
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.12.2019 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  8 poslancov     /ospravedlnil sa 1 poslanec –  p. Bajzík/  
                                            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. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 
6. Návrh VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

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

území obce Jacovce
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 
9. Návrh VZN č. 9/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných

nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Jacovce 
10. Návrh VZN č. 10/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi 

malých zdrojov znečistenia na území obce Jacovce
11. Zámena majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 
12. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jacovce za rok 2019
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 
14. Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 
15. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Jacovce

na roky 2020 – 2022 
16. Rozpočet obce Jacovce za roky 2017 – 2018 a návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022
17. Žiadosti: 

- pod č. 1815/2019 – Soňa Marková, Jacovce – o povolenie pripojiť sa na obecnú 
kanalizáciu
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- pod č. 1822/2019 -  obyvatelia a vlastníci pozemkov na ul. Potočnej – 
o spolupodieľanie sa obce pri budovaní elektrického distribučného rozvodu na ul. 
Potočnej

18. Rôzne 
- Projekt Wifi pre Teba – informácia o možnosti podania žiadosti v druhom kole

19. Diskusia
20. Záver

Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta obce – otvoril  8.  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  privítal  poslancov a hostí.
Predložil návrh programu obecného zastupiteľstva,  ktorý poslanci  schválili. 

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

Starosta obce – následne navrhol doplniť program  v bode Rôzne o návrh odmeny pre hlavnú
kontrolórku obce za rok 2019. Poslanci súhlasili s návrhom.  

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, 
                                             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:  Ing. Cagalová, Ing. Machová, Mgr. Bošanská    

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, 
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/



Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Kišaca. Mgr. Tomana   
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

Hlasovanie č. 4
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, 
                                             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  -  boli  prekontrolované  uznesenia  z predchádzajúcich  zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Jacovciach..

Uznesením  č.  3/6/2019 zo  6.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa
26.9.2019  bolo  k bodu  6:  Informácia  o ukončení  nájomnej  zmluvy  Drevovýroba  Sokol
a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s firmou WOODMART, s.r.o.  prijaté uznesenie, kde
neschválilo  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  č.9/2019  o prenájme  nebytových  priestorov
a odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov s firmou WOODMAT, s.r.o.,
Topoľčany od 01.08.2019 na dobu neurčitú s ročným nájmom 5237.-€ a poslanci schválili sa
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.01.10.2019 do 31.12.2019, v súlade s Územným plánom obce Jacovce. 

Uvedené uznesenie nebolo podpísané starostom obce p. Jaroslavom Božikom, čím bol výkon
tohto  uznesenia  pozastavený  .  P.  starosta  reagoval  správne,  pretože  podpísaním  tohto
uznesenia by sme boli porušili zák. č.138/91 Zb. o majetku obcí a  zák.č.71/67 Z. o správnom
konaní.   Novú nájomnú zmluvu konateľ  firmy WOODMART, s.r.o.  nepodpísal  a tým by
platila pôvodná nájomná zmluva na dobu neurčitú. Bolo vyvolané stretnutie s p. Sokolom,
konateľom firmy WOODMART, s.r.o. kde bola podpísaná dohoda o ukončení podnikania do
31.08.2020.

Uznesením  č.  4/6/2019 zo  7.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré  sa
konalo dňa 26.9.2019 bolo uložené obecnému úradu pripraviť príslušné dokumenty k zámeru
obce vysporiadať pozemky pri tribúne a pod tribúnou na futbalovom štadióne. Úloha naďalej
trvá.



Uznesením  č.  6/7/2019  zo  7.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré  sa
konalo  dňa  26.9.2019  bolo  uložené  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 drobným
stavebným odpadom na území obce Jacovce, zo dňa 29.02.2019, účinné odo dňa 18.03.2016
v znení s dodatkom č.1 zo dňa 11.12.2017, účinným odo dňa 01.01.2018. Úloha bola splnená
a návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území
obce  Jacovce  sa predkladá  Obecnému zastupiteľstvu   v Jacovciach  na dnešnom zasadnutí
OcZ. 

Poslanci nemali pripomienky ku kontrole plnenia uznesení a uvedené vzali na vedomie. 

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

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 5:
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 

Hlavná kontrolórka - kontrola bola vykonaná  na Obecnom úrade v Jacovciach v súlade s § 8
zákona č.  357/2015 Z.  z.  o finančnej  kontrole  a audite  a  o zmene a  doplnení  niektorých
zákonov.  
Cieľom  bola  kontrola  poskytnutej  dotácie  Telovýchovnej  jednote  Družstevník  Jacovce.
Skonštatovala,  že pri  kontrole  neboli  nájdené nedostatky,  všetky požadované doklady boli
predložené včas. Poskytnutá dotácia vo výške 31000 € na rok 2018 bola zúčtovaná v súlade
so zmluvou o poskytovaní finančnej dotácie na športovú činnosť v obci.

Poslanci nemali pripomienky k správe HK a uvedené vzali na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly.

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, 
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0



Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Čelechvoský/ 

Návrh bol prijatý. 

