
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

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. 2/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 5: Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K     bodu 6: 
Návrh VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Jacovce s pripomienkami 

SCHVAĽUJE:
VZN č.  6/2019  o nakladaní  s komunálnymi  odpadmi  a drobnými  stavebnými  odpadmi  na
území obce Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 7: Návrh VZN . 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobnéč
stavebné odpady na území obce Jacovce

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Návrh VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Jacovce s pripomienkami 

SCHVAĽUJE:
VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

http://www.obecjacovce.sk/docs/uradna-tabula/2019/098.pdf
http://www.obecjacovce.sk/docs/uradna-tabula/2019/098.pdf
http://www.obecjacovce.sk/docs/uradna-tabula/2019/098.pdf
http://www.obecjacovce.sk/docs/uradna-tabula/2019/098.pdf


Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K bodu  8:  Návrh  VZN  č.  8/2019  o spôsobe  náhradného  zásobovania  vodou
a náhradného 
                  odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 
                  obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh VZN č. 8/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jacovce s pripomienkami 

SCHVAĽUJE:
VZN č. 8/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 9: Návrh VZN č. 9/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
                  a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Návrh VZN č. 9/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných 
nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Jacovce 

SCHVAĽUJE:
VZN č. 9/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 
informácií počas volebnej kampane na území obce Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 10: Návrh VZN č. 10/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia         
                    prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jacovce

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh VZN č. 10/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých 
zdrojov znečistenia na území obce Jacovce s pripomienkami 

SCHVAĽUJE:
VZN č. 10/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 
znečistenia na území obce Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 11: Zámena majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
zámer majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

SCHVAĽUJE:
prevod majetku 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 Jozefa, Topoľčany a p. Gvozdjakovej
Anny,  Bratislava z dôvodu majetkového vysporiadania Zemianskej ulice.  Uvedená zámena
bude bez finančného vyrovnania.

UKLADÁ:
obecnému úradu v súlade s prijatým uznesením podpísať zámennú zmluvu a vykonať zápis 
v katastrálnom úrade.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 12: Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jacovce
                    za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 s pripomienkami. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 13: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 s pripomienkami

SCHVAĽUJE:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 14: Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 

SCHVAĽUJE:
zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2019.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 12/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 15: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu      
                    obce Jacovce na roky 2020 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Jacovce 
na roky 2020 – 2022. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 13/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 16: Rozpočet obce Jacovce za roky 2017 – 2018 a návrh rozpočtu 
                    na roky 2020 - 2022

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Rozpočet obce  Jacovce za roky 2017 – 2018  a návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 a úpravy 
k návrhu rozpočtu na rok 2020 

SCHVAĽUJE:
1. Rozpočet obce Jacovce na rok 2020 v členení:

a) Bežný rozpočet

- bežné príjmy 

- bežné výdavky

b) Kapitálový rozpočet

- kapitálové príjmy 

- kapitálové výdavky

c) Finančné operácie

- príjmové finančné operácie 

- výdavkové finančné operácie 



a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.

2. Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 14/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 17: Žiadosti
-    pod č. 1815/2019 – Soňa Marková, Jacovce – o povolenie pripojiť 

   sa na obecnú kanalizáciu

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1815/2019 – Soňa Marková, Jacovce – o povolenie pripojiť sa na obecnú 
kanalizáciu z dvora obecného úradu v Jacovciach s pripomienkami

SCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 1815/2019 – Soňa Marková, Jacovce – o povolenie pripojiť sa na obecnú 
kanalizáciu z dvora obecného úradu v Jacovciach.

Jaroslav Božik



                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 15/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 17: Žiadosti
- pod č. 1822/2019 -  obyvatelia a vlastníci pozemkov na ul. Potočnej – 

o spolupodieľanie sa obce pri budovaní elektrického distribučného rozvodu 
na ul. Potočnej

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1822/2019 -  obyvatelia a vlastníci pozemkov na ul. Potočnej – 
o spolupodieľanie sa obce pri budovaní elektrického distribučného rozvodu na ul. Potočnej

SCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 1822/2019 -  obyvatelia a vlastníci pozemkov na ul. Potočnej – 
o spolupodieľanie sa obce pri budovaní elektrického distribučného rozvodu na ul. Potočnej

UKLADÁ:
obecnému úradu v súlade s prijatým uznesením pripraviť potrebnú dokumentáciu.



Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 16/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 18: Rôzne 
- Projekt Wifi  pre Teba – informácia o možnosti  podania žiadosti  v druhom

kole

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

SCHVAĽUJE:
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 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 17/8/2019
z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 12.12.2019

K bodu 18: Rôzne 
                   - návrh odmeny pre  hlavnú kontrolórku p. Jolanu Globanovú 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku p. Jolanu Globanovú 

SCHVAĽUJE:
odmenu  pre hlavnú kontrolórku p. Jolanu Globanovú za obdobie kalendárneho roka 2019 v zmysle
predloženého návrhu.



Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 


