
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z  3.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa  9.5.2019  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. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Juraja Laciku 

a zloženie sľubu nového poslanca – náhradníka Ing. Michala Čelechovského
5. Voľba predsedu „Komisie bytovej, obchodu, služieb a verejného poriadku
6. Voľba zástupcu z radov poslancov do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Jacovce
7. Diskusia
8. Záver

Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta  obce  – otvoril  3.  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  privítal  poslancov a hostí.
Predložil návrh programu obecného zastupiteľstva,  ktorý poslanci  schválili. 

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

Návrh bol prijatý.



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

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  Mgr. Divišovú, Ing. Machovú a p. Beňa 

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

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Cagalovú a Ing. Machovú
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

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

Návrh bol prijatý.

K     bodu 4:
Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Juraja Laciku 
a zloženie sľubu nového poslanca – náhradníka Ing. Michala Čelechovského

Starosta obce – informoval poslancov o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
p. Juraja Laciku listom pod č. 425/2019 bez udania dôvodu. Zároveň doplnil, že ako občan by
rád zostal v komisiách pri obecnom zastupiteľstve, v ktorých pôsobil. Ďalej informoval, že
novým  poslancom  –  náhradníkom,  ktorý  vzišiel  z volieb  do  samosprávy  je  Ing.  Michal
Čelechovský,   ktorý  prijal  tento  post  a zároveň  ho  vyzval  na  zloženie   sľubu  poslanca
obecného zastupiteľstva. 

Ing.  Michal  Čelechovský  -  zložil  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca  obecného
zastupiteľstva. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:



BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Juraja Laciku 
a zloženie sľubu nového poslanca – náhradníka Ing. Michala Čelechovského
Hlasovanie č. 4
Hlasovanie  za:  8  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,  Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová, 
                                             Mgr. Kišac,  Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Čelechovský 

KONŠTATUJE, že:
Ing. Michal Čelechovský zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

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

Návrh bol prijatý.

K     bodu 5:
Voľba predsedu „Komisie bytovej, obchodu, služieb a verejného poriadku

Starosta obce – informoval poslancov, že poslanci si musia zvoliť nového predsedu komisie
bytovej, obchodu, služieb a verejného poriadku z dôvodu, že p. Lacika bol predsedom a post
predsedu komisie môže zastávať poslanec obecného zastupiteľstva. 

1.návrh: Mgr. Kišac – navrhol Mgr. Tomana na post predsedu komisie

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie za: 3 poslanci /p. Bajzík, Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac/ 
Proti: 0
Zdržal sa: 6 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Divišová, 
                                      Ing. Machová, Mgr. Toman/

Návrh nebol prijatý.

2.návrh: p. Beňo – navrhol Ing. Cagalovú na post predsedu komisie

Hlasovanie č. 7



Hlasovanie za: 4 poslanci /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Mgr. Divišová, Ing. Machová/ 
Proti: 4 poslanci /p. Bajzík, Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Cagalová/

Návrh nebol prijatý.
3.návrh: Mgr. Kišac – navrhol Ing. Čelechovského na post predsedu komisie

Hlasovanie 
. 8
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Bajzík, Ing. Cagalová, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, 
                                              Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa:  3 poslanci /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Čelechovský/ 

Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
VOLÍ:
predsedu Komisie bytovej, obchodu, služieb a verejného poriadku 
Ing. Michala Čelechovského

K     bodu 6:
Voľba zástupcu z radov poslancov do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Jacovce

Starosta  obce  –  informoval  poslancov  o delegovaní  jedného  nového  zástupcu  z radov
poslancov  do  Rady  školy  z dôvodu,  že  p.  Lacika  sa  vzdal  mandátu  poslanca  obecného
zastupiteľstva a z radov poslancov bol jedným z delegovaných poslancov  v Rade školy. 

Poslanci k informácii nemali pripomienky k uvedenej informácii.

