
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/6/2019
zo 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 26.9.2019

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. 2/6/2019
zo 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 26.9.2019

K bodu 5: Návrh na schválenie pripravovaného textu do obecnej kroniky za rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
stanovisko Komisie vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb k pripravenému 
textu do obecnej kroniky za rok 2018

SCHVAĽUJE:
zápis pripravených textov do obecnej kroniky za rok 2018. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/6/2019
zo 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 26.9.2019

K bodu 6: Informácia o ukončení nájomnej zmluvy Drevovýroba Sokol a uzatvorenie  
                  novej nájomnej zmluvy s firmou WOODMART, s.r.o. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
1. informáciu o skončení nájmu firmou Sokol Ľudovít – Drevovýroba, Topoľčany

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s firmou WOODMART, s.r.o. Topoľčany

s pripomienkami

NESCHVAĽUJE:
uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  č.  9/2019  o prenájme  nebytových  priestorov  a odmene  za
služby spojené s užívaním nebytových priestorov s firmou WOODMART, s.r.o., Topoľčany
od 1.8.2019 na dobu neurčitú s ročným nájmom 5237 €

SCHVAĽUJE:
novú  nájomnú  zmluvu  o prenájme  nebytových  priestorov  a odmene  za  služby  spojené
s užívaním nebytových priestorov s firmou WOODMART, s.r.o. Topoľčany na dobu určitú
od 1.10.2019 do 31.12.2019, v súlade s Územným plánom obce Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Starosta obce p. Jaroslav Božik pozastavuje výkon Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach 



č. 3/6/2019 podľa § 13, ods. 6, Zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení – odporuje zákonu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 26.9.2019

K bodu 7: Ponuka na odpredaj pozemku pod tribúnou na futbalovom štadióne

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o ponuke na odpredaj pozemku pod tribúnou na futbalovom štadióne 

UKLADÁ:
obecnému úradu pripraviť príslušné dokumenty k zámeru obce vysporiadať pozemky pri 
tribúne a pod tribúnou na futbalovom štadióne. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/6/2019
zo 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 26.9.2019

K bodu 8: Informácia o vysporiadaní pozemkov na ul. Zemianskej

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o predbežnom stave vysporiadania ulice Zemianskej.

      Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 26.9.2019

K bodu 9: Vysporiadanie pozemkov na ul. Zemianskej – návrh spôsobu
                   prevodu pozemku 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o zámene parcely č. 579 o rozlohe 155 m2 vo vlastníctve obce Jacovce za parcelu
č. 744/47 o rozlohe 246 m2 vo vlastníctve p. Schwarza – Topoľčany a p. Gvozdiakovej –
Bratislava 

SCHVAĽUJE:
spôsob prevodu v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí ako
prípad hodný osobitného zreteľa,  kde osobitný zreteľ je zámena parcely  reg.  „C“ č. 579,
ostatná plocha o rozlohe 155 m2 vo vlastníctve obce Jacovce, za parcelu reg. „E“ č. 744/47,
orná pôda  o rozlohe 246 m2 vo vlastníctve p. Schwarza – Topoľčany a p. Gvozdiakovej –
Bratislava z dôvodu majetkového vysporiadania Zemianskej ulice. Uvedená zámena bude bez
finančného vysporiadania. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/6/2019
zo 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 26.9.2019

K bodu 10: Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
stanovisko Komisie ekonomiky a správy majetku k navrhovanej zmene rozpočtu 
Rozpočtovým opatrením č. 3/2019

SCHVAĽUJE:
1. zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2019

2. úhradu stavebných prác naviac na školskom klube – družine  pri Základnej škole 
s materskou školou, Jacovce v celkovej sume 27 693,89 €, z toho z kontokorentného 
úveru  č. 30/007/19 bude čerpané v sume 25 000 € a z kapitálových výdavkov obce     
2 693,89 €. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/6/2019
zo 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 26.9.2019

K bodu 11: Žiadosti:

- pod č. 1555/2019 – Anton Sitár, Jacovce - o zabezpečenie poskytovania 
sociálnej služby 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1555/2019 – Anton Sitár, Jacovce o zabezpečenie poskytovania sociálnej 
služby s pripomienkou. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/6/2019
zo 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 26.9.2019

K bodu 11: Žiadosti:

- pod č. 1622/2019 – DARAPOL, s.r.o. Čadca – o umiestnenie predajného 
samoobslužného pultu na predaj náplní do kahancov na miestnom cintoríne

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
stanovisko Komisie vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb k žiadosti pod
č.  1622/2019 –  fi.  DARAPOL,  s.r.o.  Čadca  k umiestneniu  predajného pultu  v priestoroch
obecného cintorínu v Jacovciach

SCHVAĽUJE:
umiestnenie predajného pultu v priestoroch obecného cintorína v Jacovciach.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/6/2019
zo 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 26.9.2019

K bodu 11:

Žiadosti:

- pod č. 1525/2019 – Nezávislá židovská náboženská obec – židovský cintorín

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1525/2019 o vyčíslenie výšky nákladov na vystavanie plota okolo židovského 
cintorína, ktorý sa nachádza na parc. č. 1117 o rozlohe 2788 m2 s pripomienkami.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/6/2019
zo 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 26.9.2019

K bodu 12: Rôzne

  – odovzdanie Ceny obce Jacovce Mgr. Janke Bošanskej v súlade
                s uznesením  č. 11/4/2019 zo dňa 27.6.2019

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
udelenie Ceny obce Jacovce Mgr. Janke Bošanskej v súlade s uznesením  č. 11/4/2019 
zo dňa 27.6.2019.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 


