
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 7.11.2019 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  8 poslancov     /ospravedlnil sa 1 poslanec –  Mgr. Bošanská/  
                   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 VZN č. 4/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Jacovce 

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

7. Zámena majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

8. Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o nájme s fi. WOODMART, s.r.o., Topoľčany 

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

10. Návrh na vyradenie literatúry z obecnej knižnice 

11. Žiadosti:
- o navýšenie rozpočtu pre oddiel stolného tenisu pri TJ Družstevník Jacovce 
- o finančnú dotáciu pre Centrum voľného času, Topoľčany

12. Rôzne

13. Diskusia

14. Záver

Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta  obce  –  otvoril  7.  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  privítal  poslancov a hostí.
Predložil návrh programu obecného zastupiteľstva,  ktorý poslanci  schválili. 



Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce – ďalej navrhol zmenu programu a to vypustením bodov 7 a 10 programu a 
doplnenie programu za bod 9 doplniť nový bod 10 – Protest prokurátora. 

Poslanci súhlasili so zmenou a doplnením programu.

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, 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. Divišovú, Mgr. Tomana, p. Bajzíka           

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Cagalovú, Ing. Čelechovského  
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

Hlasovanie č. 4
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 



K     bodu 4:
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

Hlavná kontrolórka – informovala,  že boli prekontrolované uznesenia z predchádzajúcich
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jacovciach a z uznesení  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: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

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

V návrhu VZN č. 4/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Jacovce je v Čl. 4 
ods. 3 na rok 2020 navrhnutá zmena v ročnej sadzbe dane z pozemkov nasledovne :

pôvodná sadzba      nová sadzba
    a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,                            0,50 %             0,55 %
    b) trvalé trávnaté porasty,                                                            0,50 %             0,55 %          
    c) záhrady,                                                                                   0,45 %             0,50 %
    d) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy,                       0,45 %             0,50 %           
    e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,                    0,45 %            0,50 %      
    f) stavebné pozemky.                                                                   0,45 %             0,50 %
    čo predstavuje  5 % navýšenie u všetkých druhov pozemkov .

Zmena je navrhnutá aj v Čl. 5 ods. 2 ročnej sadzbe dane zo stavieb 
pôvodná sadzba      nová sadzba

    a) stavby na bývanie a drobné stavby,                                         0,100 €           0,120 €          
    b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,                   0,130 €           0,160 €
    c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,                                0,270 €           0,320 €
    d) samostatné stojace garáže,                                                       0,190 €           0,230 €
    e) stavby hromadných garáží,                                                       0,190 €           0,230 €



    f ) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,                 0,190 €          0,230 €
    g) priemyselné stavby,                                                                   0,560 €          0,670 €
    h) stavby na ostatné podnikania a na zárobkovú činnosť,             1,000 €     1,200 €
    i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h).                                0,500 €           0,600 €
   čo predstavuje 20 % zvýšenie u všetkých druhov stavieb,

aj v Čl. 6 ods. 2, kde ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý
m2 podlahovej plochy bytu v sume 0,100 € navrhujeme zvýšiť na 0,120 €, čo je tiež 20 %
zvýšenie.

Zmena je navrhnutá aj v Čl.7 ods. 2 , kde je návrh oslobodiť od dane zo stavieb osoby staršie 
ako 70,75 alebo 80 rokov a fyzické osoby v hmotnej núdzi (podľa  zákona č. 582/2004 Z.z. § 
17 ods.3 písm. d) a ods. 4.

Návrh  VZN  č.4/2019  bol  predmetom  rokovania  komisie  ekonomiky  a správy  majetku.
Prítomní členovia komisie súhlasili s návrhom navýšenia dane u všetkých druhov pozemkov o
5% a zvýšenie dane u všetkých druhov stavieb vo výške 20%. Oslobodiť od platenia dane zo
stavieb navrhujú členovia komisie  osoby staršie ako 75 rokov aj  fyzické osoby v hmotnej
núdzi. 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu VZN č. 4/2019 a tieto navrhované zmeny schválili. 

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 

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Hlasovanie č. 7
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Návrh bol prijatý. 

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

Návrh VZN č.  5/2019  o soc.  službách sa predkladá  z dôvodu zvýšenia  výšky úhrady za
výkon opatrovateľskej služby príspevku za hodinu poskytnutej  služby.  Počet opatrovaných
a opatrovateliek  vzrastá  každým  rokom,  čo  sa  odráža  na  zvýšených  náklady  na  mzdy
opatrovateliek  z rozpočtu  obce.  Uvedený návrh  VZN č.  5/2019 bol  predmetom rokovania
komisie ekonomiky a správy majetku. Poplatok za hodinu poskytnutej služby je v sume 0,90
€, ktorý komisia navrhuje zvýšiť na sumu 1,10 €. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu VZN č.5/2019 a uvedené schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

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

Hlasovanie č. 8
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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.

