
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/7/2019
zo 7.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 7.11.2019

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. 2/7/2019
zo 7.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 7.11.2019

K bodu 5: Návrh VZN č. 4/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jacovce č. 4/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na 
území obce Jacovce 

SCHVAĽUJE:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jacovce č. 4/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce 
Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/7/2019
zo 7.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 7.11.2019

K bodu 6:  Návrh VZN č. 5/2019 o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne  
                     služby poskytované obcou Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Jacovce č. 5/2019 o sociálnych službách a stanovení výšky 
úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jacovce 

SCHVAĽUJE:
- výšku úhrady za opatrovateľskú službu, ktorú platia opatrovaní obci, určuje obec Jacovce 

             v sume 1,10 € za hodinu poskytnutej služby
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Jacovce č. 5/2019 o sociálnych službách a stanovení 

výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 7.11.2019

K bodu 7:  Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o nájme s fi. WOODMART, s.r.o., Topoľčany 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu  ohľadom  prenájmu  nebytových  priestorov  v bývalej  drobnej  prevádzke  firme
WOODMART, s.r.o., Topoľčany 

SCHVAĽUJE:
dodatok  č.  1  k Zmluve  č.  9/2019  o prenájme  nebytových  priestorov  a odmene  za  služby spojené
s užívaním nebytových priestorov na dobu určitú do 31. marca 2020 a dobu na vypratanie priestorov
prevádzky do 31.8.2020.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/7/2019
zo 7.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 7.11.2019

K bodu 8:  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej 
školy  s materskou školou v Jacovciach za šk. rok. 2018/2019

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o správe o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s materskou školou v Jacovciach, za šk. rok 2018/2019

SCHVAĽUJE:
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou 
školou v Jacovciach, za šk. rok 2018/2019.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 7.11.2019

K bodu 9:  Protest prokurátora 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Protest prokurátora podľa §23 ods.1, §27 ods. 1 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších
právnych  predpisov   (ďalej  len  zákon č.  153/2001 Z.z.)  proti  čl.20  VZN obce  Jacovce  č.1/2016
o naskladaní s komunálnym odpadom  a s drobným stavebným odpadom na území obce Jacovce zo
dňa 18.03.2016 v znení s dodatkom č.1 zo dňa 11.12.2017, účinným od dňa 01.01.2018

VYHOVUJE:
Protestu prokurátora proti čl. 20 VZN obce Jacovce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
a s drobným stavebným odpadom na území obce Jacovce zo dňa 18.03.2016 v znení s dodatkom č. 1
zo dňa 11.12.2017, účinným odo dňa 01.01.2018

UKLADÁ: 
obecnému úradu vypracovať nové VZN o nakladaní  s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom   na  území  obce  Jacovce,  ktorým  bude  zrušené  pôvodné  VZN  č.  1/2016  o nakladaní
s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce Jacovce zo dňa 29.02.2016,
účinné odo dňa 18.03.2016 v znení s dodatkom č.1 zo dňa 11.12.2017, účinným odo dňa 01.01.2018. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 7.11.2019

K bodu 10:  Žiadosti:
- o navýšenie rozpočtu pre oddiel stolného tenisu pri TJ Družstevník Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu k žiadosti pod č. 1760/2019 – TJ Družstevník Jacovce o navýšenie rozpočtu pre oddiel 
stolného tenisu pri TJ Družstevník Jacovce 

NESCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 1760/2019 – TJ Družstevník Jacovce o navýšenie rozpočtu pre oddiel stolného tenisu 
pri TJ Družstevník Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/7/2019
zo 7.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 7.11.2019

K bodu 10: Žiadosti:
- o finančnú dotáciu pre Centrum voľného času, Topoľčany

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu k žiadosti pod č. 1628/2019 – Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Diecézny školský
úrad, Nitra o finančnú dotáciu pre Centrum voľného času, Lipová 3868 ako súčasť ZŠ sv. Ladislava,
Lipová 3868, Topoľčany, na šk. rok 2019/2020

NESCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 1628/2019 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad, Nitra
o finančnú dotáciu pre  Centrum voľného času,  Lipová 3868 ako súčasť ZŠ sv.  Ladislava,  Lipová
3868, Topoľčany, na šk. rok 2019/2020.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/7/2019
zo 7.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 7.11.2019

K bodu 11: Rôzne
- projekt „Wifi pre Teba“ – informácia o projekte a návrh na prijatie uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu  k projektu:  WiFi  pre  Teba,  o možnosti  podania  žiadosti  o poskytnutie  nenávratného
finančného príspevku so zameraním na podporu vybudovania bezplatných WiFi sietí  na verejných
miestach

NESCHVAĽUJE:
predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  na podporu projektu „WiFi pre
Teba“:

- realizáciu projektu s názvom „Wifi pre Teba“
- výšku maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany žiadateľa obce Jacovce

z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 750 €
- Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra /SO OPII/ 2014 – 2020.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 


