
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z  2.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa 11.4.2019 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  9 poslancov OcZ    
                   zamestnanci OcÚ  

      hostia

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie návrhu programu 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky

4. Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou a odpovede na dopyty poslancov 
z predchádzajúceho zasadnutia

5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

6. Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

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

8. Rôzne  
- informácia o návrhu vysporiadania ul. Zemianskej 
- informácia k žiadosti pod č. 167/2019 – p. Čulaga, Obec Jacovce 
- informácia – upozornenie ORPZ Topoľčany na stavebno – technický stav na miestnych 

komunikáciách
- informácia o výzve Environmentálneho fondu na projekt Zdravotné stredisko – stavebná 

úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy, spolufinancovanie obce 
9. Diskusia

10. Záver

Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta  obce  –  otvoril  2.  zasadnutie  obecného   zastupiteľstva,  privítal  poslancov  a hostí
Ďalej predložil návrh programu obecného zastupiteľstva,  ktorý poslanci  schválili. 



Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, 
                                              p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovala: Ing. Cagalová 

Návrh bol prijatý.

Starosta obce – navrhol doplnenie programu a to za bod 3 – 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.

Poslanci nemali pripomienky k návrhu doplnenia programu. 

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

K     bodu 3:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  Mgr. Bošanskú, p. Beňa a p. Bajzíka 

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, 
                                              p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovala: Ing. Cagalová 

Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Divišovú a Mgr. Kišaca
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

Hlasovanie č. 4
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, 
                                              p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0



Zdržal sa: 0
Nehlasovala: Ing. Cagalová 

Návrh bol prijatý.

Doplnenie programu:

Informácia  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 

Starosta obce – informoval poslancov, že dňa 5.4.2019 sa vzdala poslaneckého mandátu p. Miriam
Adamíkovej, zároveň sa vzdáva aj členstva v komisiách, v ktorých bola zvolená.  Ďalej informoval, že
novým poslancom – náhradníkom,  ktorý vzišiel z volieb do samosprávy je Ing. Bibiána Cagalová,
ktorá prijala tento post a zloží sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

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 

Hlasovanie č. 5
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, 
                                              p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovala: Ing. Cagalová 

Návrh bol prijatý.

Starosta obce – po uvedenej informácii  oznámil poslancom, že v poradí podľa výsledkov
volieb do samosprávy obcí bol náhradníkom p. Igor Lacika,  ktorý odmietol post poslanca
obecného zastupiteľstva, tak vyzval ďalšieho náhradníka z poslancov  Ing. Bibiánu Cagalovú,
ktorá mandát prijala. Zároveň Ing. Cagalovú vyzval  o prečítanie a podpísanie sľubu poslanca
obecného zastupiteľstva. 

Ing. Cagalová - zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
KONŠTATUJE, že
Ing. Bibiána Cagalová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, 
                                              p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovala: Ing. Cagalová 

Návrh bol prijatý. 

Starosta  obce  –  vyzval  poslancov,  aby si  zo  svojich  radov navrhli  poslanca,  ktorý bude
zastávať funkciu predsedu komisie vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb.

1.návrh: p. Lacika – navrhol Mgr. Kišaca

Poslanci súhlasili s návrhom. 

Hlasovanie č. 7
Hlasovanie  za:  8  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Kišac/

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

Návrh bol prijatý.

Starosta obce – informoval poslancov o nutnosti si zvoliť členov do osobitnej komisie na
prešetrenie  sťažností  a osobitnej  komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  z dôvodu  poklesu
členov na štyroch a musí byť päť členov.

1.návrh:  Mgr.  Bošanská  –  navrhla  Ing.  Cagalovú,  aby  zastávala  členstvo  v  oboch
komisiách namiesto p. Adamíkovej. 

Poslanci s návrhom súhlasili. 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
VOLÍ:
člena  do  osobitnej komisie na prešetrenie sťažností  Ing. Bibiánu Cagalovú 

Hlasovanie č. 8
Hlasovanie  za:  9  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
VOLÍ:
člena do osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Bibiánu Cagalovú. 

Hlasovanie č. 9
Hlasovanie  za:  9  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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.  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. 



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. 

Uznesením č. 8/1/2019 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa
14.2.2019 bolo uložené Obecnému úradu, že v súlade so Štatútom Obce Jacovce vymenovať
Mgr. Moniku Detkovú za správcu kroniky Obce Jacovce. Úloha je splnená. 

