov.
Z kontroly vyplynulo, že nie je potrebné vydať žiadne opatrenia. 

Poslanci vzali na vedomie predloženú správu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
správu z finančnej kontroly hlavného kontrolóra v Základnej škole v Jacovciach. 

Hlasovanie č. 6

Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 8:
Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Jacovciach 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy
a priebeh  ustanovujúceho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  a obecného  zastupiteľstva
v Jacovciach  a ďalšie  postupy  pri  prijímaní  uznesení  a nariadení,  spôsob  ich  kontroly
a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy. Spracovateľ návrhu – obecný úrad, vychádzal pri
tvorbe  návrhu  Rokovacieho  poriadku  obecného  zastupiteľstva  zo  zákona  č.369/1990  Zb.



o obecnom zriadení  v znení  neskorších predpisov ako aj  z ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov upravujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve. 

Starosta  obce  –  informoval  k uvedenému,  že  návrh  Rokovacieho  poriadku  Obecného
zastupiteľstva je vypracovaný ako úplne nový a doteraz platný Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva  v Jacovciach  bol  schválený  9.2.2015.  Nový   Rokovací  poriadok  Obecného
zastupiteľstva v Jacovciach nadobúda účinnosť ihneď po schválení. 

Poslanci nemali  pripomienky,  vzali  na vedomie   uvedenú informáciu a návrh Rokovacieho
poriadku Obecného zastupiteľstva v Jacovciach schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Jacovciach

Hlasovanie č. 7

Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jacovciach

Hlasovanie č. 8

Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 9:
Návrh Štatútu Obce Jacovce 

Štatút Obce Jacovce je základný vnútorný predpis, ktorý určuje základné vlastnosti obce ako
právnickej osoby, jej charakteristiku a poslanie. Konkretizuje príslušné ustanovenia právnych
predpisov  a vymedzuje  základné  vlastnosti  organizačného  usporiadania  obce,  sústavu  jej
orgánov,  ich  hlavné  úlohy  a vzťahy.  Spracovateľ  Štatútu   Obce  Jacovce  –  obecný  úrad,
vychádzal  z ustanovenia  zákona  č.  369/1990  Zb.  O obecnom  zriadení  v znení  neskorších
predpisov ako aj z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení. 



Starosta obce – informoval k uvedenému, že návrh Štatútu Obce Jacovce je vypracovaný ako 
úplne nový. Účinnosť nadobudne 15 dní po schválení. 

Poslanci nemali  pripomienky,  vzali na vedomie   uvedenú informáciu a návrh Štatútu Obce
Jacovce schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh Štatútu Obce Jacovce.

Hlasovanie č. 9

Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Štatút Obce Jacovce.

Hlasovanie č. 10

Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 10:
Doplnenie členov do komisií obecného zastupiteľstva 

V súlade so Štatútom Obce Jacovce sú  komisie obecného zastupiteľstva zložené z poslancov
a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvo a majú minimálne 5 členov. Sú zložené
minimálne z dvoch poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce, ale i ľudí v obci
nebývajúcich,  ktorí  sa  zaujímajú  o dianie  v obci.  Na  ustanovujúcom  zasadnutí  obecného
zastupiteľstva  sa  do  osobitnej  komisie  na  prešetrovanie  sťažností  a osobitnej  komisie  na
ochranu  verejného  záujmu  odhlasovalo  nedopatrením  o jedného  člena  menej.  Poslanci
Obecného zastupiteľstva by mali  doplniť tieto komisie o jedného člena. 

Poslanci vzali na vedomie predloženú informáciu a po diskusii odhlasovali nasledovné:

Do osobitnej komisie na prešetrovanie sťažností poslanci odsúhlasili člena p. Adamíkovú.



Hlasovanie č. 11

Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Do osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu poslanci odsúhlasili člena Ing. Machovú.

Hlasovanie č. 12

Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Mgr. Bošanská – navrhla dodatočne doplniť ešte jedného člena do ekonomickej komisie p. Laciku ako
zástupcu starostu s čím poslanci súhlasili. 

