
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.6.2019 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  7 poslancov OcZ    /2 poslanci – Ing. Machová sa ospravedlnila 
                                                                         p. Bajzík  - neprítomný/                                
                   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 
5. Správa z finančnej kontroly v súlade s Plánom práce hlavnej kontrolórky 
6. Návrh Plánu práce činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 
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 

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

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 

10. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu za rok 2018 
11. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce 

Jacovce k celoročnému hospodáreniu Obce Jacovce 
12. Návrh Záverečného účtu Obce Jacovce za rok 2018
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

14. Rôzne 
- návrh na udelenie Ceny Obce Jacovce
- informácia o investičných akciách v obci 

15. Diskusia
16. Záver



Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta  obce  –  otvoril  4.  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  privítal  poslancov a hostí.
Predložil návrh programu obecného zastupiteľstva,  ktorý poslanci  schválili. 

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  Mgr. Kišaca, Mgr. Bošanskú, 
                                                                          Ing. Čelechovského 

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice určil: p. Beňa a Ing. Tomana
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  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. 

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. 

Uznesením č. 6/2/2019 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa
11.4.2019 bolo uložené obecnému úradu zvolať vlastníkov pozemkov na ulici Zemianskej za
účelom informovania o zámere obce za účasti všetkých poslancov. Dňa 08.06.2019 sa konalo
stretnutie vlastníkov pozemkov na Zemianskej ulici o jej vysporiadaní. Vzhľadom k tomu, že
uvedená ulica sa skladá z dvoch častí, nachádza sa tu 25 neznámych vlastníkov, na ktoré sa
požiadal  SPF o súhlas  na  vydržanie.  Zo 63 vlastníkov  7  odovzdalo  podpísaný predbežný
súhlas s darovaním pozemku obci. Úloha naďalej trvá. 

Hlavná kontrolórka - informovala o uznesení 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.  Uznesenie sa dlhodobo preklápa do kontroly plnenia
uznesení  a je  zbytočné,  aby takého uznesenie  bolo predmetom kontroly plnenia  uznesení.
Informovala,  že  v prípade  vyhlásenia  výzvy ohľadom protipovodňových  opatrení  budeme
obecného zastupiteľstvo informovať. 

Poslanci  súhlasili  so  zrušením  uvedeného  uznesenia.  Kontrolu  plnenia  uznesení  vzali  na
vedomie bez pripomienok. 

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

Hlasovanie č. 4
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

BERIE NA VEDOMIE:
kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou. 
Hlasovanie č. 5
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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

Hlavná kontrolórka – predložila poslancom Správu z finančnej kontroly podľa § 8 zákona č.
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa
zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v z.n.p..  Finančná kontrola  bola zameraná na
kontrolu nájomných zmlúv a ich zverejňovanie. Zistené nedostatky z finančnej kontroly boli
priebežne odstránené. 

Poslanci predloženú správu vzali na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
správu z finančnej kontroly – nájomné zmluvy a ich zverejňovanie

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K     bodu 6:



Návrh Plánu práce činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 

Hlavná kontrolórka – v zmysle § 18d a 18f zákona SNR č.369/1990Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v II.
polroku 2019 na nasledovné kontroly a úlohy:

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola  účtovníctva na Obecnom úrade v Jacovciach,  
- kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30. 9. 2019 a celkového dlhu obce v zmysle § 17 
  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
- spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce, 
- vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
Plán práce činnosti hlavného kontrolóra obce Jacovce na II. polrok 2019

Hlasovanie č. 7
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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 

Obecný úrad pripravil 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 na základe požiadavky Základnej školy s materskou školou v Jacovciach o určenie
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v materskej škole,
školskom klube detí a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. Návrh bol
predmetom rokovania v ekonomickej komisii,  kde sa zaoberali  pripomienkami,  ktoré prišli
počas desaťdňovej pripomienkovej lehoty:



1. Za  pobyt  dieťaťa  v  materskej  škole  prispieva  zákonný  zástupca  na  čiastočnú  úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8,-- €.

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci. 

3. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí ŠKD mesačne za
dieťa sumu vo výške 6,-- Eur.

4. Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci.  

5. Príspevok  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na  stravovanie  v zariadení  školského
stravovania sa uhrádza do 25. Dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu
mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza škole, ktorej je školská jedáleň súčasťou.