Uznesením č. 14/1/2019 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa
14.2.2019 bolo uložené Obecnému úradu zabezpečiť prepočet rozpočtu na zdravotechniku na
akciu „Školský klub  pri ZŠ Jacovce – modernizácia interiéru“. Úloha je splnená. 

Uznesením č. 17/1/2019 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa
14.2.2019  bolo  uložené  Obecnému  úradu  osloviť  firmy  na  opravu  miestnej  komunikácie
v spojovacej časti medzi ul. Májovou a ul. Zemianskou. Úloha trvá. 

Poslanci vzali uvedené na vedomie. 

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

Hlasovanie č. 10
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Mgr. Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Cagalová/

Návrh bol prijatý.

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

Hlavná kontrolórka predložila na obecné zastupiteľstvo správu o činnosti hlavnej kontrolórky,
ktorá sa predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne, v súlade s § 18f, ods1. písm. e zákona
č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov. Kontrolná činnosť v roku



2018 bola zameraná  najmä na kontrolu zákonnosti,  účinnosti,  hospodárnosti  a efektívnosti
hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce.  Kontrola v roku 2018
prebiehala  podľa schváleného plánu na  rok 2018. Okrem vykonaných kontrol  pravidelne
vykonáva  kontrolu  plnenia  uznesení.  Vypracovala  som  odborné  stanovisko  k návrhu
 záverečného  účtu  za  rok  2017.    Pravidelne  za  zúčastňuje  na  zasadnutiach  obecného
zastupiteľstva v Jacovciach, na stavebnej a finančnej komisii. Spolupracovala pri prípravách
VZN a smerníc. Pravidelne sa zúčastňuje školení v súlade s požiadavkami na výkon práce HK
obce.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej správe. 

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

Hlasovanie č. 11
Hlasovanie  za:  9  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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

Starosta obce – predložil 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,  bod 8, zo dňa 29.  10.  2018 sa vykoná
zmena rozpočtu Obce Jacovce na rok 2019 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, zvýšenie o príjem za zálohy od nájomníkov
24 b.j. a zvýšenie  na poplatkoch za znečistenie ovzdušia, toto je podľa skutočnosti v roku
2019. Ostatné zvýšenie sú dotácie zo ŠR, ktoré majú presne určené využitie. V kapitálových
príjmoch je príjem – dar od podnikateľa určený na rekonštrukciu budovy školskej družiny
v hodnote 2 tis. Eur. 



Zníženie v príjmových finančných operáciách je – 10 tis. o dotáciu na chodníky na cintoríne,
ktorá sa vyčerpala  v roku 2018. V príjmových finančných operáciách  je napočítaný nový
úver  na školskú družinu,  nakoľko si  stav rekonštrukcie  žiada ďalšie  navýšenie  úveru.  Na
komisii sa odsúhlasil úver vo výške 125 000 tis. €, tento je navrhnutý v tejto zmene rozpočtu
na schválenie.

Rozbor stavebných prác na školskej družine:
Hlavná kontrolórka - informovala prítomných o postupe pri stavebných prácach na školskej
družine.   Prítomných  oboznámila  so  skutočnosťou,  že  fi  Hermann,  s.r.o.,   ktorá  doteraz
vykonávala  rekonštrukciu  školskej  družiny  odstupuje  od  zmluvy  a bude  nové  výberové
konanie na dodávateľa stavebných prác. Oboznámila prítomných s dvomi variantami nových
rozpočtov na stavbu. Rozdiel je v sume, kde sú zahrnuté vnútorné podlahy. Lacnejšia verzia je
dať podlahu ako plávajúcu,  kvalitnejšie linoleum je podstatne drahšie.  Väčšina sa zhodla na
tom,  že  sa  položí  plávajúca  podlaha  ale  s tým,  že  okolo  umývadiel  sa  položí  dlažba.
Umývadlá sú v štyroch miestnostiach. 

Ekonomická komisia odporučila zastupiteľstvu dokončiť budovu školskej družiny s  úverom
vo výške 124 176,93 €.