Hlasovanie č. 13

Hlasovanie za: 7 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa:  1 poslanec /p. Lacika/

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu  o nutnosti  doplnenia  členov  do  osobitnej  komisie  na  prešetrenie  sťažností
a osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu a doplnenie člena do komisie ekonomiky
a správy majetku

VOLÍ:
p. Miriam Adamíkovú do osobitnej komisie na prešetrenie sťažností
Ing. Ľubicu Machovú do osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu
p. Juraja Laciku do komisie ekonomiky a správy majetku.

Hlasovanie č. 14
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 



K     bodu 11:
Vedenie kroniky obce a schválenie obecnej kronikárky 

V Štatúte Obce Jacovce v 

l.  5 sa píše o vedení  kroniky obce, ako aj  o právach a povinnostiach kronikárky.  Pravidlá
spôsobu  vedenia kroniky  a určenie  úloh  kronikárky  máme  vypracované  aj  vo  vnútornom
predpise  obce.  V oboch dokumentoch  sa uvádza,  že  obecnú kronikárku schvaľuje  obecné
zastupiteľstvo.  Po  schválení  obecným  zastupiteľstvom  kronikárku  menuje  starosta  obce.
Členovia  komisie  vzdelávania,  kultúry,  športu,  mládeže  a sociálnych  vecí  navrhujú  Mgr.
Moniku Detkovú, ktorá funkciu kronikárky vykonáva od roku 2003. Keď preberala obecnú
kroniku, nebolo potrebné, aby meno kronikárky schvaľovali poslanci obecného zastupiteľstva
a menoval  ju starosta obce. Podľa nového Štatútu je to však potrebné.  Mgr. Detková píše
kroniku  a v nej  zaznamenáva  všetky  skutočnosti  celoobecného  významu,  ktoré  sa  udiali
v obci.  Zápisy  v kronike  sú  vecné  a politicky  neovplyvnené  a sú  hodnoverným  zápisom
o udalostiach v obci, o ľuďoch, ktorí  ovplyvnili  chod obce a jej  históriu.  Členovia komisie
skonštatovali, že Mgr. Detková kroniku vedie precízne, zodpovedne a podrobne.

Starosta  obce  -  po  schválení  kronikárky  Mgr.  Detkovej  obecným  zastupiteľstvom  bude
vymenovaná starostom obce menovacím dekrétom na stanovenie do funkcie správcu kroniky. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o vedení kroniky a kronikárke Obce Jacovce

Hlasovanie č. 15
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
v súlade so Štatútom Obce Jacovce - správcu kroniky Obce Jacovce  Mgr. Moniku Detkovú

Hlasovanie č. 16
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



UKLADÁ:
v súlade so Štatútom Obce Jacovce – vymenovať Mgr. Moniku Detkovú za správcu kroniky 
Obce Jacovce

Hlasovanie č. 17
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 12:
Voľba zástupcov do Rady školy pre nové funkčné obdobie 

V súlade  so  Štatútom  Obce  Jacovce  –  čl.  20  -  Rada  školy  je  iniciatívnym  a poradným
samosprávnym  orgánom,  ktorý  vyjadruje  a presadzuje  verejné  záujmy,  záujmy  žiakov,
rodičov,  pedagogických  a ostatných  zamestnancov  školy  v oblasti  výchovy  a vzdelávania.
Funkčné obdobie Rady školy je štyri roky. Poslanci obecného zastupiteľstva si volia štyroch
zástupcov zo svojich radov na 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Doterajší členovia Rady
školy sú: Ing. Michal Vičan, Mgr. Janka Bošanská, p. Beňo, p. Lacika. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie a zvolili si členov do rady školy. Zhodli sa, že poslanci
Mgr. Bošanská, p. Beňo a p. Lacika zostanú aj naďalej členovia rady školy a namiesto Ing.
Vičana bude z radov poslancov Mgr. Kišac. Mgr. Kišac súhlasil so zvolením za člena do rady
školy.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o ukončení funkčného obdobia poslancov – zástupcov v Rade školy pri Základnej 
škole s materskou školou, Jacovce

