
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/9/2020
z 9.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 13.2.2020

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. 2/9/2020
z 9.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 13.2.2020

K     bodu 5:
Žiadosti: 

- pod č. 8/2020 – o prenájom garáže – p. Mrúz, Jacovce

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 8/2020 – Róbert Mrúz, Jacovce – o prenájom garáže pod poštou 

SCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 8/2020 – Róbert Mrúz, Jacovce – o prenájom garáže pod poštou 

UKLADÁ:
obecnému úradu uzatvoriť zmluvu o prenájme.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/9/2020
z 9.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 13.2.2020

K     bodu 5:
Žiadosti: 

- pod č. 16/2020 – o odkúpenie obecných pozemkov – p. Grznár, Jacovce

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 16/2020 – Bohuslav Grznár, Jacovce – o odkúpenie obecných pozemkov

SCHVAĽUJE:

1. Prevod majetku v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b), zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí ako
predaj priľahlého pozemku :

- parc. č. 1155/2 – záhrada o výmere 55 m2, 
- parc. č. 1156/3 – zastavaná plocha o výmere 39 m2 
- parc. č. 1158/2 – záhrada o výmere 60 m2 .

vo vlastníctve obce zapísané na LV 1506 v prospech kupujúceho Bohuslav Grznár,  Farská 371/11

     
      2.  kúpnu cenu vo výške 8 €/m2

UKLADÁ:
obecnému úradu uzatvoriť kúpnu zmluvu.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/9/2020
z 9.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 13.2.2020

K     bodu 5:
Žiadosti: 

- pod č. 19/2020, 20/2020, 29/2020 – o poskytnutie finančných prostriedkov na 
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – p. Rácová, p. Tomanová, p. 
Toman – Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosti pod č. 19/2020 – Mária Rácová - Jacovce, 20/2020 – Marta Tomanová - Jacovce, 
29/2020 – Pavel Toman – Jacovce o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku pre 
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

NESCHVAĽUJE: 
žiadosti pod č. 19/2020 – Mária Rácová - Jacovce, 20/2020 – Marta Tomanová - Jacovce, 
29/2020 – Pavel Toman – Jacovce o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku pre 
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/9/2020
z 9.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 13.2.2020

K     bodu 5:
Žiadosti: 

- pod č. 46/2020 – o zníženie nájmu – p. Janček, Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Žiadosť pod č. 46/2020 – Peter Janček, Jacovce -  o zníženie nájmu 

SCHVAĽUJE: 

1. Žiadosť pod č. 46/2020 – Peter Janček, Jacovce - o zníženie nájmu 

2. Nájom nebytových priestorov v bývalej  prevádzkarni  ako prípad hodný osobitného
zreteľa,  kde  osobitný  zreteľ  je,  že  nájomca  Peter  Janček,  Jacovce,   ukončil
podnikateľskú činnosť, je starobným dôchodcom a sklad vyprázdňuje.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/9/2020
z 9.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 13.2.2020

K     bodu 5:
Žiadosti: 

- pod č. 71/2020 – o súhlas s pripojením sa na kanalizáciu – p. Ing. Cagala, 
Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 71/2020 – Ing. Marián Cagala, Jacovce – o súhlasné stanovisko s pripojením sa
na kanalizáciu 

SCHVAĽUJE: 
1. Žiadosť pod č. 71/2020 – Ing. Marián Cagala, Jacovce – o súhlasné stanovisko 

s pripojením sa na kanalizáciu  

2. Zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia kanalizácie vo vyznačenom
rozsahu, podľa GP č. 48243337-147/2019, na pozemkoch reg. C-KN p.č. 97 a 101/4,
nachádzajúcich  sa  v k.ú.  Jacovce,  zapísaných  na  Okresnom  úrade  Topoľčany,
katastrálny odbor na LV 793, vlastník Obec Jacovce,  v prospech Ing. Cagala Marián,
Hlboká 531/35, Jacovce a Ing. Pervanová Michaela, Gagarinová 2311/10, Topoľčany

UKLADÁ:
obecnému úradu uzatvoriť zmluvu o zriadenie vecného bremena a starostovi zmluvu podpísať
bezodplatne.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/9/2020
z 9.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 13.2.2020

K     bodu 6:
Rôzne:

- informácia o vysporiadaní pozemkov na ul. Zemianskej 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o vysporiadaní pozemkov na ul. Zemianskej.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/9/2020
z 9.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 13.2.2020

K     bodu 6:
Rôzne:

- informácia o budove kolkárne 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o budove kolkárne. 

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

 