Hlasovanie č. 9
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 



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

V súlade  s rozhodnutím  vyplývajúcim  zo  stretnutia  poslancov  dňa  3.10.2019,  kde  bola
podrobne rozobratá situácia ohľadom nájomnej zmluvy na prevádzku drevovýroby p. Sokola
predkladáme 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, kedy
končí prenájom a doba na vypratanie prevádzky je do 31.8.2020. 

p. Beňo – dodatok je navrhnutý tak, že výroba bude do konca marca a vysťahovanie je do
konca augusta, čo je veľmi dlhá doba na vypratanie firmy.

Starosta obce – takto sa to dohodlo na pracovnom stretnutí poslancov, kde p. Beňo nebol
prítomní. 

Poslanci po diskusii schválili uvedený návrh Dodatku č.1/2019 s firmou 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 

Hlasovanie č. 10
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Beňo/

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.

Hlasovanie č. 11
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 1 poslanec /p. Beňo/
Zdržal sa: 0



Návrh bol prijatý. 

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

Správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  Základnej  školy
s materskou  školou  za  šk.  rok  2018/2019  predkladá  Základná  škola  s materskou  školou,
Jacovce  tak  ako  každý  rok.  Správa  by  mala  byť  schválená  na  Obecnom  zastupiteľstve.
Uvedená správa bola prerokovaná v pedagogickej rade školy dňa 30.9.2019  a v Rade školy
dňa 14.10.2019 s odporúčaním zriaďovateľovi – obecnému zastupiteľstvu schváliť uvedenú
správu. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej správe. 

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

Hlasovanie č. 12
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Hlasovanie č. 13
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 9:
Protest prokurátora

Dňa  28.10.2019  bol  elektronicky   na  Obecný  úrad  v Jacovciach  doručený  „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
odo dňa 01.01.2018 a navrhuje VZN v napadnutej časti ako nezákonné zrušiť.

Hlavná  kontrolórka –  informovala,  že  uvedený  protest  prokurátora  by  sa  mal  vziať  na
vedomie a malo by sa vyhovieť protestu prokurátora. Obecný úrad pripravuje na nasledujúce
zasadnutie  OcZ  návrh  nového  VZN  o nakladaní  s komunálnym  odpadom  a s drobným
stavebným odpadom na území  obce  Jacovce,  kde  napadnutá  časť  VZN prokurátorom už
nebude. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a vyhoveli protestu 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

Hlasovanie č. 14
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Hlasovanie č. 15
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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. 

Hlasovanie č. 16
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/



Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 10:
Žiadosti:

- o navýšenie rozpočtu pre oddiel stolného tenisu pri TJ Družstevník Jacovce 

TJ Družstevník Jacovce -  oddiel  stolného tenisu žiada o navýšenie rozpočtu na rok 2019
o sumu 325,00 €, čo odôvodňuje postupom do vyššej súťaže – 5. ligy Stred a tým navýšenými
nákladmi na cestovné a stravné na súťažné zápasy mimo okresu Topoľčany.  Táto žiadosť
bola  prerokovaná  na  komisii  ekonomiky  a správy   majetku,  kde  sa  komisia  zhodla  na
zamietnutí tejto žiadosti, nakoľko v rozpočte obce nie sú voľné financie.  

Poslanci súhlasili s návrhom ekonomickej komisie a žiadosť neschválili. 

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 

Hlasovanie č. 17
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Hlasovanie č. 18
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Návrh bol prijatý.

K     bodu 10:
Žiadosti:

- o finančnú dotáciu pre Centrum voľného času, Topoľčany

Rímskokatolícka  cirkev  Biskupstvo  Nitra  ako  zriaďovateľ  cirkevných  škôl,  žiada
o poskytnutie finančnej dotácie na Centrum voľného času Lipová 3868, v Topoľčanoch. Obec
Jacovce vo svojom VZN č.  3/2015 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a na dieťa školského zariadenia má stanové, že táto dotácia je poskytovaná
iba zariadeniam školy, ktoré sú na území Obce Jacovce. Pridelenie finančných prostriedkov
na CVČ komisia ekonomiky a správy majetku nedoporučuje. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a žiadosť neschválili. 

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

Hlasovanie č. 19
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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.

Hlasovanie č. 20
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0



Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 11:
Rôzne

Starosta obce -  informoval poslancov, že na  zasadnutí Komisie ekonomiky a správy majetku
dňa  28.10.2019   informoval  o možnosti  podania  žiadosti  o poskytnutie  nenávratného
finančného  príspevku  so  zameraním  na  podporu  vybudovania  bezplatných  WiFi  sietí  na
verejných miestach.  Prezentácia tohto projektu prebehla na zasadnutí obcí SOTDUMu dňa
7.10.2019,  kde  zástupcovia  spoločnosti  PROROZVOJ,  s.r.o.  informovali  o možnostiach
zapojenia sa do projektu a o technických podmienkach pre realizáciu projektu. Následne boli
zástupcom obcí zaslané podrobnejšie informácie o uvedenej výzve Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu č. OPII-2018/7/1-DOP. Poslancom OcZ boli zasielané v aj
často kladené otázky k uvedenej výzve. Obec má záujem o podanie žiadosti na tento projekt,
ku ktorému by nám vypracovala žiadosť menovaná externá firma. Obec pripravuje podklady
k podaniu tejto  žiadosti.  Jednou z povinných príloh  k uvedenému projektu je aj  uznesenie
obecného  zastupiteľstva  o výške  spolufinancovania  daného  projektu.  Maximálna  výška
spolufinancovania projektu je 750 €, čo predstavuje 5 % z maximálnej výšky dotácie 15000 €
s DPH.  Hlavnou výhodou pre našu obec je: 