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

Návrh VZN sa vydáva na základe zvýšenia cien za odvoz odpadov. Jeho účelom je stanoviť
podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
odpadmi s obsahom nebezpečných látok a elektroodpadmi z domácností, práva a povinnosti
občanov,  právnických  osôb  a  fyzických  osôb  oprávnených  na  podnikanie  z  hľadiska
odpadového  hospodárstva,  o  spôsobe  zberu  a  preprave  komunálneho  odpadu,  o  spôsobe
triedeného  zberu  jednotlivých  zložiek  komunálneho  odpadu,  ako  aj  miesta  určené  na
ukladanie  týchto  odpadov  a  na  zneškodňovanie  odpadov  s  cieľom  zabezpečiť  ochranu
zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce,  chrániť životné
prostredie a čistotu na celom území obce Jacovce v súlade s obsahom zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalej  sa  opravil  čl.  č.20,  bod  2   VZN  1/2016  o nakladaní  s komunálnym  odpadom
a s drobným stavebným odpadom na území  obce  Jacovce  zo dňa  29.02.2016,  účinný  od
18.03.2016 v znení  s dodatkom č.1 zo dňa 11.12.2017, účinným od 01.01.2018, ktorý bol
napadnutý  protestom prokurátora  ako  nezákonný  v napadnutej  časti.  Bol  porušený  zákon
v ustanovení  §81  ods.  8,  §109  písm.  a)  až  r)  zák.č.  79/2005  Z.z.  o odpadoch  v znení
neskorších právnych predpisov a §6 ods. 2 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov. 

V rámci lehoty pripomienkového konania hlavná kontrolórka obce Jacovce Jolana Globanová
v Jacovciach predložila  pripomienku k Návrhu VZN č.6/2019.

Pripomienka na zmenu článku  7 , ods.  5, bod c. nasledovne:

Objem zbernej 
nádoby/vreca

Sadzba poplatku Poplatok/1zber Interval zberu

1xtýždeň 1x 14 dní

120 litrov 0,025€/l   3.-€ -   78.-€

240 litrov 0,019€/l   4,56€ - 118,60€

1100litrov 0,012€/l 13,2€ - 343,20€



Predkladateľ Obecný úrad v Jacovciach túto pripomienku akceptoval a bola zapracovaná do
návrhu VZN č.6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Jacovce.

Poslanci nemali ďalšie pripomienky a uvedený návrh VZN schválili. 

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

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

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

Návrh bol prijatý. 

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

Vzhľadom  k tej  skutočnosti,  že  počas  roku  2019  došlo  k navýšeniu  fakturácie  od
Ponitrianskeho  združenia,  ktoré  nám  zabezpečuje  vývoz  a likvidáciu  odpadu  z dôvodu
zvyšovania  sadzieb  poplatkov  za  jednotlivé  druhy  vývozov,  ale  aj  zvýšeného  množstvá
vyvezeného  komunálneho  odpadu a drobného stavebného odpadu,  bolo potrebné  pristúpiť
k úprave sadzieb poplatkov za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. 

V návrhu VZN č.  7/2019 o poplatku  za  komunálne  odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Jacovce je návrh zmeny ročnej sadzby poplatkov nasledovne:
-  nová sadzba poplatku za odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby je v návrhu VZN
vo výške 25,- € / rok ( v roku 16,- € na osobu ). Zmena je navrhnutá aj u podnikateľov a to
podľa objemu zbernej  nádoby pri frekvencii odvozov 1 x za 14 dní. Objem zbernej nádoby:  
120 l   0,025 €
240 l   0,019 €
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1100 l   0,012 €
V roku 2019 bola stanovená iba jedna sadzba poplatku a to vo výške 0,010 € pre všetky 
druhy zberných nádob.

-  drobné stavebné odpady: návrh sadzby poplatku na 0,075 € / kilogram ( doterajší sadzba 
   0,015 € za kilogram ).  

Zmena je navrhnutá aj v Čl. 8 ods. 1 písm. b) -  zníženie poplatku  u študentov stredných
a vysokých škôl na území SR, kde už  nie  je potrebné predkladať potvrdenie o návšteve školy
(  novelizovaný  zákon  č.  582/2004  Z.  z.  o miestnych   daniach  a poplatku  za  komunálne
odpady a drobné stavebné odpady § 82 ).  Druhá zmena v znížení poplatku za odvoz odpadu
je  u občanov,  ktorí  nemajú  v obci  trvalý  alebo  prechodný  pobyt,  ale  vlastnia  v obci
nehnuteľnosť.  Tam  navrhujeme  zníženie  o 50  %  zo  sadzby  poplatku,  v prípade  splnenia
podmienok uvedených v Čl. 8 ods. 2.

Návrh  VZN  bol  predmetom  rokovania  aj  v   komisii  ekonomiky  a správy  majetku  dňa
20.11.2019, kde bol prednesený aj návrh VZN č.7/2019. Prítomní členovia komisie súhlasili
s návrhom navýšenia poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady.  Počas 10
dňového pripomienkového  konania  sme  však podľa  požiadaviek  Ponitrianskeho združenie
urobili  zmenu  sadzieb poplatku u podnikateľov.  V ich pôvodnom návrhu bola iba jedna
sadzba  pre  všetky  druhy  nádob,  ale  združenie  zmenilo  sadzby  poplatkov  podľa  objemu
zberných nádob, ako je uvedené v dôvodovej správe. Pripomienky mala aj hlavná kontrolórka
obce. Išlo o posunutie číslovania článkov a jeho častí.

Obecný úrad na uvedené pripomienky prihliadal a boli zapracované v návrhu VZN. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k návrhu VZN a uvedený návrh schválili. 

