
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/2/2019
z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 11.4.2019

Doplnenie programu o:

Informáciu  o vzdaní  sa  mandátu  poslanca  obecného  zastupiteľstva  p.  Miriam
Adamíkovej,  zloženie  sľubu  nového  poslanca  –  náhradníka  Ing.  Bibiány  Cagalovej
a voľba predsedu komisie  vzdelávania,  kultúry,  športu,  mládeže  a sociálnych  služieb
a členov do osobitnej komisie na prešetrenie sťažností a osobitnej komisie na ochranu
verejného záujmu 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o vzdaní sa poslaneckého mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Miriam
Adamíkovej a informáciu o nutnosti voľby predsedu  komisie vzdelávania, kultúry,  športu,
mládeže  a sociálnych  služieb  a členov  do  osobitnej  komisie  na  prešetrenie  sťažností
a osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu 

KONŠTATUJE, že:
Ing. Bibiána Cagalová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

VOLÍ:
predsedu komisie vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb Mgr. Mariána 
Kišaca

člena  do  osobitnej komisie na prešetrenie sťažností  Ing. Bibiánu Cagalovú 

člena do osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Bibiánu Cagalovú. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 2/2/2019
z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 11.4.2019

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

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

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/2/2019
z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 11.4.2019

K bodu 5: Správa o činnosti  hlavného kontrolóra  za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
správu o činnosti  hlavného kontrolóra za rok 2018.
 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/2/2019
z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 11.4.2019

K bodu 6:  Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
stanovisko ekonomickej komisie k návrhu zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019

SCHVAĽUJE:
zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.  1/2019 a úver vo výške 125 tis.  € na dofinancovanie
školského klubu pri ZŠ v Jacovciach – modernizácia II..

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/2/2019
z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 11.4.2019

K bodu 7: Žiadosti:

pod č. 262/2019 – ZO ZSS č.14-17 – osada MIERU Topoľčany so sídlom v obci Tovarníky 
a Jacovce – opakovaná žiadosť o opravu prístupovej cesty – ul. Záhradkárska

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 262/2019 – ZO ZSS č.14-17 – osada MIERU Topoľčany so sídlom v obci Tovarníky
a Jacovce – opakovaná žiadosť o opravu prístupovej cesty – ul. Záhradkárska s pripomienkami.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/2/2019
z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 11.4.2019

K bodu 8: Rôzne  

- informácia o návrhu vysporiadania ul. Zemianskej 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o návrhu vysporiadania ul. Zemianskej s pripomienkami 

UKLADÁ:
obecnému úradu zvolať vlastníkov pozemkov na ulici Zemianskej za účelom informovania o zámere
obce za účasti všetkých poslancov.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/2/2019
z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 11.4.2019

K bodu 8: Rôzne  

- informácia k žiadosti pod č. 167/2019 – p. Čulaga, Obec Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu k žiadosti  pod č. 167/2019 – o poskytnutí príspevku na uľahčenie sa osamostatnenia sa
mladého dospelého – Kristiána Čulagu, Obec Jacovce vo výške 280,83 € v hotovosti.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/2/2019
z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 11.4.2019

K bodu 8: Rôzne  

- informácia – upozornenie ORPZ Topoľčany na stavebno – technický stav na 
miestnych komunikáciách

 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
upozornenie  ORPZ  Topoľčany  pod  č.  331/2019  na  stavebno  –  technický  stav  na  miestnych
komunikáciách.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/2/2019
z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 11.4.2019

K bodu 8: Rôzne  

- informácia o výzve Environmentálneho fondu na projekt Zdravotné stredisko – 
stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy, spolufinancovanie obce 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu  o výzve  Environmentálneho  fondu  na  projekt  Zdravotné  stredisko  –  stavebná  úprava,
zníženie energetickej náročnosti budovy za dodržania podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania
oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa – Obec Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/2/2019
z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 11.4.2019

K bodu 8: Rôzne  - doplnenie 

- informácia o žiadostiach pod č. 1593/2018 – Jozef Lukáč – Obec Jacovce a pod 
č. 1594/2018 – Vít Gajdica – Obec Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu  o žiadostiach pod č. 1593/2018 – Jozef Lukáč – Obec Jacovce a pod č. 1594/2018 – Vít
Gajdica – Obec Jacovce 

SCHVAĽUJE:
žiadosti pod č. 1593/2018 – Jozef Lukáč – Obec Jacovce a pod č. 1594/2018 – Vít Gajdica – Obec
Jacovce  o zabezpečenie  sociálnej  služby  v zariadení  sociálnych  služieb  Pokoj  a zdravie,  n.o.,
Nitrianska Streda v súlade s rozpočtovým opatrením č.1/2019. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 