6. Zákonný  zástupca  uhrádza  príspevok  na  režijné  náklady  zariadenia  školského
stravovania vo výške 2,--Eur mesačne.

7. Denný  príspevok  dospelých  stravníkov  na  nákup  potravín  sa  uhrádza  podľa
finančného  pásma stanoveného MŠ pre  vekovú kategóriu  stravníkov 15-18/19 ročných
žiakov strednej školy.

8. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške
1,41 Eur a režijné náklady vo výške 1,72 Eur.

9. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo
výške  nákladov  na  nákup  potravín  a režijných  nákladov.  Stravovanie  zamestnancov  sa
realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa stanovuje na sumu 3,13 Eur,
pričom zamestnanec  prispieva  sumou 1,41 na  nákup potravín  a 1,72 – režijné  náklady
z výdavkového účtu školy. /55 % z hodnoty obeda/  

Ešte ďalšie pripomienky ZŠ s MŠ k uvedenému návrhu VZN  boli doručené na Obecný úrad:
článok 6-   Školská jedáleň - výška stravného - 1,51 € nie sú režijné náklady ale príspevok
zamestnávateľa z výdavkového účtu školy /55 % nie z hodnoty obeda  ale z hodnoty  stravnej
jednotky/,  článok 7-     prevádzkové pokyny-  v  bode  5 -  nie v mesiaci  august  sa zaplatí
finančná zábezpeka ale začiatkom mesiaca september, v bode 10 - žiaci nedostanú šeky v júni
2 ale  začiatkom  septembra bude jeden šek, na ktorom  bude finančná zábezpeka,  réžia a
doplatenie finančného pásma, bod  12.  -  žiaci, ktorí nie sú v škole  v čase obeda z dôvodu
výletu, exkurzie alebo školskej súťaže obedy odhlasujú rodičia.

Poslanci súhlasili s uvedenými pripomienkami a po diskusii schválili predložený návrh VZN.

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

Hlasovanie č. 8
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/



Proti: 0
Zdržal sa: 0

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. 

Hlasovanie č. 9
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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

Dňa 1. apríla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
ktorá okrem iného zakotvila povinnosť pre obce ustanoviť všeobecne záväzným nariadením
názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny. V súlade s § 2b ods. 1 zákona
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec určuje a mení nariadením názvy ulíc
a iných verejných priestranstiev. V zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 141/2015
Z.z.,  ktorou sa  mení  a dopĺňa  vyhláška  MV SR č.31/2003  Z.z.  o označovaní  ulíc  a iných
priestranstiev  a o číslovaní  stavieb  v obci,  v ktorej  je  viac  ulíc  a iných  verejných
priestranstiev, má každá ulica názov. Účelom prijatia tohto všeobecne záväzného nariadenia
je  ľahšia  a presná  orientácia  v obci  a správne  vyjadrovanie  bydliska,  adresy,  sídla  alebo
umiestnenie budovy, subjektu alebo osoby.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu VZN. 

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 

Hlasovanie č. 10
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/



Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Hlasovanie č. 11
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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 

Obec na základe   §  6 zákona č.  369/1990 Z.  z.   o obecnom zriadení  v  znení  neskorších
predpisov  a  §  7,  odst.  2,  4  zákona  NR SR č.  583/2004 Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vydala návrh VZN o určení  výšky  dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na dieťa
školského  zariadenia  na  území  Obce  Jacovce.  Účelom vydania   návrhu  VZN  je   výška
dotácie, ktorá vyplynula zo schváleného rozpočtu. Toto tvorí prílohu návrhu VZN č. 3/2019,
kde sú jednotlivé sumy dotácie rozpísané a upravené na rozpočet. 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu uvedeného VZN. 

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 

Hlasovanie č. 12
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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. 
Hlasovanie č. 13
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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

Hlavná  kontrolórka -  pri  spracovaní  odborného  stanoviska  vychádzala  z posúdenia
predloženého návrhu závereneho účtu a doložených podkladov z uvedených hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu,
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu,
3. Hospodárenie a vecné plnenie rozpočtu,
4. Úverová zaťaženosť obce,
5. Stav, tvorba a použitie fondov.