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 

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

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

Hlasovanie č. 10
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Hlasovanie za: 8 poslancov / p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

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

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd je
obligatórnym  nariadením.  Obec  má  teda  stanovenú  zákonnú  povinnosť  upraviť  uvedenú
oblasť VZN. Takisto ak v obci obyvatelia  zneškodňujú odpadové vody formou žumpy,  je
potrebné aj toto zapracovať do VZN. Podľa § 36 ods. 7 písmeno c) zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch  a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z.  o regulácii  v sieťových  odvetviach  v znení  neskorších  predpisov:  „  obec  vydáva
všeobecne  záväzné  nariadenie  o spôsobe  náhradného  zásobovania  vodou  a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok“.
Účelom tohto VZN je upraviť spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd v prípade, ak nie je možné ich odvádzať verejnou kanalizáciou.
Zároveň upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území obce Jacovce pri
odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.    
Nakoľko v pôvodnom VZN č. 5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jacovce je zapracovaná téma
dočasného  obmedzenia  alebo  zákaz  užívania  pitnej  vody a podľa  ustanovenia  §  36  ods.7
písm. b) zákona č. 442/2002 Z.z. je prijatie takého nariadenia potrebné len ak v obci nastáva
pravidelne  v istých  obdobiach  stav  nedostatku  pitnej  vody.  VZN  o dočasnom  obmedzení
užívania  pitnej  vody  možno  prijať  ak  nastane  v dôsledku  mimoriadnej  situácie  v obci
nedostatok  pitnej  vody.  Z tohto  dôvodu  je  v Návrhu  VZN  č.  8/2019  vypustená  časť
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody. 

V rámci lehoty pripomienkového konania hlavná kontrolórka obce Jacovce Jolana Globanová
predložila  pripomienky k návrhu VZN č.8/2019.
                                                                

Pripomienky sú nasledovné:

-Pod návrhom VZN chýbajú písmená a),b) v § 36  zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách ,( ďalej len zákona)

-v prvej časti, článok 1- Úvodné ustanovenia chýbajú tie isté písmená čiže a) a b) zákona č. 
442/2002 Z.z,



-v druhej časti, článok 3 – náhradné zásobovanie pitnou vodou  chýba určenie odberného 
miesta,

- článok 3, ods.3 v poslednej vete  pred slovom vodou chýba slovo pitnou, teda posledná veta 
v tomto ods. bude znieť: Núdzové zásobovanie pitnou vodou  vykonáva..........

Obecný úrad na uvedené pripomienky prihliadal a boli zapracované v návrhu VZN. 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k návrhu VZN a uvedený návrh schválili. 

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 

Hlasovanie č. 11
Hlasovanie za: 8 poslancov / p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

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

Návrh bol prijatý. 

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 

Návrh  VZN  č.  9/2019  o vyhradení  miest  na  umiestňovanie  volebných  plagátov  a iných
nosičov informácií  počas  volebnej  kampane na území  obce Jacovce bol  vypracovaný ako
celkom nový návrh VZN v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani



a o zmene a doplnení  zákona č.  85/2005 Z.z.  o politických stranách a politických hnutiach
v znení neskorších predpisov a zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zruší
VZN č.  4/2017 o vyhradení  miest  na  umiestňovanie  volebných plagátov  zaregistrovaných
kandidátov  na  verejných priestranstvách  počas  volebnej  kampane  schválené  uznesením č.
5/18/2017 dňa 21.6.2017. Počas desaťdňového pripomienkového konania neboli dané žiadne
pripomienky k uvedenému návrhu. 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu VZN a uvedený návrh schválili. 
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 

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

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

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

Návrh bol prijatý. 

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

Podľa §6 ods. 4 a 5 zákona č.401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších  predpisov.  Prevádzkovateľ  malého  zdroja  znečisťovania  ovzdušia  je  povinný
oznámiť  každoročne  do  15.  februára  obci  za  každý  malý  zdroj  znečisťovania  ovzdušia
spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie potrebné údaje na
zistenie  množstva  a škodlivosti  znečisťujúcich  látok vypustených do ovzdušia  za uplynulý
rok,  najmä  o druhu  a kvalitatívnych  ukazovateľoch  palív  a surovín,  počte  prevádzkových



hodín malého zdroja  znečisťovania  ovzdušia  a o druhu a účinnosti  odlučovacích  zariadení.
Obec upravuje v tomto VZN náležitosti oznámenia a ďalšie  podrobnosti vo veciach poplatku
prevádzkovateľa  malého   vrátane  vyčlenenia  malých  zdrojov znečisťovania  ovzdušia,  na
ktorých  prevádzkovateľov   sa  nevzťahuje  oznamovacia  povinnosť.   Toto  VZN  upravuje
a vymedzuje pojmy, upravuje práva, povinnosti a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku pre
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,  určuje pôsobnosť obce Jacovce
ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, určuje výšku, spôsob vyrubenia poplatku   za
znečisťovanie  ovzdušia  pre  právnické  osoby  a fyzické  osoby  oprávnené  na  podnikanie
a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia. V tomto návrhu VZN
č.10/2019  sa  upravuje  výška  poplatkov.  Výška  poplatkov  je  navrhovaná  tak,  aby  sa
predchádzalo  k zvyšovaniu  množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia. 

V rámci lehoty pripomienkového konania hlavná kontrolórka obce Jacovce Jolana Globanová
v Jacovciach predložila  pripomienky k Návrhu VZN č.10/2019.