Školská družina – navýšenie  úveru.
Starosta obce – na stavebnej a ekonomickej komisii vysvetlil členom komisie  aké práce sú
nutné vykonať  v budove družiny, aby bola plne funkčná,   čo sa vyskytlo neplánovane. Pri
búracích prácach sa zistilo, že vodovodné potrubia sú hrdzavé a treba ich vymeniť. Taktiež
treba  položiť  nové  podlahové  krytiny.  Pri  obhliadke  budovy pri  jednotlivých  stavebných
úkonoch sa rozhodlo aj vybúrať priečku a zväčšiť  priestor jedálne. Takéto zásahy si vyžadujú
navýšenie rozpočtu na stavbu. Zdravotechnika bola ohodnotená  na 27 751 Eur. Položenie
podláh,  búranie  priečky,  oprava  stien  je  rozpočtovaná  na  sumu  62  325  Eur.  Dokončenie
stavebných prác po predchádzajúcom dodávateľovi je vyčíslených na 34 099 Eur.

Z uvedených dôvodov vyplýva, že rozpočet na rekonštrukciu a modernizáciu školskej družiny
sa navyšuje. Obec nemá v rozpočte na rok 2019 dostatok financií na toto navýšenie, preto sa
komisia dohodla a odporučila obecnému zastupiteľstvu prijať nový úver v sume 125 tis. Eur
na  Školský  klub  detí  pri  ZŠ  v Jacovciach.  Prvý  úver  v sume  150  tis.  Eur  by  zostal
nedočerpaný v sume 48 028 Eur a vrátil by sa banke.   

Bežné výdavky:

Rozpočet na položke mzdy sa upravil o sumu 8 456 €, plus 84 € na odvodoch. Táto suma je za
navýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky a zvýšenie je  aj po reálnom prepočítaní
miezd  a mzdy  p.  starostu,  ktorá  sa  vypočítala  až  v roku  2019  po  zverejnení  priemernej
hospodárskej mzdy na rok 2019.  

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 správe bytov je suma ktorá je za zálohu za vodu a elektrickú energiu na 24 b.j.
Tieto zálohy za energie sú hradené z príjmu od nájomníkov.  Na rozvoj v obci na položke
materiál, je navýšenie o 700 € na nové informačné tabule, nakoľko staré boli nevyhovujúce.
Tieto sú aktuálne vo výrobe. Na kultúre sa zvýšila položka o sumu, ktorá by sa mala využiť
pri  letných kultúrnych  programoch pri  795.  výročí  vzniku Obce Jacovce.  Na údržbu web
stránky je potrebné navýšiť rozpočet – je to za obnovu a novú grafickú úpravu web stránky
obce. Na položke materiál na cintorínskych službách je navýšenie pre dom smútku - nákup
nových stoličiek.  V dotácií pre materskú školu ako originálne kompetencie sú financie  nižšie
o 4 tis.  Eur, po prepočítaní miezd. V školskej jedálni je navýšenie o 6 tis.  Eur. Žiadosť p.
riaditeľky v ktorej zdôvodňuje, že tieto financie sú potrebné na poplatky za prenájom jedálne,
kuchyne a dopravy na stravovanie v núdzovom režime je prílohou zápisnice. Základná škola
ma  navýšené  výdavky  a príjmy  zo  ŠR  ako  prenesené  kompetencie,  normatívne
a nenormatívne finančné prostriedky. Položka bežných výdavkov – sociálna pomoc občanom
v hmotnej núdzi sa skladá z dvoch súm. Nižšia je jednorazový príspevok na osamostatnenie
mladého dospelého, pri odchode z   detského domova. Vyššia suma je  mesačný príspevok
dvom občanom Jacoviec, ktorí sú umiestnení v domove dôchodcov. Zmluva na úhradu za túto
sociálnu službu je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Kapitálové výdavky:

V kapitálových  výdavkoch  je  úprava  o sumu  na  rekonštrukciu  a modernizáciu  školskej
družiny,  ktorá by sa mala hradiť  z nového úveru.  Je to suma za kompletnú rekonštrukciu
školskej družiny. V roku 2018 sme dostali dotáciu na rekonštrukciu kúrenia v telocvični a na
to 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.  Vo výdavkoch finančných
operácií je navýšenie o sumu splátky na nový úver.  

Poslanci  po  diskusii  vzali  na  vedomie  návrh  zmeny  rozpočtu  Rozpočtovým  opatrením
č.1/2019  a schválili  túto  zmenu  rozpočtu  a úver  vo  výške  vo  výške  125  tis.  €  na
dofinancovanie školskej družiny. 

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

Hlasovanie č. 12
Hlasovanie  za:  9  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.