Hlavná kontrolórka odporúča poslancom OcZ celoročné hospodárenie obce Jacovce za rok
2018 schváliť bez výhrad. 

Poslanci vzali uvedené na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

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

Hlasovanie č. 14
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec / Mgr. Divišová/

Návrh bol prijatý.

K     bodu 11:



Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce 
k celoročnému hospodáreniu Obce Jacovce 

Audit účtovnej závierky uskutočnila firma N.M. – Audit, spol. s.r.o., audítorská spoločnosť,
Nové Mesto nad Váhom, ktorá vychádzala zo súvahy k 31. decembru 2018, výkazu ziskov
a strát  za  rok  2018  a poznámok,  ktoré  obsahujú  súhrn  významných  účtovných  zásad
a účtovných metód. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových  pravidlách,  platných  v SR  pre  územnú  samosprávu  v znení  neskorších
predpisov  skonštatovali,  že  obec  Jacovce  konala  v súlade  s požiadavkami  zákona
o rozpočtových pravidlách. 

Poslanci uvedenú správu vzali na vedomie bez pripomienok. 

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.

Hlasovanie č. 15
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec / Mgr. Divišová/

Návrh bol prijatý.

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

Záverečným účtom sa rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové
hospodárenie za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť určuje § 16 zákona č. 583/2004
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov
a v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2017 uznesením č. 8/22/2017.
Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením trikrát:

- dňa 22. 3. 2018 uznesením č. 6/24/2018,

- dňa 28. 6. 2018 uznesením č. 6/26/2018, 

- dňa 27. 9. 2018 uznesením č. 2/27/2018.



Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a záverečný účet obce Jacovce schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet obce Jacovce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad

Hlasovanie č. 16
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec / Mgr. Divišová/

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 28 648,86 €.

Hlasovanie č. 17
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec / Mgr. Divišová/

Návrh bol prijatý.

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

TJ  Družstevník  Jacovce  -   podala  žiadosť  o príspevok  na  spracovanie  podkladov  a tlač
publikácie k 70. výročiu vzniku organizovaného stolného tenisu v obci Jacovce. Súčasne si
obec Jacovce pripomína 795. výročie prvej písomnej zmienky o obci Jacovce. Publikácia sa
plánuje  vydať  v celkovom  náklade  500  ks,  ktorá  bude  distribuovaná  do  škôl  v regióne,
občanom obce alebo pre potreby školských knižníc regiónu. Zároveň má slúžiť ako podklad
k pripravovanej  monografii  obce  Jacovce  k 800.  výročiu  prvej  písomnej  zmienky  o obci
Jacovce.  PhDr.  Hermann  – predseda  oddielu  stolného tenisu  pri  TJ  Družstevník  Jacovce,
ktorý  túto  publikáciu  pripravoval  nás  informoval  o nákladoch  pre  obstaranie  spracovania
a vydania  publikácie  v celkovej  výške  4488,-  €.  Cez  LEADER  NSK,  TJ  Družstevník
požiadala  o dotáciu  na  uvedený  projekt  vo  výške  3000,-  €  a na  dofinancovanie  žiada  TJ
Družstevník obec Jacovce o príspevok vo výške 1700,- €. 

Uvedená žiadosť bola predmetom rokovania v kultúrnej komisii, kde uvedenú žiadosť vzali
na  vedomie  a taktiež  žiadosť  bola  predmetom rokovania  v   ekonomickej  komisii,  kde  sa



komisia zhodla na príspevku do výšky 1 tis.  eur, ktorý odporúča obecnému zastupiteľstvu
schváliť. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému a príspevok do výšky 1 tis. eur schválili. 

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

Hlasovanie č. 18
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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/.

Hlasovanie č. 19
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Beňo,  Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 14:
Rôzne 

- návrh na udelenie Ceny Obce Jacovce

Starosta obce – z príležitosti 20. výročia založenia hnutia eRko – spoločenstva kresťanských
detí, ktoré funguje v obci Jacovce navrhol pre Mgr. Janku Bošanskú Cenu obce Jacovce. Mgr.
Janka Bošanská sa dlhoročným vedením hnutia eRko zaslúžila o významný prínos, tvorivé
výkony v osvetovo výchovnej oblasti  s deťmi a mládežou. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a schválili Cenu obce Jacovce pre Mgr.
Bošanskú. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:



BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o návrhu na udelenie Ceny obce Jacovce pre Mgr. Janku Bošanskú
Hlasovanie č. 20
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Beňo,  Ing. Cagalová, Mgr. Divišová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec / Mgr. Bošanská/

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

Hlasovanie č. 21
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Beňo,  Ing. Cagalová, Mgr. Divišová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Kišac,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec / Mgr. Bošanská/

Návrh bol prijatý.