Pripomienky sú nasledovné:

- Článok  2 ods.3 písm. a) chýba slovo predpisov, takže odstavec znie:
- Malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej  len malý zdroj), ktorý je kategorizovaný

podľa  ustanovení  §3  ods.  2  písm.  c)  zákona  č.  137/2010  Z.z.  o ovzduší  v znení
neskorších predpisov

- Článok 4 odst. 2 písm. b) bude „označenie všetkých prevádzok z ich obchodným 
menom a sídlom“.

- Článok 5 ods. 3 bude znieť: O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej
na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec
Jacovce (§ 2 ods. 2 zákona č.  401/1998 Z.z.  Zákon o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v z.n.p.).

- Článok 5  ods. 4 bude znieť: „Poplatok sa platí jednorazovo vždy najneskôr do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia obce o určení výšky poplatkov (§6
ods. 6 zákona č. 401/998 Z.z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n..p.)
na účet uvedený v rozhodnutí alebo do pokladne                    na Obecnom úrade
v Jacovciach 

- Článok 5 odst.  5  bude znieť:“  Poplatky platené  prevádzkovateľmi  malých zdrojov
znečisťovania  ovzdušia  sú  príjmom  rozpočtu  obce  Jacovce  (§7  ods.  2  zákona  č.
401/1998 Z.z. Źákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p.). 

Obecný úrad na uvedené pripomienky prihliadal a boli zapracované v návrhu VZN. 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k návrhu VZN a uvedený návrh schválili. 

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 

Hlasovanie č. 15
Hlasovanie za: 8 poslancov / p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
SCHVAĽUJE:
VZN č. 10/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 
znečistenia na území obce Jacovce.

Hlasovanie č. 16
Hlasovanie za: 8 poslancov / p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 11:
Zámena majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Pri vysporiadaní Zemianskej ulice sa zamieňajú pozemky parc. č. 579 – ostatná plocha, ktorá
je vo vlastníctve obce Jacovce a nachádza sa pred Mlynom p. Schwarza a parc. č. 744/47 –
orná  pôda,  ktorá  je  na  Zemianskej  ulici  vo  vlastníctve  p.  Schwarza  Jozefa  a jeho  sestry
p.  Gvozdjákovej.  Uvedená zámena  je  bez  finančného  vysporiadania.  Zámena  sa robí  ako
prevod  majetku  z dôvodu  osobitného  zreteľa  a obecný  úrad  navrhuje  schváliť  zámenu
menovaných parciel.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
zámer majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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



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.

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

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

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

Návrh bol prijatý. 

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

Jedenkrát  ročne je potrebné vyhodnocovať stanovené ciele  a aktivity v Komunitnom pláne
sociálnych  služieb.  V Komunitnom pláne  sociálnych  služieb  máme  štyri  priority,  ktorých
plnenie v roku 2019 je nasledovné:

Priorita č. 1
Zabezpečenie terénnych sociálnych služieb podľa potrieb cieľovej skupina so zreteľom 
na ich zotrvanie v domácom prostredí.
Obec Jacovce sa realizuje v sociálnej oblasti hlavne poskytovaním terénnej sociálnej služby,
ktorá zabezpečuje zotrvanie obyvateľov v ich domácom prostredí, kde sú zvyknutí a kde sa
cítia  v bezpečí  a majú  tu  vytvorené  sociálne  väzby.  V roku 2019 máme zamestnaných 10
opatrovateľov, ktorí sa starajú o 12 klientov. Záujem o uvedenú službu z roka na rok stúpa
a počet opatrovaných narastá a tiež aj žiadostí o umiestnenie v domovoch sociálnych služieb.



V tomto roku boli umiestnení do domova sociálnych služieb 3 občania našej obce. Tiež sa
zmenili podmienky pri poskytovaní starostlivosti o nevládnych aj cez ÚPSVaR, kedy robili
pracovníci  úradu osvetu u takýchto obyvateľov a zatiaľ  máme jedného opatrovateľa,  ktorý
vykonáva túto činnosť cez ÚPSVaR. 

Priorita č. 2
Rekonštrukcia zdravotného strediska.
Ide  o skvalitnenie  priestorových  a materiálnych  podmienok  pri  poskytovaní  ambulantných
zdravotných služieb. Zdravotné stredisko je treba opraviť a zmodernizovať. Podarilo sa nám
v tomto  roku  vymeniť  aspoň  okná.  Do  budúcnosti  je  potrebné  urobiť  rekonštrukciu
elektroinštalácie  a vonkajšiu  fasádu  budovy.  Budeme  sledovať  výzvy  na  dotácie  a podľa
možností sa budeme uchádzať o tieto prostriedky. 

Priorita č. 3
Podpora a snaha o vybudovanie zariadenia pre spoločenské a kultúrne centrum v obci.
Vypracovať  návrhy na zriadenie  spoločenského centra  pre kultúrne  a spoločenské  aktivity
obce.  Toto  je  dlhodobá  úloha  našej  obce,  kde  chýba  spoločenské  a kultúrne  centrum.
V súčasnosti sa pri rekonštrukcii Družiny zväčšila jedáleň, ktorá sa môže dočasne využívať na
kultúrne  akcie,  ale  stále  nie  je táto  otázka vyriešená.  Mala by sa zvážiť  možnosť  opravy
budovy kultúrneho domu a na toto využiť dotácie z EÚ.