Hlasovanie č. 18
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

VOLÍ:
zástupcov  z radov poslancov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Jacovce:



Mgr. Janku Bošanskú, Mgr.  Mariána Kišaca,  p.  Romana Beňa, p. Juraja Laciku pre nové
funkčné obdobie. 
Hlasovanie č. 19
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 13:

Návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jacovciach

Poslanec  obecného  zastupiteľstva  je  súčasťou  kolektívneho  orgánu  obce  –  obecného
zastupiteľstva.  Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru. Za jej výkon však
môže obec poskytnúť odmenu. Výšku odmeny zákon nijakým spôsobom nereguluje. Môže
byť  stanovená  sumou  za  každé  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  a zasadnutie  komisie.
Takže odmena môže byť zložená zo základu a príplatkov napr. za účasť na zasadnutí komisie
pri  OcZ  alebo  pozostáva  len  z jednej  sumy,  ktorá  je  paušálnou  čiastkou  za  zasadnutie
obecného  zastupiteľstva.  V zákone  o obecnom  zriadení  v jeho  novele  v roku  2018  bol
upravený § 25 bod 8, kde sa obmedzuje výška odmeny poslancov za jeden rok do výšky
jedného mesačné platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.(zák 253/1994,
§ 4, ods. 1 zákon o platových pomeroch starostov). 

Odmeňovanie poslancov v našej obci v minulých volebných obdobiach bolo nasledovné:
Volebné obdobie 2010 – 2014 – poslanci sa vzdali odmien za zasadnutia OcZ.
Volebné obdobie 2015 – 2018 – bola schválená paušálna odmena 30 € za zasadnutie OcZ. To
znamená, že v tom bola zohľadnená aj účasť na komisiách. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie.

Mgr.  Kišac  –  navrhol  aby  odmeny  pre  poslancov  zostali  v pôvodnom  znení,  tak  ako
v minulom volebnom období – 30 € zasadnutie OcZ a účasť v komisii. 

Poslanci nemali ďalšie návrhy  a s návrhom súhlasili. 

Hlasovanie č. 20
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:



BERIE NA VEDOMIE:
návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 
Hlasovanie č. 21
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jacovciach. 

Hlasovanie č. 22
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 14:
Návrh Dodatku č.  1 k 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

Platnosť 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 a platnosť Dodatku č.1 k 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 je do 31.8.2019. Na školský rok 2019/2020 bude
prijaté nové VZN o určení výšky príspevku    na   čiastočnú    úhradu  nákladov  v školách
a školských  zariadeniach pre  ZŠ  s  MŠ   v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Obce  Jacovce na
júnovom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Zákon  č.544/2010  Z.z.  pôsobnosti  Ministerstva  práce  a sociálnych  veci  odsúhlasilo  od
1.1.2019 obedy pre predškolákov  MŠ  v sume 1,20€. V našej MŠ  je 15 predškolákov, naša
stravná jednotka je 1,19 €,  ktorá je určená na stravu. Jeden cent bude vyúčtovaný   štvrť
ročne v režijných nákladoch za rodičov. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu VZN. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:



návrh Dodatku č. 1 k 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. 23
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Dodatok  č.  1  k 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. 24
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 15:
Stanovisko hlavného kontrolóra k zaťaženosti Obce Jacovce 

Hlavná kontrolórka – vypracovala stanovisko z dôvodu možného prijatia ďalšieho úveru na
zabezpečenie dofinancovania školskej družiny. 

