
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

zo 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.9.2019 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  5 poslancov     /ospravedlnili sa 3 poslanci –  p. Bajzík, Mgr. Divišová,  
                                                                                              Mgr. Toman/                               
                   1 poslanec /neskorší príchod – Ing. Čelechovský/
                   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. Návrh na schválenie pripravovaného textu do obecnej kroniky za rok 2018 

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

7. Ponuka na odpredaj pozemku pod tribúnou na futbalovom štadióne

8. Informácia o vysporiadaní pozemkov na ul. Zemianskej

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

10. Žiadosti:
- pod č. 1555/2019 – Anton Sitár, Jacovce - o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby 
- pod č. 1622/2019 – DARAPOL, s.r.o. Čadca – o umiestnenie predajného samoobslužného

pultu na predaj náplní do kahancov na miestnom cintoríne
- pod č. 1525/2019 – Nezávislá židovská náboženská obec – židovský cintorín

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

12. Diskusia

13. Záver



Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta  obce  – otvoril  6.  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  privítal  poslancov a hostí.
Predložil návrh programu obecného zastupiteľstva,  ktorý poslanci  schválili. 

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Kišac, 
                                              Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce – navrhol doplnenie programu za bod 9 doplniť nový bod 10 – Návrh zmeny 
rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2019. 

Poslanci súhlasili s doplnením programu.

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Kišac, 
                                              Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  Mgr. Kišaca, Ing. Machová, Ing. Cagalová         

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Kišac, 
                                              Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Bošanskú, p. Beňa 
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

Hlasovanie č. 4



Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Kišac, 
                                              Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý. 

K     bodu 4:
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

Hlavná  kontrolórka -  boli  prekontrolované  uznesenia  z predchádzajúcich  zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Jacovciach a z návrhov uznesení úlohy nevznikli žiadne úlohy.

Poslanci nemali pripomienky ku kontrole uznesení.

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

Hlasovanie č. 5
Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Kišac, 
                                              Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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

Starosta obce – predložil poslancom ďalší bod programu. 

Podľa vnútorného predpisu o vedení kroniky obce Jacovce máme určené pravidlá spôsobu
vedenia kroniky.  Do kroniky všetky udalosti  v chronologickom slede a podľa jednotlivých
tematických  celkov  zapisuje  kronikárka  obce  –  Mgr.  Detková.  Zápis  do  kroniky  sa
uskutočňuje až po ukončení predchádzajúceho kalendárneho roku. Návrh zápisov, ktoré sa
majú  urobiť  v kronike za rok 2018 predbežne prerokovala  komisia   vzdelávania,  kultúry,
športu,  mládeže  a  sociálnych  služieb  na  svojom  zasadnutí  dňa  22.8.2019  na  základe
podkladov  od  Mgr.  Detkovej.  Návrhy  zápisov,  ktoré  mala  komisia  k dispozícií,  sú
usporiadané  v časovom  slede,  v akom  sa  jednotlivé  akcie  uskutočnili  a sú  členené  do
jednotlivých tematických celkov. Sú tam zaznamenané významné skutočnosti celoobecného
významu,  podklady  o politickom,  kultúrnom,  hospodárskom,  sociálnom,  náboženskom,
športovom a inom dianí v obci a o ľuďoch, ktorí ovplyvnili históriu a chod obce. 



Materiál  bol  predmetom  rokovania  v Komisii  vzdelávania,  kultúry,  športu,  mládeže
a sociálnych služieb, ktorá súhlasila s návrhom týchto zápisov za rok 2018 do kroniky.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu. 

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

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Kišac, 
                                              Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Hlasovanie č. 7
Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Kišac, 
                                              Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

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

Starosta obce – otvoril  bod 6 programu OcZ, kde informoval  o podpísaní novej nájomnej
zmluvy s firmou WOODMART, s.r.o., Topoľčany, ktorej konateľom je p. Róbert Sokol, syn
po neb. Ľudovítovi Sokolovi ktorý mal s obcou Jacovce uzatvorené   3 nájomné zmluvy na
skladové priestory a drevovýrobu v bývalej drobnej prevádzke. Tieto zmluvy boli ukončené
a  v týchto  priestoroch  pokračuje  jeho  syn  p.  Róbert  Sokol  od  1.8.2019.  Nová   nájomná
zmluva  s  firmou  WOODMART,  s.r.o.,  bola  uzatvorená  na  dobu  neurčitú.  Vznikla  jedna



nájomná  zmluva na tie  isté  priestory a  podmienky ako predchádzajúca  s ročným nájmom
5 238 €.