Priorita č. 4
Podpora aktivít mládeže v obci a rozvoj sociálne-preventívnych programov pre deti.
Účelné  trávenie  voľného času  pre mladých  organizuje  eRko,  je  to  dlhoročná činnosť,  do
ktorej sa zapája veľa detí z našej dediny. Tento rok sa nám podarilo zabezpečiť za pomoci
dotácie  z EF,  darov a vlastných  prostriedkov   detské  ihrisko pre  najmenšie  deti,  ktoré  sa
nachádza pred zdravotným strediskom. Od jesene začalo pôsobiť v našej obci aj komunitné
centrum pre mamičky a deti, ktoré organizuje zmysluplné trávenie voľného času, organizujú
taktiež bazár detských vecí a rôzne aktivity pre mamičky na MD.

Hlavná kontrolórka – mala pripomienku ku komunitnému centru pre mamičky a deti, kde obec ešte 
nemá oficiálne potvrdenie od majiteľov komunitného centra k prevádzkovaniu takejto činnosti. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenému návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 s pripomienkami. 

Hlasovanie č. 20
Hlasovanie za: 7 poslancov / Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Beňo/



Návrh bol prijatý. 

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

V zmysle  § 18 písm.  f  zákona SNR č.369/90 Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších
zmien a doplnkov bude činnosť hlavnej kontrolórky obce Jacovce zameraná v I. polroku 2020
na nasledovné kontroly a úlohy:

Kontrolná činnosť:
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola dodržiavania predpisov na Zbernom dvore v Jacovciach,
- kontrola inventarizácie za rok 2019

Plnenie úloh HK:
- správa o činnosti HK za rok 2019
- odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019, 
- návrh plánu práce na II .polrok 2020,
- účasť na zasadnutiach OcZ

Ďalšia činnosť HK obce:
- spolupráca pri vypracovaní vnútorných smerníc OcÚ, základných organizačných 

pravidiel, VZN
- spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí  týkajúcich sa obce.
- vzdelávanie – semináre RVC Nitra

Mgr.  Bošanská – mala  pripomienku  na  doplnenie  plánu o vykonanie  kontroly  nájomných
zmlúv s čím poslanci súhlasili. 

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

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

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



Hlasovanie č. 22
Hlasovanie za: 8 poslancov / p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

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

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.4/2019.

Bežné príjmy sa zvýšili o 12 182,- € oproti poslednej zmene rozpočtu. Nárast bol v príjme
dotácií. V kapitálových príjmoch sa vynulovala  suma dotácie na rekonštrukciu budovy OcÚ,
ktorá bude čerpaná v roku 2020 a zvýšili sa kapitálové dotácie ako dotácia na detské ihrisko,
dary  a granty  na  detské  ihrisko  od  podnikateľov  a príjem  za  predaj  pozemku.  Príjmové
finančné operácie sú také financie, ktoré prichádzajú z predchádzajúcich rokov, a tiež sú tam
financie z fondov a úverov. Rezervný fond, ktorý sme zapojili  do rozpočtu sa nevyčerpal,
a tým sa príjmové finančné operácie znížili.  Tento rezervný fond prechádza do roku 2020
v celej sume. 

Výdavky – zmena je napočítaná podľa očakávanej skutočnosti výdavkov ku koncu roka 2019.
Mzdy, odvody sú navýšené o plat pracovníka podľa § 52a a rozdelený je na ESF a ŠR. Na
tohto  pracovníka  dostaneme  financie  z úradu  práce  a soc.  vecí,  ale  tieto  financie  prídu
s dvojmesačným sklzom. V položke energie sú úspory, je to spôsobené tým, že sme zmenili
dodávateľov energií, ktorí si znížili zálohové platby.  

Najväčšie  navýšenie je na položke nakladanie s odpadmi. Nákup smetných nádob a hlavne
vývoz  odpadu si  vyžiadal  zvýšenie  viac  ako  13  tis.  €.  Je  to  spôsobné  novými  sadzbami
poplatkov za likvidáciu odpadu, ktoré boli zvýšené v priebehu prvého polroku 2019. 

Vo výdavkoch sú úspory v položke „staroba“, kde sa platia opatrovateľky pre nevládnych
občanov obce. Tieto úspory tvoria cez 10 tis. €. Presunuli sa na položku likvidácie odpadu.

Kapitálové  výdavky  sa  znížili  v položke  „Odstránenie  vlhkosti  obvodovej  steny  budovy
obecného  úradu“.  Dotácia  sa  presúva  do  budúceho  roku,  a suma  spolufinancovania  sa
vynulovala,  ako aj  použitie  rezervného fondu. Navýšenie  je   na   projekte na zriadenie



polytechnickej  učebne,  nákup váhy na zberný dvor a nákup elektrickej  panvy do školskej
jedálne. 

Výdavkové finančné  operácie – zvýšenie je z dôvodu splátok úverov do konca roku 2019.

Návrh  zmeny  rozpočtu  bol  predmetom  rokovania  v komisii  ekonomiky  a správy  majetku
o čom informovala aj predsedníčka komisie Mgr. Divišová. Komisia odporučila prijať návrh
úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019.