- informácia o investičných akciách v obci 

Starosta obce –  informoval poslancov o investičných akciách, ktoré prebiehajú v obci a to
rekonštrukcia  vnútorných  priestorov  školskej  družiny,  prebieha  verejné  obstarávanie  na
rekonštrukciu telocvične,  na ktorú obec dostala dotáciu vo výške 135 tis. €, dokončuje sa
verejné  obstarávanie  na   zákazku:  „Zriadenie  polytechnickej  učebne  a  modernizácia
chemickej učebne v ZŠ Jacovce - stavebno - technické úpravy"  a taktiež sa končí verejné
obstarávanie na projekt Detské ihrisko – oddychová zóna pre deti, ktoré bude realizované po
podpise  Zmluvy  s Environmentálnym  fondom  v priestore  pred  zdravotným  strediskom
v mesiaci september – október. Obec ďalej čaká na schválenie dotácie z Ministerstva financií
na odizolovanie vlhkého severného múru na obecnom úrade a máme podanú žiadosť aj na
kamerový systém – ďalšie doplnenie kamier v obci. 

K     bodu 15: 
Diskusia

Mgr. Bošanská – mala dotaz, kedy bude dokončená družina.

Starosta obce – odpovedal, že zmluva s dodávateľom je do konca júla a k 1. septembru by 
mala byť družina dokončená. 

p.  Beňo  –   /predseda  stavebnej  komisie/  informoval,  že  pravidelne  chodí  do  družiny
a podotkol, že nevidí to dobre, že by sa mali práce ukončiť ku koncu júlu, pretože je tam ešte
veľa nedokončených stavebných prác 



Mgr.  Babčanová –  informovala  poslancov  o výzve  na  predloženie  žiadostí  o poskytnutie
finančných prostriedkov na rozvojový projekt Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu
SR „Zdravie na tanieri 2019“, kde by sa aj škola chcela zapojiť ale je potrebné vytvoriť jednu
miestnosť - učebňu, kde by sa nainštalovala kuchynská linka, musia tam byť rozvody vody,
odpadu  a elektriny.  Táto  miestnosť  –  učebňa  by  slúžila  pre  špecifickú  prípravu  dievčat
základnej  školy.  Informovala,  že  v rámci   rekonštrukcie  družiny  by  navrhovala  pripraviť
takúto miestnosť na vrchnom poschodí družiny,  kde je jedna voľná miestnosť alebo by sa
mohlo uvažovať aj na prízemí družiny.

Poslanci po diskusii navrhli, že je dobré, aby sa škola zapojila do tejto výzvy a v spolupráci so
stavebnou komisiou sa dorieši priestor v družine, kde by sa mohla vytvoriť táto učebňa na
špecifickú prípravu dievčat. 

p. Beňo – informoval sa ako prebehlo stretnutie ohľadom vysporiadania ul. Zemianskej.

Starosta obce - dňa 08.06.2019 sa konalo stretnutie vlastníkov pozemkov na Zemianskej ulici
a   jej  vysporiadaní.  Od  väčšiny  vlastníkov  sme  dostali  prísľub,  že  nám  tieto  pozemky
nachádzajúce sa pod ulicou Zemianskou darujú.  Rokovania s vlastníkmi naďalej prebiehajú. 

Hlavná  kontrolórka –  informovala  poslancov  o chybnom zápise  z ekonomickej  komisie,
ktorá sa konala dňa 20.6.2019, kde v bode 6. Rôzne - bola chyba v jej výroku. 

Ing.  Čelechovský –  pripomenul,  že  je  nutné  osadiť  značku  Zákaz  sypania  smetí  na  ul.
Potočnú. 

K     bodu 16:
Záver

Starosta obce – na záver poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť a ukončil 4.
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia:
p. Roman Beňo .............................
Mgr. Rastislav Toman .......................

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



  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