Starosta obce otvoril rozpravu. 

Ing. Cagalová – informovala sa na výpočet nájmu v čl. 5 zmluvy 

Mgr. Bošanská – mala pripomienku na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy, čo nás k tomu
viedlo, keď sa vie a bolo to aj určite predmetom rokovania minulých zastupiteľstiev, že sa
nájomné zmluvy v priestoroch bývalej drobnej prevádzky  budú končiť. Ďalej pripomenula,
že sa vie aké problémy uvedená prevádzka prináša a toto bola prirodzená ale nemilá cesta ako
malo dôjsť k ukončeniu nájomného vzťahu. Bolo dohodnuté, že sa už nebude nič uzatvárať
ale len vypovedať. 

Starosta obce – po zvážení sa uvedenej firme dal ešte prenájom. Pri plánovanom asanovaní
budovy bude obec potupovať  v rámci výpovednej lehoty. Keď by sa im vypovedal nájom je
nutné im dať aspoň časový priestor na vysťahovanie. 

p. Beňo – dlhodobo sa na činnosť firmy sťažuje p. Benďák, ktorý sa osobne zúčastňoval na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva s požiadavkami o nápravu daného stavu. 

Starosta obce – podmienky nájmu zostali nezmenené, zmena bola vykonaná len v tom, že
pokračuje syn  neb.  Ľudovíta  Sokola.  Nájomná  zmluva má výpovednú lehotu  tri  mesiace.
Pokiaľ  sa  tam  nič  nezrealizuje,  je  dobré  mať  z toho  nájom.  Obec  potrebuje  finančné
prostriedky. 

p. Beňo – občania susedných nehnuteľností,  tam bývajúci sa ustavične sťažujú a bolo by
vhodné  sa  ich  spýtať  na  danú  situáciu.  V obytnej  zóne  mať  drevovýrobu  je  nelogické.
Sťažnosti sú tu veľa rokov a je nutné aby to obec riešila. 

Hlavná kontrolórka – mať drevovýrobu v obytnej zóne je neprípustné, pretože v územnom
pláne máme jasne stanovené podmienky – výrobné a priemyselné aktivity sú zakázané. Nová
zmluva nemohla byť uzatvorená.  Informovala poslancov, že je na nich či zmluvu schvália
alebo nie. 

Ing. Cagalová – mala dotaz, či je zmluva už podpísaná od 1.8.2019. 

Starosta obce – odpovedal, že je podpísaná s platnosťou od 1.8.2019. 

Mgr.  Kišac –  informoval,  že  firma  zamestnáva  okolo  20  ľudí  a bolo  by  vhodné  na  to
prihliadať.  Skôr  by bolo  dobré  dať  firme  termín,  do  kedy musí  ukončiť  nájomný vzťah.
Podmieniť to vyriešením do istého času. 



Mgr. Bošanská – na poslancov má veľký vplyv, že sa na obecnom zastupiteľstve sťažuje
občan. Bolo riešené, čo všetko má firma odstrániť. Spýtala sa či bolo všetko odstránené.
Starosta obce – odpovedal, že všetky nedostatky boli odstránené. 

Mgr.  Kišac –  prečítal  pripravený  návrh  uznesenia,  kde  by  sa  obecnému  úradu  uložilo
vypracovať dodatok k nájomnej zmluve s firmou WOODMART, s.r.o., Topoľčany, na dobu
určitú do 31.12.2020 s tým, že nájomná zmluva bude ukončená v súlade s Územným plánom
obce Jacovce s čím on súhlasí. 