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

Hlasovanie č. 13
Hlasovanie  za:  9  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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

Starosta obce – prečítal žiadosť. Dňa 13.03.2019 bola na Obecný úrad v Jacovciach doručená
opakovaná žiadosť o opravu prístupovej komunikácie – cesty – ul. Záhradkárskej. Žiadateľom
je  ZO  SZZ  č.14-17-  osada  MIERU  Topoľčany  so  sídlom  v Obci  Tovarníky  a Jacovce,
v zastúpení  predsedu  Pavla  Katzbundu,  Topoľčany.  V žiadosti  uvádza,  že  v roku  2017
upozornili na veľmi zlý stav prístupovej komunikácie – cesty k rodinným domom a jediný
prístup do záhradkárskej osady Mieru. Oslovili aj Obec Tovarníky, kde dostali odpoveď, že
cesta  je  v k.ú.  Jacovce,  preto  sa  nemôžu  spolupodieľať  na  spolufinancovaní  danej
komunikácie. Aj po voľbách  do samosprávy v 2018 sa opätovne obrátili na Obec Tovarníky,
odkiaľ dostali znovu zamietavú odpoveď. Nakoľko je predmetná komunikácia v k.ú. Jacovce,
opätovne žiadajú o jej  úpravu- vyasfaltovanie.  Prístupová cesta je v nevyhovujúcom stave,
s výtlkmi. Okolo cesty nie je vyhĺbený odtokový rigol, ktorý má byť zvedený   do kanalizácie
a preto  počas  dažďov  dochádza  k poškodzovaniu  komunikácie  a vymývaniu  povrchu
vozovky.  V zimných mesiacoch v týchto úsekoch dochádza k namŕzaniu,  k tvoreniu vrstvy
ľadu a tým k zvýšenému  riziku  úrazov.  Cesta  je  používaná  aj  ako chodník,  nakoľko tam
chodník  nie  je.  Žiadajú  predstaviteľov  obce,  aby  do  plánov  zaradili  opravu  uvedenej
komunikácie.  

p. Beňo – predseda stavebnej komisie – informoval,  že žiadosť ZO SZZ č.14-17- osada
MIERU Topoľčany,  so sídlom v Obci Tovarníky a Jacovce bola predmetom rokovania  v
stavebnej  komisii  dňa  03.04.2019,  kde  bolo  navrhnuté,  aby  sa  tam  dočasne  umiestnili



dopravné značky prikazujúce zníženú rýchlosť a nerovnosť vozovky, nakoľko nie je možné
v súčasnej dobe opraviť povrch vozovky  na ulici Záhradkárskej. 

Hostia - Mgr. Katonová a MUDr. Majtánová a zástupca osady MIERU –  informovali
o nevyhovujúcom stave danej vozovky, na neúnosnú prašnosť z dôvodu zlého stavu vozovky.
Podotkli,  že  dopravné  značenie,  ktoré  obec  osadila  je  len  dočasné  riešenie  a snaha  niečo
vyriešiť  ale  je  nutné  vyvolať  jednanie  s obcou  Tovarníky a riešiť  tento  problém,  vyvolať
jednanie  so  stavebníkmi  nových  nehnuteľností,  ktorý  vozili  stavebný  materiál  cez  túto
komunikáciu.  Mgr. Katonová vyhlásila, že je ochotná sa spolupodieľať na financovaní danej
opravy komunikácie. 

Starosta obce – informoval,  že  písal  list  na Obec Tovarníky s tým,  že sa  chce  zúčastniť
rokovania obecného zastupiteľstva so žiadosťou o spoluúčasť na financovaní opravy povrchu
vozovky na ul. Záhradkárskej. Ďalej informoval hostí, že sa bude snažiť a všetko pre to urobí
aby sa vyčíslené náklady na opravu danej vozovky dostali do rozpočtu obce pre budúci rok. 

Hlavná  kontrolórka  –  obec  bude  túto  požiadavku  riešiť  v budúcom  rozpočte  alebo
prostredníctvom výzvy /v prípade vyhlásenia výzvy na opravy komunikácií/. 

Poslanci po diskusii vzali uvedené na vedomie s tým, že dočasne bola umiestnená dopravná
značka a bude osadený retardér na ul. Záhradkárskej,  pri  dome Mgr. Katonovej, z dôvodu
zníženia rýchlosti vozidiel, ktoré tadiaľ prechádzajú a spôsobujú prašnosť na vozovke. 

 
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. 

