
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/4/2019
zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 27.6.2019

K bodu 4:  Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

RUŠÍ:
uznesenie  zo dňa 22.5.2014 pod bodom D/1 kde bolo uložené  obecnému úradu pripraviť
dokumentáciu pre stavebné povolenie k prípadnej výzve na čerpanie finančných prostriedkov
z Eurofondov ohľadom protipovodňových opatrení

BERIE NA VEDOMIE:
kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 27.6.2019

K bodu 5: Správa z finančnej kontroly v súlade s Plánom práce hlavnej kontrolórky 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
správu z finančnej kontroly – nájomné zmluvy a ich zverejňovanie. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/4/2019
zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 27.6.2019

K bodu 6: Návrh Plánu práce činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

SCHVAĽUJE:
plán práce činnosti hlavného kontrolóra obce Jacovce na II. polrok 2019.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 27.6.2019

K bodu 7: Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh  VZN č.  1/2019  o určení  výšky  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách
a školských  zariadeniach  pre  ZŠ  s MŠ  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  Jacovce  s
pripomienkami

SCHVAĽUJE:
VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/4/2019
zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 27.6.2019

K bodu 8:
Návrh VZN č. 2/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce 
a o číslovaní budov v obci Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh VZN č. 2/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní 
budov v obci Jacovce 

SCHVAĽUJE:
VZN č. 2/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní budov
v obci Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/4/2019
zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 27.6.2019

K bodu 9
Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce 

SCHVAĽUJE:
VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na 
dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/4/2019
zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 27.6.2019

K bodu 10:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu za rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu za rok 2018.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/4/2019
zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 27.6.2019

K bodu 11:
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jacovce 
k celoročnému hospodáreniu obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jacovce 
k celoročnému hospodáreniu obce Jacovce za rok 2018.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/4/2019
zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 27.6.2019

K bodu 12: Návrh Záverečného účtu obce Jacovce za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet obce Jacovce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 28 648,86 €.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/4/2019
zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 27.6.2019

K bodu 13: Žiadosti
 - pod č. 1236/2019 – TJ Družstevník Jacovce – oddiel stolného tenisu – o príspevok na    
   vydanie publikácie k 70. výročiu vzniku organizovaného stolného tenisu v Jacovciach

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť  pod č. 1236/2019 – TJ Družstevník Jacovce – oddiel stolného tenisu – o príspevok na
vydanie publikácie k 70. výročiu vzniku organizovaného stolného tenisu v Jacovciach

SCHVAĽUJE:
pridelenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu -  vydanie publikácie k 70.
výročiu vzniku organizovaného stolného tenisu v Jacovciach  v súlade so žiadosťou pod č.
1236/2019 – TJ Družstevník Jacovce – oddiel stolného tenisu v sume 1000 € /jedentisíceur/.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/4/2019
zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 27.6.2019

K bodu 14: Rôzne 
-návrh na udelenie Ceny obce Jacovce

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o návrhu na udelenie Ceny obce Jacovce pre Mgr. Janku Bošanskú

SCHVAĽUJE:
udelenie Ceny obce Jacovce pre Mgr. Janku Bošanskú v súlade so štatútom obce Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 