Hlavná kontrolórka – už keď sa zmluva podpísala bolo by dobré dať firme časový priestor
na ukončenie svojej činnosti v prenajatom priestore a bolo by neľudské, keby sme im teraz
oznámili, že končia. 

p. Beňo – je nelogické  aby sme odobrili  uvedený návrh,  keď s ním nesúhlasíme.  Vieme,
koľko sa na obecné zastupiteľstvá nachodil p. Benďák a koľko sťažností mali tam bývajúci
susedia. Firma mala dosť času na to,  aby si zabezpečila náhradné priestory. Firma s tým mala
do budúcna počítať.  Nie je to ročná záležitosť a obec tento problém nemôže tlačiť neustále
pred sebou. 

Poslanci po diskusii vzali na vedomie informáciu o skončení nájmu firmou Sokol Ľudovít –
Drevovýroba,  Topoľčany  a  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  s firmou  WOODMART,  s.r.o.
Topoľčany.

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 

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

Návrh bol prijatý.

Návrhová  komisia predložila poslancom ďalší pripravený návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:



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 €.

Hlasovanie č. 9
Hlasovanie za: 1 poslanec  / Mgr. Kišac/                                          
Proti: 4 poslanci /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Machová/
Zdržal sa: 0

Návrh nebol prijatý.

Hlavná  kontrolórka –  nová  nájomná  zmluva  sa  neschválila  a preto  bude  firme
WOODMART  zaslaná  informácia,  že  zmluva  nebola  schválená.  Musí  sa  to  urobiť  ešte
v septembri, aby od 1.10. mohla plynúť trojmesačná výpovedná lehota. 

Mgr.  Bošanská –  dodala,  že  zmluva  sa  neschválila  len  z dôvodu,  že  to  nie  je  v súlade
s územným plánom. Nie je v tom nič osobné. 

Poslanci sa ešte po diskusii dohodli a súhlasili s návrhom p. Beňa, ktorý predložil návrh na
uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na dobu určitú od 1.10.2019 do 31.12.2019.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
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.

Hlasovanie č. 10
Hlasovanie za: 4 poslanci /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Machová/
Proti: 1 poslanec  / Mgr. Kišac/                                          
Zdržal sa: 0

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

Starosta  obce informoval  o ponuke,  ktorá  bola   doručená  na  obecný úrad  -   ponuka na odpredaj
pozemku – parcela č. 260. Ide o  pozemok pred tribúnou na futbalovom štadióne o rozlohe 645 m2.
Ponuka prišla od vlastníkov pozemku. Keďže parcely pod ihriskom sú vo vlastníctve obce zostáva
vysporiadať ešte túto parcelu č. 260 a ďalšiu č. 259 o rozlohe 798 m2, kde je 6 vlastníkov. Pri kúpe
pozemkov pod ihriskom obec zaplatila 7 € za m2.  Do budúcnosti  by sa malo v  rozpočte rátať aj
s vysporiadaním týchto parciel a využiť ponuku od vlastníkov. 

Poslanci súhlasili s tým, aby obec začala pripravovať odkúpenie uvedených parciel. 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o ponuke na odpredaj pozemku pod tribúnou na futbalovom štadióne 

Hlasovanie č. 11
Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Kišac, 
                                              Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Hlasovanie č. 12
Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Kišac, 
                                              Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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

Starosta obce informoval o aktuálnom stave vysporiadania ul. Zemianskej. 

Prvá časť ul. Zemianskej  je vedená na LV č. 1655, kde je 41 vlastníkov, 6 vlastníkov súhlasí
s darovaním, 24 vlastníkov je neprededených a je v správe Slovenského pozemkového fondu.
Obec využije možnosť vydržania. Druhá časť ul. Zemianskej  je vedená na 22 LV, kde je 46
vlastníkov, z toho 19 vlastníkov súhlasí s darovaním, 3 vlastníci  v správe SPF – vydržanie, 2
vlastníci - výmena. Parc. č. 1679/41 o  rozloha 365 m2 parcelu dá iba za finančnú odplatu,
teda predá. Parc. č. 744/40, kde vlastníci súhlasia s darovaním musí obec dať vypracovať GP
z dôvodu, že zaberá viac ako len cestu.

Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o predbežnom stave vysporiadania ulice Zemianskej.

Hlasovanie č. 13
Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Kišac, 



                                              Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Starosta  obce  -  na  základe  rokovania  ohľadom  vysporiadania  Zemianskej  ulice  bol   na
obecnom úrade p. Schwarz, ktorý mal poverenie aj od svojej sestry p. Gvozdiákovej ohľadom
parc. č. 744/47 o rozlohe 246 m2. Súhlasia so zámenou s parcelou č. 579 o rozlohe 155 m2,
ktorá  sa  nachádza  pred  mlynom,  aj  keď  má  menšiu  rozlohu  teda  bez  finančného
vysporiadania. Obec môže zameniť uvedenú parcelu v zmysle §9a, ods.8 písm. e) zákona č.
138/1991 o majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému a súhlasili so spôsobom prevodu zámenou. 

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 

Hlasovanie č. 14
Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Kišac, 
                                              Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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. 

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

Návrh bol prijatý.



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

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.3/2019.  Zmenená
položka na príjme 25 tis.  Eur ako bankový úver na dokončenie školského klubu detí.  Vo
výdavkoch je táto suma ako v kapitálových výdavkoch v dvoch položkách. 25 tis. Eur je ako
zdroj bankový úver, a 2 694 Eur je z vlastných zdrojov.  V apríli  na 2.zasadnutí  obecného
zastupiteľstva, uznesením č. 4/2/2019 bol schválený úver na ŠKD 125 tis. Eur. Práce boli
vysúťažené na 99 286 Eur. Na túto sumu bola podpísaná aj úverová zmluva. Zostatok 25 tis.
Eur, nám bolo ponúknuté ako kontokorentný úver, ktorý so súhlasom p. starostu sme dostali
aj na účet. Z tohto úveru by sa hradili stavebné práce na dokončenie rekonštrukcie školského
klubu detí, kde sa nachádza  aj  školská jedáleň. 

Komisia ekonomiky a správy majetku  doporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 tak ako bola predložená.

Ing. Cagalová – informovala sa, prečo sa navyšuje financovanie družiny 

Starosta obce – informoval, že niektorí poslanci sa boli pozrieť v budove družiny, kde bolo
všetko vysvetlené o aké práce naviac ide. Tieto práce boli aj vykonané a preto sa financovanie
navyšuje. 

Hlavná kontrolórka – vysvetlila, že za sumu 99 tis. € bola vysúťažená družina. Následne
mala požiadavku p. riaditeľka základnej školy, že by bolo nutné vytvoriť kuchynku pre deti
a tieto  práce –  naviac  predstavujú celú  prerábku kuchynky na prízemí  budovy.  Stavebné
práce sa týkajú novej kuchyne. 

Ing. Cagalová – mala dotaz či to stálo 27 tis. € aj s vybavením

Hlavná kontrolórka – bez vybavenia. Cena sa navýšila, pretože už bolo skoro všetko hotové
a následne  sa  museli  priečky  búrať,  nanovo  ťahať  elektrina,  voda  a odpad.  Budú  sa  ešte
spisovať  a odstraňovať  závady  a mala  by  byť  družina  ukončená.  Kuchynka  zatiaľ  nie  je
zariadená,  pretože žiadosť podaná p. riaditeľkou  na vybavenie kuchynky nebola úspešná.
Ale aby sa to mohlo používať, tak sa to zariadi. Revízie boli ukončené. 

Poslanci po diskusii schválili zmenu 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



Hlasovanie č. 16
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
SCHVAĽUJE:

1. zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2019

Hlasovanie č. 17
Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Bošanská/ 

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 €. 