Hlavná kontrolórka – vypracovala stanovisko 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 31.12.2018                   80 462,80 €           
Skutočné bežné príjmy Obce Jacovce   k 31.12.2018                    1 223 409,45 € 
Príjmy RO – základná škola                     k 31.12.2018                      54 784,62 €



Príjmy spolu:                                                                                  1 278 194,07 € 
Splátky  k 31.12.2018 návratných zdrojov financovania                    39 799,65 €
50% skutočných bežných príjmov obce v roku 2018                        639 097,03 €
25% skutočných bežných príjmov obce za rok 2018                        319 548,52 €

Celková suma dlhu tvorí 6,2  % skutočných bežných príjmov ,čím  sa neprekročila zákonom
limitovaná hodnota 50%. Splátky návratných zdrojov financovania tvoria 3,1 % skutočných
bežných príjmov, k 31.12.2018 t.z., že  sa neprekročila   zákonom limitovaná hodnota 25%.

Ukazovateľ úverovej rezervy k 31.12.2018:

639 097,03 – 80 462,8 = 558 634,24 €

V prípade Obce Jacovce hranica  50% predstavuje čiastku  celkového dlhu obce vo výške
639 097,03 €  (úverová rezerva je 558 634,24 €).

Na  základe  vyššie  uvedeného  hlavná  kontrolórka  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 vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
stanovisko hlavného kontrolóra k zaťaženosti Obce Jacovce.

Hlasovanie č. 25
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 16:
Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

V súlade s ustanovením zákona 369/1990 Zb., § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej  samosprávy v z.n.p. a v súlade so schváleným uznesením č. 5/28/2018
obecného  zastupiteľstva  z 28.  riadneho  zasadnutia  zo  dňa  29.  10.  2018   obec  navrhuje
vykonať  zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.1/2019. V októbri,  keď sa schvaľoval
rozpočet na rok 2019, neboli zverejnené podielové dane pre obce a rozpočet sa zostavoval zo
skutočnosti podielových daní roku 2018. Suma podielových daní sa zvýšila oproti roku 2018



o 74 275  €.   Zmenu  v príjmoch  tvoria  zvýšené  podielové  dane,  zníženie  v príjmových
finančných operáciách je – 10 tis.  o dotáciu na chodníky na cintoríne,  ktorá sa vyčerpala
v roku 2018 a neprešla do roku 2019. V príjmoch je napočítaný nový úver na školskú družinu,
nakoľko si stav rekonštrukcie vyžiadal ďalšie čerpanie úveru.  

Na položku školenie a kurzy sme navýšili sumu o poplatok za dvojročný prístup na stavebný
portál, zvýšenie je na položke členské príspevky, nakoľko v januári je už fakturovaná zvýšená
suma členských poplatkov. Znížená je suma za audit, podľa podpísanej aktuálnej zmluvy, na
všeobecný materiál na údržbe ciest je zvýšenie o spotrebu PHM na novú odhŕňačku snehu,
odvoz a likvidácia odpadu si tento rok vyžiada navýšenie, pre zvýšené sadzby na skládkach
odpadu.

Na  rozvoj  v obci  na  položke  materiál,  je  navýšenie  o 700  €  na  nové  informačné  tabule,
nakoľko staré sú už nevyhovujúce. Na kultúre sa zvýšila položka o sumu, ktorá by sa mala
využiť pri letných kultúrnych programoch ako 795 výročie vzniku Obce Jacovce. Na údržbu
web stránky je potrebné navýšiť rozpočet – je to pre obnovu a novú grafickú úpravu web
stránky obce.

Na položke materiál na cintorínskych službách je navýšenie pre dom smútku - nákup nových 
stoličiek. Nakoniec na „sociálnych službách“ je to navýšenie o príspevok pre dvoch občanov 
Jacoviec, ktorí sú umiestnení v domove sociálnych služieb a toto je príspevok – doplatok na 
ich starostlivosť.

V kapitálových výdavkoch je úprava o sumu na rekonštrukciu a modernizáciu ŠKD, toto by
sa hradilo z nového úveru. Je to suma za zdravotechniku a pripojenie na kanalizáciu. Ďalej je
tam suma  za  stavebný  dozor.  V roku 2018  sme  dostali  dotáciu  na  rekonštrukciu  kúrenia
v telocvični  a na  toto  je  potrebné  spolufinancovanie,  čo  je  jedna  z položiek  kapitálových
výdavkov.  Zostatok  prostriedkov  z navýšených  podielových  daní  je  na  jednej  položke  –
spolufinancovanie projektov. V priebehu roka budeme vedieť,  v ktorých výzvach sme boli
úspešní a z týchto prostriedkov by sa čerpalo na tieto následné spolufinancovania. 