1.návrh: Mgr. Kišac – navrhol Ing. Čelechovského do Rady školy 

Hlasovanie č. 9
Hlasovanie  za:  8  poslancov  /p.  Bajzík,  p.  Beňo,   Mgr.  Bošanská,  Ing.  Cagalová,  Mgr.
Divišová, 
                                             Mgr. Kišac,  Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Čelechovský/

Návrh bol prijatý.



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
VOLÍ:
poslanca Ing. Michala Čelechovského ako zástupcu z radov poslancov do Rady školy
pri ZŠ s MŠ Jacovce.

Poslanci  po diskusii  k uvedenému bodu navrhli,  aby z radov občanov  p.  Juraj  Lacika  aj
naďalej  bol  členov  komisie  ekonomiky  a správy  majetku  a komisie  životného  prostredia
a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. 

Všetci poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
VOLÍ:
za člena Komisie ekonomiky a správy majetku p. Juraja Laciku 

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

Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
VOLÍ:
za člena Komisie životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho 
rozvoja p. Juraja Laciku.

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

Návrh bol prijatý.

K     bodu 7:
Diskusia



Starosta obce – otvoril diskusiu poslancov.

p. Beňo – informoval sa na plánované asfaltovanie výtlkov na ul. Zemianskej.

Starosta  obce – informoval,  že  z dôvodu nepriaznivého počasia  sa plánované asfaltovanie
neuskutočnilo ale v prípade priaznivého počasia sa uvedené zrealizuje.

Mgr.  Kišac  –  navrhol  z príležitosti  795.  výročia  obce  zorganizovať  niektorú  sobotu
upratovanie obce, osloviť by bolo dobré športovcov, hasičov, poľovné združenie, aby do tejto
akcie zapojili. Mala by sa vybrať nejaká časť obce a skúsiť ju vyčistiť. Možno časť potoka na
ul.  Potočnej  alebo len zbieranie  odpadkov do vriec,  atď.  Komisia  kultúry rozoberala  túto
možnosť brigády a navrhuje termín 22. jún /sobota/ v prípade priaznivého počasia. 

 Ing. Čelechovský – pripojil sa ako člen komisie kultúry, že je členom poľovného združenia
v Bošanoch a s brigádami má skúsenosti v Bošanoch, kde to je veľmi dobre zabehnuté. Každý
rok  na  Deň  Zeme  obec  organizuje  brigádu  kde  sú  zapojení  športovci,  poľovníci,  turisti
a všetky organizované zložky v obci. Zbierajú sa odpadky, popília sa suché konáre v rámci
školy,  škôlky, atď. V rámci obce Jacovce sa na komisii  navrhla lokalita centra obce alebo
časti  ul.  Potočnej  –  potok  smerom  k zbernému  dvoru.  Navrhol  aj,  že  do  budúcna  nemá
problém sponzorsky zabezpečiť pre obec osivá, ktoré bude obec potrebovať. 

Starosta obce – informoval, že sa stretne so zástupcami hasičov a športovcov a dohodnú sa na
spolupráci na  brigáde. Obec vie zabezpečiť traktor, vlečku, vrecia, atď. 

Ing. Cagalová – upozornila na preplnené kontajnery na sklo na Pekárenskej ulici.

Mgr. Divišová – upozornila na parkovanie pred poštou a nutnosti vyriešenia označenia miesta
pre poštové vozidlo.

Mgr. Toman – informoval sa na stav ul. Kuzmickej /chodník/.

Starosta obce – je to v riešení na stavebnom úrade. 

Starosta  obce  –  navrhol  poslancom,  aby  popremýšľali  do  budúceho  zastupiteľstva   nad
budovou kolkárne z dôvodu zlého stavu tejto budovy a budúceho zámeru tejto budovy. 

K     bodu 8:
Záver
Starosta obce – na záver poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť a ukončil 3.
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia:
Ing. Bibiána Cagalová...................



Ing. Ľubica Machová ....................

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

Jaroslav Božik
  starosta obce 