Poslanci nemali pripomienky k navrhovanej zmene rozpočtu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 

Hlasovanie č. 23
Hlasovanie za: 8 poslancov / p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Hlasovanie č. 24
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

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

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2020 bolo spracované na základe   predloženého návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2020 – 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2020, ktorý bol spracovaný  v súlade



s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na: 
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2020, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2021, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2022. 
Rozpočet  obce  na  príslušný  rozpočtový  rok  je  záväzný,  rozpočty  na  nasledujúce  dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v
ďalších rozpočtových rokoch. Navrhovaný viacročný rozpočet sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7
zákona  č.  583/2004  Z.z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  o  zmene  a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne člení na: 
a) bežný rozpočet , t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a  kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.

Navrhovaný  bežný  rozpočet  je  prebytkový.  Kapitálový  rozpočet  je  schodkový.  Schodok
kapitálového rozpočtu  podľa § 10 ods. 7 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej  samosprávy  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  možno  kryť  zostatkami
finančných prostriedkov obce  z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je
tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. V tomto
prípade  je  schodok  kapitálových  výdavkov  na  rok  2020  krytý  prebytkom  bežného  roku.
Celkový rozpočet je vyrovnaný.

Hlavná kontrolórka - odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu  na rok
2020 schváliť a na roky 2021 a 2022 zobrať na vedomie.

Poslanci nemali pripomienky k odbornému stanovisku hlavnej kontrolórky a uvedené vzali na
vedomie. 

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

Hlasovanie č. 25
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 16:



Rozpočet obce Jacovce za roky 2017 – 2018 a návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

V súlade  s ustanovením  zákona  369/1990  Zb.  z.,  §  14  zákona  č.  583/2004  Z.  z.,
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  v z.  n.  p.  a v súlade  so  schváleným
uznesením obecného zastupiteľstva dňa 12. 12. 2019 sa vykoná návrh rozpočtu obce Jacovce
na rok 2020 až 2022.
Daňové príjmy:
Príjmy  sú  napočítané  podľa  skutočnosti  roku  2019.  Navýšené   sú  o sumy  na  zvýšených
daniach za nehnuteľnosti  a pozemky.  Poplatky za TKO sa prijatím VZN č.  7/2019 zvýšia
o 17 000,-  €,  tieto  budú v celej  sume použité  na vývoz a likvidáciu  odpadu. Zvýšili  sa aj
poplatky  za  opatrovateľskú  službu,  na  príjme  to  predstavuje  2500,-  €.  Vo   finančných
operáciách je presunutá suma dotácie na opravu budovy OcÚ z roku 2019.

Bežné výdavky:
Položky 610, 621 a 625 – mzdy a odvody sú navýšené o 10 % navýšenie platov od roku 2020.
V položke  energie,  materiál,  dopravné,  sú  sumy  približne  podľa  skutočnosti  roku  2019,
niektoré  sú  mierne  zvýšené,  napr.  knihy.  Obec  Jacovce  bude  mať  prezentáciu  v knihe
„Čarovná Dolná Nitra“. Na položke údržba budov a objektov je  suma 7 tis.€, na tejto položke
by bola potrebná suma cca 20 tis.€, hradila by sa z toho  suma spolufinancovania na tenisový
kurt,  oprava  elektriky  v dome  služieb.  Zvýšenie   na  odmenách  zamestnancov
mimopracovného  pomeru  je  z dôvodu  zvýšeného  počtu  týchto  pracovníkov.  Nakladanie
s odpadmi, tu boli zvýšené poplatky za odvozy a likvidáciu na skládky.  Táto položka bude aj
v budúcich rokoch zvyšovaná. Na položke verejné osvetlenie je suma 10 tis. €. Na Potočnej
ulici nie je vybudovaná prípojka elektrickej energie. Občania si dali žiadosť o podporu z obce.
Suma je orientačná.  Na správe bytov je suma za zálohy na energii a vode, táto suma sa rovná
sume na príjme, zálohy si platia nájomníci 24 bytovej  jednotky.   Šport – navýšenie je na
dotácií pre TJ Družstevník Jacovce. 
V kultúre  je  navýšenie  o 1  tis.  €,  plánuje  sa  nová  akcia  „Jacovská  20“.  Základná  škola
s Materskou školou predložila návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý je zhodný aj na roky 2021
a 2022. Základná škola má na príjme sumu prenesených kompetencií  zo štátneho rozpočtu,
taká istá suma  je  aj na výdavkoch, pripočítané sú vlastné príjmy, ktoré sú plánované v sume
2500,- € (prenájom telocvične). Návrh rozpočtu pre materskú školu, školskú jedáleň a školský
klub detí bol predložený na položkách  610 a 620,  mzdy  a odvody ako navýšený o 10 %,
ktoré sú zo zákona plánované pre  pracovníkov  v roku 2020.  V položke „staroba“  rozpočet
zostal nezmenený, zhodný s rozpočtom roku 2019. V kapitálových výdavkoch nie sú žiadne
položky,  je   tam   suma  dotácie  z roku  2019  a suma  spolufinancovania  tejto  dotácie
(„Odstránenie   vlhkosti  obvodovej  steny  budovy  obecného   úradu).  Vo  výdavkových
finančných operáciách je navýšenie poplatkov za úvery. Na splátkach úverov nám náklady
stúpli zo 69166,- € z roku 2019 na 73829,- € v roku 2020. 

Celkový rozpočet obce Jacovce je zostavený ako vyrovnaný.