Hlavná kontrolórka – navrhla dnes neodsúhlasiť zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením
č.1/2019 s tým, že po prekontrolovaní celého stavu rekonštrukcie školskej družiny – súlad
rozpočtov, fakturácie,  celkového stavu zrealizovaných prác a plánovaných prác sa poslanci
stretnú o niečo skôr ako je naplánované zasadnutie  OcZ. Prišlo sa na chyby,  ktoré boli  aj
s niektorými poslancami rozobraté pred zasadnutím OcZ a bude lepšie keď sa to všetko dá do
súladu a uvidíme koľko ešte finančných prostriedkov si bude táto rekonštrukcia vyžadovať. 

Poslanci súhlasili s návrhom a zmenu rozpočtu vzali na vedomie s pripomienkami. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 s pripomienkami.



Hlasovanie č. 26
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 17:
Návrh zdravotechniky v školskom klube pri Základnej škole v Jacovciach

Na predmetnej  akcii  došlo počas realizácie  prác k novým požiadavkám zo strany vedúcej
kuchyne, ktoré neboli v pôvodnom projekte. Z toho dôvodu sme oslovili Ing. Ákos SZABÓ –
HWGS (0905 / 384 480), Pázmaňa 2125/27, 927 01 ŠAĽA aby vypracoval cenovú ponuku
a technický návrh. Na základe výkazu výmer od Ing. Ákos SZABÓ vieme, že by hodnota
týchto  prác  mala  byť  23.145,-  bez  DPH  (  27.775,-  s DPH).  Bude  prebiehať  verejné
obstarávanie  na  výber  dodávateľa  predmetných  prác.  Vec  bola  predmetom  rokovania
v stavebnej  komisii.  Na základe obhliadky stavebnej  komisie  na stavbe sa všetci  prítomní
zhodli na tom, že je potrebné pokračovať v prácach po doplnení projektu a následnom VO,
ktoré  vyberie  zhotoviteľa,  z toho  dôvodu  je  ich  stanovisko  k projektu  zdravotechnika
v školskom klube pri ZŠ kladné. 

Hlavná kontrolórka – tak ako informovala  pri  návrhu zmeny rozpočtu tak sa to týka aj
prepočtu  rozpočtu  na  zdravotechniku  a je  nutné  ešte  počkať  ako dopadne kontrola,  s čím
poslanci súhlasili a informáciu vzali na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o novovzniknutej skutočnosti súvisiacej s akciou „Školský klub pri ZŠ Jacovce – 
modernizácia interiéru“, Zdravotechnika s pripomienkami

Hlasovanie č. 27
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UKLADÁ:
obecnému úradu zabezpečiť prepočet rozpočtu na zdravotechniku na akciu „Školský klub pri 
ZŠ Jacovce“ – modernizácia interiéru

Hlasovanie č. 28
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0



Zdržal sa: 0
K     bodu 18:
Žiadosti: 

- pod č. 96/2019 – Hermann SK, s.r.o., Tovarníky – oprava elektro v školskom 
klube pri Základnej škole v Jacovciach