Hlasovanie č. 18
Hlasovanie za: 4 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržali sa:  2 poslanci /Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová/ 

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 11: 
Žiadosti:

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

Starosta  obce  -  dňa  7.8.2019  bola  doručená  žiadosť  p.  Antona  Sitára  o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby. Menovaný žiada o zabezpečenie sociálnej služby s finančnou
podporou obce. Podľa § 8 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý p. Sitár vo svojej
žiadosti cituje, je povinnosť obce zabezpečiť mu sociálnu opateru vo vybranom zariadení.
Zariadenie si vybral p. Sitár a je tam umiestnený už od 22.5.2019, takže obec zabezpečila len
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Čo sa týka finančného príspevku informovali
sme sa telefonicky priamo v zariadení pre seniorov v Bojnej, kde je umiestnený, že výška jeho
dôchodku nestačí na poplatok, ale dopláca za neho rodina. Celá žiadosť je napísaná všeobecne
a nekonkretizuje, na čo by potreboval finančný príspevok.



Poslanci  po diskusii  vzali  uvedenú žiadosť  na  vedomie  s tým,  v tom znení  mu  treba  dať
odpoveď, aby konkretizoval svoju žiadosť o finančný príspevok. 

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

Hlasovanie č. 19
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

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

Firma DARAPOL , s.r.o. Čadca podala dňa 2.9.2019 na obec žiadosť ( podacie číslo 1622/2019, číslo
spisu  1341/2019  ),  v ktorej  žiadajú  o povolenie  umiestniť  v priestoroch  obecného  cintorína
v Jacovciach  predajný  pult  na  predaj  náplní  do kahancov.  Uvedenú  žiadosť  prerokovala  komisia
vzdelávania,  kultúry,  športu,  mládeže  a  sociálnych  služieb  na  svojom  zasadnutí  dňa  12.9.2019.
Žiadosť bola predmetom rokovania komisie vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb
s tým záverom, že keďže sa jedná o zlepšenie služieb nielen pre našich občanov a spoločnosť bude
znášať  všetky  riziká  s prevádzkovaním  pultu,  členovia  komisie  súhlasia  s  umiestnením  pultu
v priestoroch obecného cintorína bezodplatne.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej žiadosti a uvedené schválili. 

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

Hlasovanie č. 20
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



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

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

Návrh bol prijatý. 

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

Starosta obce – informoval o žiadosti, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 25.7.2019 od
predsedu  nezávislej  židovskej  náboženskej  obce  Olei  Cadikima,  ktorý  žiada  o vyčíslenie
nákladov na vykonanie prác – nainštalovanie plota okolo židovského cintorína.   Židovský
cintorín sa nachádza na parc. č. 1117 o rozlohe 2788 m2. Je umiestnený za bývalým domom
p.  Michalkovej,  je  neudržovaný  a zarastený.  K židovskému  cintorínu  nevedia  žiadna
prístupová cesta, len cez súkromné pozemky. 

Mgr. Kišac – Uvedený pán bol aj osobne na obecnom úrade, kde som bol prizvaný. Prišiel
s požiadavkou  uctiť  si  svojich  príbuzných.  Má  záujem  zafinancovať  obnovu  oplotenia
židovského  cintorína  a obec  by  sa  mala  následne  starať  o tento  cintorín.  Problém  je  ale
prístupová cesta,  pozemky okolo nie  sú obecné.  Bolo by to škoda nevyužiť,  keď je vôľa
zafinancovať niekoľko 100 m oplotenia. 

p. Beňo – prečo by sa obec mala následne starať, to nie je obecný majetok.

Starosta  obce –  židovský  cintorín  patrí  pod  správu  židovskej  obce  Bratislava.  Ďalej
informoval, ktorí vlastníci  majú v susedstve pozemky, možný prístup aj cez tieto parcely. 

Mgr. Bošanská – pýtala sa, keď sa vie aké parcely sú okolo či súhlas ešte nemáme

p. Beňo – informoval, že by to mala byť vec židovskej obce, aby si oni zabezpečili a oslovili
susediacich vlastníkov, s čím poslanci súhlasili. 

Ing. Čelechovský – mala by im ísť odpoveď s tým, že prístup od obce nie je možný, okolo
cintorína sa nachádzajú len súkromné pozemky viacerých vlastníkov a že to musia riešiť len
s nimi. Čo sa týka návrhu na vystavanie plota – obec nemôže určiť čo oni chcú. To si musia
sami určiť. Obec by tým nemala byť zaťažená. 