1. nová optika, na ktorú môžeme do budúcna napojiť kamery,
2. obyvatelia budú môcť využiť internet od nového poskytovateľa,
3. prevádzka, internet a servis zdarma,
4. skúsenosti obcí s touto výzvou a spokojnosť verejnosti,
5. reálne fungujúce obce Veľké Orvište, Málaš, Nitrianska Blatnica, ktoré už boli 
aj zrealizované,
6. minimum roboty z našej strany, všetko ohľadne administratívy zastreší 
zazmluvnená firma, technické veci dodávateľ,
7. zvýši sa atraktivita obce z pohľadu obyvateľov aj návštevníkov.

Starosta obce otvoril rozpravu:

Ing. Čelechovský – informoval o možnostiach využitia pripojenia na verejnú wifi a o zvýšení
atraktivity obce z pohľadu obyvateľov aj návštevníkov obce. 

p. Beňo – informoval sa na  iných obciach ako sú občania spokojní s verejnou wifi a bolo mu
povedané, že to boli zbytočne vyhodené financie a treba sa nad tým zamyslieť, aký to má
význam. 



Starosta  obce –  jednou  z povinných  príloh  je  uznesenie  o výške  spolufinancovania  čo
predstavuje  5  %  z celkovej  výšky  projektu  v sume  750  €.  Táto  suma  bude  hradená  až
z budúcoročného rozpočtu a aj to až po schválení žiadosti o dotáciu. 

Poslanci po diskusii a rôznych pripomienkach, ktoré sa neprikláňali  k potrebe mať verejnú
wifi v obci,  hlasovali nasledovne:

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

Hlasovanie č. 21
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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.

Hlasovanie č. 22
Hlasovanie za: 4 poslanci / Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti:  4 poslanci /p. Bajzík, p. Beňo, Ing. Cagalová, Ing. Machová/
Zdržal sa: 0

Návrh nebol prijatý.

K     bodu 12:
Diskusia

Starosta obce otvoril diskusiu.

Diskusia poslancov:



Ing. Čelechovský – mal dotaz na možnosť posilnenia vývozu plastov v obci na viac ako raz
za mesiac z dôvodu, že kto triedi by mal mať minimum komunálneho odpadu, ktorý ide do
čiernej nádoby. 

Hlavná  kontrolórka –  informovala,  že  je  to  veľký  problém  v našej  obci,  komunálneho
odpadu  pribúda  a z toho  dôvodu  sa  bude  aj  navrhovať  zvýšenie  poplatku  za  odvoz
komunálneho odpadu. 

Diskusia občanov:

p. Benďák, Jacovce – mal dotaz, prečo sa predĺžila zmluva s firmou Sokol, prečo poslanci
hlasovali za predĺženie zmluvy a či poslanci vedia aká vzdialenosť je medzi prevádzkou firmy
Sokol a jeho vstupu do domu. 

Starosta obce – informoval, že  firma p. Sokola končí svoju činnosť k 31. marcu 2020 čo
poslanci dnes aj odsúhlasili. 

Mgr. Koprdová, Jacovce – informovala poslancov o žiadosti, ktorú podali na obecný úrad
obyvatelia a vlastníci pozemkov na ulici Potočnej, ktorí požadujú o podporu a ústretovosť pri
budovaní  elektrického  distribučného  rozvodu  na  ulici  Potočnej  spoločnosťou
Západoslovenská distribučná a.s.. Žiadajú o vybavenie stavebného povolenia na uskutočnenie
NN rozvodu na ul. Potočnej, aby v prípade vybudovania elektrického distribučného rozvodu
vystupovala  ako  žiadateľ  obec  Jacovce  a nie  jednotliví  vlastníci  pozemkov.  Ďalej
informovala, že predpokladaná suma nákladov pre obec Jacovce by mala byť do 10 tis. €,
s ktorou  by  obec  mohla  rátať  do  budúceho  rozpočtu.  Táto  suma  predstavuje  náklady  na
vypracovanie projektovej dokumentácie, náklady na polohopisné geodetické zameranie, príp.
vecné bremená s PPD za uloženie kábla NN. 

Starosta obce – obec je naklonená k tejto žiadosti, budeme sa so žiadosťou zaoberať určite na
stavebnej komisii a následne na obecnom zastupiteľstve, z dôvodu, že žiadosť bola doručená
na obecný úrad len včera -  6.11.2019. 

K     bodu 13:
Záver

Starosta obce –  na záver  poďakoval  prítomným poslancom a hosťom za účasť a ukončil
7.  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva.  Poslanci  boli  informovaní,  že  posledné  obecné
zastupiteľstvo bude 12.12.2019. 

Overovatelia:
Ing. Bibiána Cagalová .............................



Ing. Michal Čelechovský .......................................

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

  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