Dňa 05.02.2019 bola na Obecný úrad v Jacovciach doručená žiadosť spoločnosti Hermann
SK,  spol.  s r.o.  Pri  realizácii  zákazky  na  školskom  klube   je  nutné  zmeniť  projektovú
dokumentáciu. Treba ju aktualizovať podľa nového stavu. Podľa potreby sa zmení aj výkaz
výmer. Dočasne je nutné zastaviť práce na elektroinštalácii až do dodania novej projektovej
dokumentácie.  Oslovili  sme  v tejto  veci  autora  pôvodného  projektu,  p.  Daniela  Godála,
Elektroprojekt, Topoľčany.  Bol  osobne  obhliadnuť  jestvujúcu  situáciu  a oboznámil  sa
s požiadavkami  investora.  Na  základe  objednávky  č.  17/2019  sa  vypracuje  aktualizovaný
projekt, na základe ktorého bude možné pokračovať v prácach. S predmetnou žiadosťou sa
zaoberala stavebná komisia dňa 11.02.2019. Stavebná komisia na základe obhliadky stavby
a zistených  skutočností  odporúča  pozastaviť  práce  až  kým nebude  dodaný  aktualizovaný
projekt elektro.

Poslanci vzali túto žiadosť na vedomie s tým, že riešenie bude možné až po celkovej kontrole
danej situácie.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 96/2019 – Hermann SK, s.r.o., Tovarníky – oprava elektro v školskom klube 
pri Základnej škole v Jacovciach.

Hlasovanie č. 29
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- pod č. 97/2019 – Hermann SK, s.r.o., Tovarníky – modernizácia interiéru 
v školskom klube pri Základnej škole v Jacovciach 

Dňa 05.02.2019 bola na Obecný úrad v Jacovciach doručená žiadosť spoločnosti Hermann
SK, spol.  s r.o.  Z dôvodu rozsiahlych  zmien  na inštalácii  TZB oproti  pôvodnému zámeru
investora,  žiada zhotoviteľ  o určenie ďalšieho postupu na realizácii  zákazky.  Ide o zmeny
týkajúce sa inštalácii  vody a kanalizácie,  čo úzko súvisí  s pokračovaním stavebných prác.
S predmetnou žiadosťou sa  zaoberala stavebná komisia dňa 11.02.2019. Stavebná komisia na



základe obhliadky stavby a na základe zistených informácií odporúča pozastaviť práce až do
vysúťaženia dodávateľa  na zdravotechniku – na vodárske práce. 

Poslanci vzali túto žiadosť na vedomie s tým, že riešenie bude možné až po celkovej kontrole
danej situácie.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 97/2019 – Hermann SK, s.r.o., Tovarníky – modernizácia interiéru – 
zdravotechnika  v školskom klube pri Základnej škole v Jacovciach.

Hlasovanie č. 30
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- pod č. 59/2019 – Jozef Štreicher, Jacovce – o opravu miestnej komunikácie 
v spojovacej časti medzi ul. Májovou a ul. Zemianskou 

Dňa 23.01.2019 bola na Obecný úrad v Jacovciach doručená žiadosť p. Jozefa Štreichera,
Jacovce. Žiada o opravu komunikácie, ktorá spája ulice Májová a Zemianska na rozhraní Obcí
Jacovce a Tovarníky. Ide o miestnu komunikáciu. Na ceste sú hlboké jamy, v ktorých sa drží
veľké množstvo vody. Nedá sa im vyhnúť pri prejazde autom. Voda strieka na murovaný plot
pozemku pána Štreichera do výšky cca 1m a na druhej strane až po okná rodinného domu a na
fasádu. Kaluže sú prakticky všade, nie je možné vyhnúť sa im. Ku svojej žiadosti priložil aj
fotodokumentáciu.  Žiadosť  pána  Štreichera  bola  prejednávaná  na  stavebnej  komisii  dňa
11.02.2019. Prítomní sa po oboznámení  s problematikou a s priloženou fotodokumentáciou
vyjadrili, že existuje niekoľko riešení. Bude sa hľadať to najvhodnejšie. P. starosta povedal,
že  osloví  fi.  p.  Bezákovej.    Stavebná  komisia  odporúča  vybrať  to  najvhodnejšie  riešenie,  po
konzultácii s firmou p. Bezákovej a opraviť túto komunikáciu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť  pod  č.  59/2019  –  Jozef  Štreicher,  Jacovce  –  o opravu  miestnej  komunikácie
v spojovacej časti medzi ul. Májovou a ul. Zemianskou