Hlasovanie č. 14
Hlasovanie  za:  9  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 8:
Rôzne 

- informácia o návrhu vysporiadania ul. Zemianskej 

Starosta obce – z dôvodu vysporiadania ulice Zemianskej sme navštívili JUDr. Trsťanovú –
advokátku, ktorá si prezrela materiály, ktoré sme jej dali. Zemiansku ulicu môžeme rozdeliť
do dvoch častí: I. časť je od cintorína po dom p. Kostolného evidovaná je ako parcela „E“ č.



759/35, rozloha 3879 m2 zapísaná na LV č. 1655, kde je 42 vlastníkov.  24 vlastníkov je
neznámych a ich podiel  je v správe slovenského pozemkového fondu. II.  časť Zemianskej
ulice je od p. Čimborovej po Tovarníky, na tejto parcele je 53 vlastníkov s rozlohou 3475 m2
je zapísaná na 22 listoch vlastníctva, teda skladá sa z 22 parciel. Vlastníci sú známi. Podľa
advokátky JUDr. Trsťanovej obec tieto parcely môže odkúpiť, kde bude treba stanoviť cenu
za m2, ktorú ponúkneme vlastníkom alebo darovacou zmluvou. Vlastníci by sa mali zvolať
a informovať o odkúpení formou kúpno-predajnej zmluvy alebo darovaní pre Obec Jacovce.  

Poslanci  súhlasili  začať  s vysporadúvaním ulice  Zemianskej  a  po  diskusii  navrhli  pozvať
všetkých vlastníkov daných parciel na ulici Zemianskej na jednanie za účelom oboznámenia
vlastníkov s danou situáciou. Poslanci ďalej navrhli byť účastní na uvedenom jednaní.  

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

Hlasovanie č. 15
Hlasovanie  za:  9  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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

Hlasovanie č. 16
Hlasovanie  za:  9  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 8:
Rôzne 

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



Starosta obce - dňa 28.1.2019 sme dostali oznámenie o skončení poskytovania starostlivosti
mladému dospelému v Centre pre deti a rodiny  Liptovský Hrádok, že 23.1.2019 sa skončilo
poskytovanie starostlivosti  mladému dospelému Kristianovi Čulagovi,  trvale bytom Farská
370/24, Jacovce.  Zároveň nám oznámili,  že K. Čulaga požiadal  o vyplatenie  príspevku na
uľahčenie osamostatnenia sa, ktorý mu bude vyplatený v hotovosti. Podľa zákona č. 305/2005
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálne kuratele tento mladý dospelý musí do 30 dní
od osamostatnenia požiadať obec, kde má trvalé bydlisko o vyplatenie príspevku na uľahčenie
osamostatnenia  sa.  (§69).  Dňa  19.2.2019  sme  dostali  žiadosť  od  Kristiána  Čulagu,
o poskytnutie príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa. Menovaný splnil podmienky, ktoré
sú určené na vyplatenie tohto príspevku zo zákona i podľa platného Všeobecné záväzného
nariadenia Obce Jacovce č. 4/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na
vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Výška príspevku je 30
% z príspevku, ktorý mu poskytlo Centrum pre deti a rodiny – Liptovský Hrádok – 936,10 €.
Obec mu poskytla príspevok vo výške 280,83 € v hotovosti.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej informácii a uvedené vzali na vedomie. 

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.

Hlasovanie č. 17
Hlasovanie  za:  9  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 8:
Rôzne 

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

Starosta obce -  dňa 27.03.2019 bol na Obecný úrad v Jacovciach doručený list z OR PZ –
závady v stavebno  –  technickom stave  na  miestnych  komunikáciách. OR PZ DI  vykonal
prostredníctvom  dopravného  inžiniera  OVS  ODI  OR  PZ  TO  v termíne  11.-15.03.2019
kontrolu stavebno - technického stavu na miestnych komunikáciách. Vykonanou kontrolou
bolo  zistené,  že  miestne  komunikácie,  ktorých  je  Obec  Jacovce  správcom,  sú
v nevyhovujúcom stavebno - technickom stave a obsahujú mnohopočetné bodové závady, čím
je ohrozená   bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  V súvislosti  s takýmto poškodením
komunikácií  hrozí vznik škôd na majetku užívateľov pozemnej komunikácie. V zmysle §2
ods.1  písm.  j)  zákona  č.171/1993  Z.z.  o Policajnom  zbore  v znení  neskorších  predpisov
s poukazom na §3 ods.6,  §9 ods.  1  zákona č.  135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách
v znení  neskorších  predpisov  žiada  OR  PZ  Topoľčany  o okamžité  odstránenie  zistených
závad  v stavebno  –  technickom  stave  miestnych  komunikácií   a ich  uvedenie  do  stavu



vyhovujúceho potrebám miestnej dopravy. Zároveň žiada o zaslanie informácie o odstránení
oznámeného nedostatku do 30dní.        