Poslanci po diskusii vzali žiadosť na vedomie s pripomienkami. 

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.

Hlasovanie č. 22
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 12:
Rôzne – odovzdanie Ceny obce Jacovce Mgr. Janke Bošanskej v súlade                             
s uznesením č. 11/4/2019 zo dňa 27.6.2019

Starosta obce - z príležitosti 20. výročia založenia hnutia eRko – spoločenstva kresťanských
detí,  ktoré funguje v obci Jacovce,  odovzdal Mgr. Janke Bošanskej Cenu  obce  Jacovce,
ktorá bola navrhnutá  na  4. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.6.2019.
Mgr.  Janka Bošanská  sa dlhoročným vedením hnutia  eRko zaslúžila  o  významný prínos,
tvorivé výkony v osvetovo výchovnej oblasti  s deťmi a mládežou.

Poslanci uvedené vzali na vedomie. 

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.

Hlasovanie č. 23
Hlasovanie za: 5 poslancov /p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Bošanská/

K     bodu 13:
Diskusia



Ing. Cagalová – mala dotaz na autobusovú zastávku na námestí obce, na bezpečnosť.

Starosta obce – odpovedal,  že  autobusová zastávka bude preložená  pred poštu.  Nakoľko
súčasná  poloha  zastávky  nie  je  prístupná  autobusom,  ktoré  musia  zostať  stáť  pri  ceste
a nemôžu zájsť až k zastávke, bolo by lepšie aby bola zastávka presunutá k ceste a na mieste
kde stojí teraz, by vznikli parkovacie miesta. Autá, ktoré využívajú v súčasnosti priestor okolo
zastávky   tam  stoja  v rozpore  s dopravnými  predpismi.  Premiestnením  zastávky  by  sme
získali  parkovacie miesta,  ktoré sú v danej lokalite  veľmi potrebné.  Oslovili  sme riaditeľa
Dopravného inšpektorátu, ktorý nám náš návrh na presun zastávky schválil. Ďalším krokom
bude osloviť Ing. Streďanského aby nám pripravil projekt pre posunutie zastávky v súlade
s normami a dopravnými predpismi. 

Diskusia občanov:

PhDr.  Hermann –  informoval  poslancov,  že  prišiel  hlavne  kvôli  Mgr.  Janke Bošanskej,
pretože to dlho nosil v hlave aj ako starosta a aj ako občan a považuje za povinnosť osobne jej
poďakovať za prácu ako rodič, ako občan a ako bývalý starosta. Poslancom dal do pozornosti
činnosť aj ostatných záujmových združení pôsobiacich v obci a bolo by dobré si všimnúť ich
prácu, ktorú robia. Ďalej informoval ohľadom bodu, kde sa preberal p. Sokol. Podotkol, že už
pred 15 rokmi bolo prisľúbené, že postaví firmu za dedinou a vyriešia sa všetky problémy.
Ďalej informoval k bodu zámena pozemkov s rod. Schwarzovou – pamätá si, že pozemok pod
zvoničkou nebol usporiadaný, či by nestálo za to, tento pozemok pod zvoničkou získať do
obecného vlastníctva v rámci tejto výmeny. Zvonička si už pýta rekonštrukciu. Ďalej k bodu
žiadosti -  židovský cintorín. Bolo by vhodné žiadateľa odporučiť na autora územného plánu
alebo opačne Ing.  arch.  Miziovi  dať  kontakt  na žiadateľa   a v každom prípade  dať  to  na
vedomie  aj  dotknutým vlastníkom susedných  nehnuteľností.  Ak niekto  chce  revitalizovať
cintorín,  tak určite by bol nápomocný aj on pri tejto aktivite.  Cintorín je už v dezolátnom
stave. 

Starosta obce – budeme sa tým zaoberať. 

K     bodu 14:
Záver

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

Overovatelia:
Mgr. Janka Bošanská .............................

p. Roman Beňo .......................................

Zapisovateľka:



Magdaléna Plačková ..............................

  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