Hlasovanie č. 31
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



UKLADÁ:
obecnému úradu osloviť firmy oprávnené k danej problematike. 
Hlasovanie č. 32
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- pod č. 2113/2018 – ASTOR-DUO, s.r.o., Veľké Úľany – o zníženie dane za 
nevýherné hracie prístroje

Dňa 12.12.2018 nám bola doručená žiadosť od firmy ASTOR – DUO, s.r.o. Veľké Úľany
o zníženie  dane  za  nevýherné  hracie  prístroje  (  biliardový  stôl  v Kolkárni  ).  V  žiadosti
uvádzajú, že poplatok vo výške 100,- €/ rok je pre nich nerentabilný a v prípade, že by sme
výšku poplatku nezmenili, bude ich spoločnosť nútená ukončiť prevádzkovanie biliardového
stola v Pohostinstve Kolkáreň.

Stanovisko obecného úradu:
Rozhodnutie vo výške 100,- € za nevýherný hrací prístroj pre firmu ASTOR – DUO s.r.o.
bolo  vyrubené  v súlade  s platným  VZN  č.8/2014,  schválené  obecným  zastupiteľstvom
30.10.2014.  Od  uvedeného  roku  sme  výšku  dane  nemenili.   V našej  obci  prevádzkuje
nevýherné hracie prístroje aj iná firma, ktorá platí za 2 prístroje ( šípky a futbal ). Firma platí
včas a pravdepodobne je ich prevádzka rentabilná.  Firma ASTOR – DUO s.r.o. si žiadosť
o zníženie podala už v roku 2017, ale poslanci nenavrhli zníženie dane, o čom bola aj firma
informovaná.  Aj  napriek  tomu,  že  sme  daň  neznížili,  do  dnešného  dňa  biliardový  stôl
nezrušili.  Je  preto  potrebné  zvážiť,  či  poslanci  obecného  zastupiteľstva  schvália  žiadosť
o zníženie  dane,  resp.  navrhnú  novú  výšku  dane  za  nevýherné  hracie  prístroje,  alebo
ponecháme na rok 2019 sumu 100,-€,  tak ako je vo VZN č.8/2014.  V tom prípade by sa
muselo zmeniť VZN. 

Žiadosť  bola  predmetom  rokovania  vo  finančnej  komisii.  Komisia  žiadosť  prerokovala
a doporučila ponechať poplatok nezmenený.

Poslanci taktiež súhlasili s návrhom finančnej komisie.  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 2113/2018 – ASTOR-DUO, s.r.o., Veľké Úľany – o zníženie dane za 
nevýherné hracie prístroje,

Hlasovanie č. 33
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



NESCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 2113/2018 – ASTOR-DUO, s.r.o., Veľké Úľany – o zníženie dane za 
nevýherné hracie prístroje.
Hlasovanie č. 34
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 
                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 19:
Rôzne  

- návrh na navýšenie pracovného úväzku pre hlavného kontrolóra Obce 
Jacovce 

Starosta obce – navrhol a zdôvodnil  navýšenie pracovného úväzku pre hlavnú kontrolórku
Obce  Jacovce.  Zdôraznil,  že  pri  kvalitnom výkone  kontrolnej  činnosti  je  nutné  dôkladné
vniknutie  do problematiky,  čo znamená prípravu na výkon kontroly,  podrobné zisťovanie
a preverovanie údajov, výkon samotnej kontroly čo zaberá veľa času nad rámec pracovného
úväzku hlavného kontrolóra. 

Poslanci dali 2 návrhy na navýšenie pracovného úväzku pre hlavnú kontrolórku.