p. Beňo, predseda stavebnej komisie -  upozornenie od OR PZ Topoľčany bolo prejednané
na stavebnej  komisii  dňa 03.04.2019.  Stavebná komisia  odporúča zaslať  odpoveď  na OR PZ
v Topoľčanoch v znení, že obec kontroluje stav a povrch vozoviek miestnych komunikácií a priebežne
bude  odstraňovať na  nich  zistené  závady v rámci  možností,  aké  má,  tak  aby boli  zjazdné  a aby
nehrozil vznik škôd na majetku pri ich prejazde. 

Poslanci vzali upozornenie na vedomie. 

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

Hlasovanie č. 18
Hlasovanie  za:  9  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 8:
Rôzne 

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

Starosta  obce  -  Obec  Jacovce  podáva  informáciu  o  žiadosti  na  Environmentálny  fond
o poskytnutie  podpory formou dotácie,  za  podmienky minimálneho 5% spolufinancovania
žiadateľa- Obce Jacovce na projekt ZDRAVOTNÉ STREDISKO – stavebná úprava, zníženie
energetickej náročnosti budovy. Projektovú dokumentáciu spracováva  Ing. Roman Smutný.
Pôjde  o výmenu  strešnej  krytiny  a zateplenie  obvodového  plášťa.  Žiadosť  na
Environmentálny  fond  spracuje  externá  firma.  Čakáme  na  dokončenie  projektovej
dokumentácie a rozpočtu. Z toho dôvodu ku dnešnému dňu nevieme o akú výšku v hodnote
5%  pôjde.  Maximálna  výška  podpory  formou  dotácie  od  Environmentálneho  fondu   na
činnosť je 200.000,- EUR. Projekt, na realizáciu ktorého žiadateľ žiada o podporu formou
dotácie  v rámci  predloženej  žiadosti  bude  možné  realizovať  maximálne  do  29.11.2019.
Žiadosť je treba predložiť do 15.04.2019 na adresu sídla fondu.  

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

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.

Hlasovanie č. 19
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová,   
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Divišová/ 

Návrh bol prijatý.

K     bodu 8:
Rôzne – doplnenie informácie  

Hlavná kontrolórka – informovala o žiadosti pod č. 1593/2018 – Jozef Lukáč – Obec Jacovce
a žiadosti pod č. 1594/2018 – Vít Gajdica – Obec Jacovce, ktoré boli predmetom rokovania
v ekonomickej  komisii  a je  nutné  k nim prijať  uznesenie.  Jedná sa  o zvýšenie  mesačného
príspevku pre týchto občanov, ktorí sú umiestnení v zariadení sociálnych služieb v Nitrianskej
Strede. Zmluva na úhradu za túto sociálnu službu je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách. 

Poslanci vzali  žiadosti na vedomie a schválili uvedené žiadosti. 

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 

Hlasovanie č. 20
Hlasovanie  za:  9  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
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. 



Hlasovanie č. 21
Hlasovanie  za:  9  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,   Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová,  
                                              Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 9:
Diskusia

Z radov občanov sa prihlásil p. Benďák, Jacovce.

p.  Benďák  –  informoval  poslancov  o situácii  s firmou  Drevovýroba  SOKOL,  ktorá  je
v objekte bývalej drobnej prevádzky. Situácia nie je priaznivá ale vidí zlepšenie v udržiavaní
čistoty vo dvore. Podotkol na nedodržiavanie pracovného pokoja v nedeľu, na spaľovanie,
atď. 

Z radov poslancov:

Ing. Machová – občania z ulice Poľnej ju informovali na nutné opílenie kríkov a stromov,
ktoré vedú popri tejto komunikácii a zasahujú do miestnej komunikácie. 

Mgr.  Bošanská  –  čo  sa  týka  ešte  ulice  Záhradkárskej,  bolo  by  vhodné,  aby  sa  obec
informovala aj  právnou cestou čo sa týka spolufinancovania Obce Tovarníky na odstraňovaní
závad. 

K     bodu 10:
Záver
Starosta obce – na záver poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť a ukončil 2.
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia:
Mgr. Tatiana Divišová .................
Mgr. Marián Kišac .......................

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



  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