Hlavná kontrolórka – uviedla,  že dnes sme sa dozvedeli ešte o jednej zmene, ktorá bola
zapracovaná do návrhu rozpočtu a dala slovo p. Kúdelovej, ktorá to vysvetlila. 

p.  Kúdelová –  ukončuje  sa  projekt:  „Zriadenie  polytechnickej  učebne  a modernizácia
chemickej učebne v ZŠ Jacovce“, ktorý je financovaný z eurofondov. O 30 dní by sa mali
ukončiť  stavebné  práce,  ktoré  budú  vyfakturované.  Obec  by  tieto  práce  mala  zaplatiť
a následne  žiadať  o refundáciu.  Je  nutné  nato  použiť  rezervný  fond  a časť  z obecného
rozpočtu. Stavebné práce budú predstavovať sumu cca 35 tis. €. Tieto finančné prostriedky sa
nám  vrátia  späť.  Potom  bude  ešte  jedna  faktúra  za  nábytok  do  týchto  učební  a bude  to
financované tým istým spôsobom. 

Návrh  rozpočtu  bol  predmetom  rokovania  v komisii  ekonomiky  a správy  majetku  o čom
informovala aj predsedníčka komisie Mgr. Divišová. 

Poslanci súhlasili s návrhom rozpočtu a  nemali ďalšie pripomienky k návrhu rozpočtu. 

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 

Hlasovanie č. 26
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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.

Hlasovanie č. 27
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky.

Hlasovanie č. 28
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17:
Žiadosti: 

- pod č. 1815/2019 – Soňa Marková, Jacovce – o povolenie pripojiť sa na 
obecnú kanalizáciu

Dňa   04.11.2019  bola  na  obecný  úrad  doručená  žiadosť  pani  Sone  Markovej.  Žiada
o povolenie pripojiť sa k obecnej kanalizácii cez prípojku pri obecnom úrade. Nakoľko má
dvor  cez  ktorý  by  musela  kopať  prípojku  v spoluvlastníctve  s pani  Hanou  Hlavenkovou,
potrebuje  aj jej súhlas. Tá to však rezolútne odmieta.  Pred domom pani Markovej nie je
prípojka ku kanalizácii, musela by sa nejakým spôsobom dostať až k prípojke na druhej strane
cesty. Je však otázne či by to bola ešte prípojka, nakoľko podľa dĺžky od jej domu k prípojke
na druhej strane cesty ide skôr o vodnú stavbu ako o prípojku. Pri realizácii „prípojky“ by
bola obmedzená dopravná premávka na dvoch cestách, na ulici Májová aj na ulici Farská.
Pani Marková je samoživiteľka, bolo by to pre ňu finančne nákladné. Pani Hlavenková okrem
toho,  že  nesúhlasí  s kopaním  dvora  kvôli  prípojke,  nesúhlasí  ani  s finančným
spolupodieľaním sa na výstavbe výkopu.   Pani Marková  sa okrem svojich detí   stará aj
o chorú matku, ktorá je pripojená na kyslík. Je pre ňu obtiažne chodiť na toaletu von a aj
z toho dôvodu potrebuje byť pripojená k obecnej kanalizácii. 

p. Marková, ktorá sa zúčastnila na zasadnutí vysvetlila celkovú situáciu a potrebu napojenia
sa na obecnú kanalizáciu. 



Poslanci súhlasili s pripojením sa na obecnú kanalizáciu s nasledovnými podmienkami: 

- preukázať sa písomnou komunikáciou so spolumajiteľkou spoločného dvora          
/s p. Hlavenkovou/

- vypracovať projektovú dokumentáciu ku kanalizačnej prípojke 

- znášať náklady pri realizácii prípojky

- doložiť vyjadrenie ZsVs Topoľčany 

- v prípade potreby znášať náklady na GP alebo zameranie

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

Hlasovanie č. 29
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Hlasovanie č. 30
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

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



Dňa 06.11.2019 bola na Obecný úrad doručená žiadosť obyvateľov a vlastníkov pozemkov
z ulice  Potočná, adresovaná pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu. Žiadajú o podporu
a súčinnosť pri vybudovaní elektrického distribučného rozvodu na ulici Potočná, o vybavenie
stavebného povolenia na uskutočnenie NN rozvodu kde má obec Jacovce vystupovať ako
žiadateľ (developer). 

Žiadosť  bola  predmetom  rokovania  v komisii  životného  prostredia  a výstavby,  dopravy,
cestovného  ruchu  a regionálneho  rozvoja,  ktorá  doporučuje  vyhovieť  žiadosti  obyvateľov
ulice Potočnej, nakoľko ide o prospešnú vec. 

Predbežné vyčíslenie nákladov k uvedenej žiadosti bolo aj zapracované v návrhu rozpočtu na
rok 2020. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej žiadosti. 

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

Hlasovanie č. 31
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Hlasovanie č. 32
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Hlasovanie č. 33



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

Návrh bol prijatý. 

K bodu 18:
Rôzne 

- Projekt Wifi  pre Teba – informácia o možnosti  podania žiadosti  v druhom
kole

Obec  Jacovce  má  opäť  možnosť  podať  žiadosť  o nenávratný  finančný  príspevok  a dostať  sa  do
druhého hodnotiaceho kola.  Starosta obce opätovne  informoval  na zasadnutí  Komisie  ekonomiky
a správy majetku  o možnosti podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so
zameraním na podporu vybudovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach. Obec má záujem
o tento  projekt.   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.  V obci by boli pokryté nasledovné miesta, ktorých rozsah dostupnosti
WiFi je do 300 m: 

1. Obecný úrad Jacovce
2. Zdravotné stredisko a detské ihrisko
3. Námestie obce
4. Futbalový štadión
5. Areál Základnej školy
6. Areál telocvične
7. Cintorín
8. Autobusová zastávka Mlyn
9. Autobusová zastávka na ul. Kuzmickej
10. Budova bývalej Drobnej prevádzky

Poslanci  po  diskusii  odsúhlasili  na  základe  predloženého  návrhu  predloženie  žiadosti
o poskytnutie NFP na podporu projektu Wifi pre Teba. 