1. návrh: Mgr. Kišac – navýšenie na 50 % úväzok

2. návrh: p. Adamíková  - navýšenie na 40 % úväzok

Poslanci hlasovali za 1. návrh:

Hlasovanie č. 35
Hlasovanie za: 5 poslancov  / p. Bajzík,  Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, p. Lacika,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 3 poslanci /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, Ing. Machová/

Poslanci za druhý návrh nehlasovali.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
BERIE NA VEDOMIE:
návrh na navýšenie pracovného úväzku pre hlavného kontrolóra Obce Jacovce

Hlasovanie č. 36
Hlasovanie za: 8 poslancov  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, 



                                           Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
navýšenie pracovného úväzku pre hlavného kontrolóra Obce Jacovce na 50 % od 1.2.2019

Hlasovanie č. 37
Hlasovanie za: 5 poslancov  / p. Bajzík,  Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, p. Lacika,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 3 poslanci /p. Adamíková, Mgr. Bošanská, Ing. Machová/

Návrh bol prijatý.

K     bodu 20:
Diskusia

p. Lacika –  mal  dotaz,  či  by sa mohlo poriešiť  osvetlenie  nad priechod pre chodcov pri
reštaurácii Gondola.

p.  Adamíková –  navrhla  premiestniť  tento  prechod  ďalej  smerom  k Obecnému  úradu
z dôvodu,  že  prechod  je  umiestnený  priamo  v križovatke,  čo  spomínala  už  na  minulom
zasadnutí OcZ. 

p.  Lacika  –  informoval  sa fungovanie  vydávania  obedov  počas  rekonštrukcie  školskej
družiny. 

Mgr. Babčanová – riaditeľka ZŠ s MŠ Jacovce podala vysvetlenie ohľadom stravovania detí
počas rekonštrukcie školskej  družiny. 

Ing. Machová – informovala sa na parkovanie áut na miestnych komunikáciách.

p.  starosta -   podal  vysvetlenie,  že postupne sú zasielané  upozornenia  na  ohľadom tejto
problematiky.  Obec  zaslala  upozornenia  na  parkovanie  na  miestnej  komunikácii  na  ulici
Zemianskej  a ulici  Poľnej.  Zlepšenie  z  časti  nastalo  na  ulici  Poľnej  ale  nie  na  ulici
Zemianskej. Nanovo budú zasielané výzvy aj s fotodokumentáciou.

p. Lacika – navrhol, aby týmto občanom išlo upozornenie z určitou dobou /možnosťou/ dať
do poriadku svoje parkovanie na svojom pozemku.  Napr. dva roky a potom dávať pokuty
v súlade s VZN. 

p.  Lacika –  informoval  sa  na  dlhodobo  poškodený  plot  medzi  materskou  školou  a Ing.
Pavlusíkom. Bolo by vhodné to dať do poriadku v rámci možností. 



Mgr.  Bošanská –  informovala  sa  na  vysporiadanie  ul.  Zemianskej  v súlade  s kontrolou
uznesení hlavnou kontrolórkou. V akom je to štádiu. 

Hlavná kontrolórka – informovala, že zatiaľ sa nezačalo s vysporadúvaním a je nutné aby
obecné  zastupiteľstvo  uložilo  túto  úlohu  obecnému  úradu.  Uvedené  bude  predmetom
rokovania budúceho zasadnutia OcZ. 

Mgr. Kišac – bolo by vhodné vypíliť staré tuje na cintoríne. 

Starosta obce – informoval, že obec plánuje vypíliť tieto tuje. 

Mgr. Divišová – bolo by vhodné upozorniť  tých pracovníkov, ktorí  vyvážajú odpad, aby
nádoby vyprázdnené dávali ďalej od miestnej komunikácie z dôvodu, že pri prudkom vetre
nádoby lietajú po uliciach. 

Mgr. Bošanská – pýtala sa, v akom štádiu je ul. Kuzmická.

Starosta obce – odpovedal, že vo veci sa naďalej koná. 

p. Lacika – informoval sa na plánovanú výstavbu kondomínia.

Starosta obce – odpovedal, že nemá informácie o tejto plánovanej výstavbe. 

K     bodu 21:
Záver
Starosta obce – na záver poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť a ukončil 1.
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia:
Ing. Ľubica Machová..............................
Mgr. Rastislav Toman ............................

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



  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