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. 34
Hlasovanie za: 7 poslancov /Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 1 poslanec /p. Beňo/



Zdržal sa: 0

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.

Hlasovanie č. 35
Hlasovanie za: 7 poslancov /Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 1 poslanec /p. Beňo/
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

Doplnenie programu:
                   - návrh odmeny pre  hlavnú kontrolórku p. Jolanu Globanovú 

Starosta obce – otvoril rozpravu k uvedenému bodu. Podľa zákona č. 369/0990, § 18c, ods. 5
sa môže hlavnej  kontrolórke  navrhnúť odmena zo  sumy tarifných platov  za 12 mesiacov
v roku 2019. 

1.návrh: Ing. Čelechovský  – navrhol odmenu vo výške 500 €.

Hlasovanie č. 36
Hlasovanie za: 2 poslanci /Ing. Čelechovský,  Mgr. Toman/
Proti: 6 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, 
                               Ing. Machová/
Zdržal sa: 0

2.návrh: Mgr. Divišová – navrhla odmenu vo výške 1000 €.

Hlasovanie č. 37
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0



Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku p. Jolanu Globanovú 

Hlasovanie č. 38
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Hlasovanie č. 39
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 19:
Diskusia
Mgr. Bošanská – pýtala sa na stav príprav rekonštrukcie chodníka na ul. Kuzmickej. 

Starosta obce – odpovedal,  že  územné rozhodnutie  bolo vydané a pripravuje sa stavebné
povolenie. Čaká sa na vyjadrenia   Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a komunikácií,
ohľadom  podania  podnetu  k projektovej  dokumentácii.  Je  to  v riešení,  zatiaľ  odpoveď
nemáme. 

Mgr. Bošanská – informovala sa na žiadosť ohľadom čiastočne  zasypaného  rigolu v časti
ulice Záplotie, ako sa to riešilo. 

Mgr. Ing. Krchňavá – informovala, že žiadosť bola podaná na obecný úrad a nie na obecné
zastupiteľstvo, je v štádiu riešenia. P. Manduch si v tej časti postavil dom a všetko si rieši na
svojom pozemku. Stavebné povolenie má vydané. 

p. Beňo – navrhol sa ísť pozrieť na tvar miesta a zistiť skutkový stav. 

Mgr.  Bošanská –  navrhla  poslancom,  či  by nebolo vhodné si  určiť  priority  obce,  čo by
vlastne mala obec robiť. Bolo sľúbené, že sa zrekonštruuje ul. Záhradkárska, bolo to občanom
tam bývajúcim sľúbené. 



Starosta obce -   určité  zabezpečovacie prvky sa urobili  na ul.  Záhradkárskej,  občania sú
spokojný. Ďalej informoval poslancov, že by nemali váhať predať budovu kolkárne, ktorá je
v zlom stave. Môže sa na tom niečo získať. 

Starosta obce – ďalej informoval, že momentálne ide výzva na zateplenie. Obec sa môže
uchádzať  a podať  žiadosť  na  zateplenie  telocvične,  z dôvodu,  že  do  telocvične  zateká.
Žiadosti  sa  podávajú  do  31.12.2019.  Na  havarijný  stav  strechy  telocvične  máme  podanú
žiadosť. Záleží nám na celom školskom areáli, aby sa dal do poriadku. 

Mgr. Bošanská – informovala, že keď pršalo tak do telocvične zatekalo, doslova pršalo čo si
bude vyžadovať o chvíľu aj opravu novej podlahy.

Starosta obce – vysvetlil, že to to neprší do telocvične ale, že to je zrážanie vody v jednom
bode telocvične. Monitoruje sa to každý deň a podlaha sa utiera a je suchá. 

Mgr. Bošanská – ako je to s tenisovými kurtami?

Starosta obce – je podaná žiadosť, v ktorej sme boli úspešný. Je to len oprava tenisového
kurtu. Čaká sa na podpis zmluvy.  

p.  Beňo –  informoval,  že  na  stavebnej  komisii  sa  preberal  aj  havarijný  stav  lávky  pri
materskej škole. Je nutné vyzistiť vlastnícke vzťahy. Lavička je obecná ale pozemok pod ňou.
Stavebná komisia doporučuje aby bola táto lávky opravená. 

Mgr. Kišac – sa informoval na pozemok pod tribúnou, či sa vysporiadáva. 

Starosta  obce –  momentálne  sa  vysporiadáva  ul.  Zemianská.  Postupne  by  obec  chcela
vysporiadať aj pozemky pod tribúnou a pri tribúne. 

K     bodu 20:
Záver

Starosta  obce –  na  záver  s prianím  spokojného  prežitia  vianočných  sviatkov  poďakoval
prítomným poslancom a hosťom za účasť a ukončil  8. zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

Overovatelia:
Mgr. Marián Kišac ...................................

Mgr. Rastislav Toman ..............................

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



  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


