
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z  9.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa 13.2.2020 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  7 poslancov     /ospravedlnili sa  2 poslanci –  Mgr. Bošanská, Ing. Machová/  
                                            neskorší príchod – p. Bajzík
                   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. Žiadosti: 

- pod č. 8/2020 – o prenájom garáže – p. Mrúz, Jacovce
- pod č. 16/2020 – o odkúpenie obecných pozemkov – p. Grznár, Jacovce
- pod č. 19/2020, 20/2020, 29/2020 – o poskytnutie finančných prostriedkov na 

zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – p. Rácová, p. Tomanová, p. Toman 
– Jacovce 

- pod č. 46/2020 – o zníženie nájmu – p. Janček, Jacovce 
- pod č. 71/2020 – o súhlas s pripojením sa na kanalizáciu – p. Ing. Cagala, Jacovce 

6. Rôzne:
- informácia o vysporiadaní pozemkov na ul. Zemianskej 
- informácia o budove kolkárne 

7. Diskusia
8. Záver

Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta obce – otvoril  9. zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  privítal  poslancov a hostí.
Predložil návrh programu obecného zastupiteľstva,  ktorý poslanci  schválili. 



Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, 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. Čelechovského, Mgr. Divišovú, 
                                                                          Mgr. Kišaca                                                         

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

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Cagalovú, p. Beňa   

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

Hlasovanie č. 4
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, 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.  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. 8/8/2019 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa konalo
dňa  12.12.2019  bolo  uložené  obecnému  úradu  v  súlade  s  prijatým  uznesením  podpísať
zámennú zmluvu a vykonať zápis v katastrálnom úrade.  Zámenná zmluva bola podpísaná
a bola podaná na zápis na katastrálnom úrade. Úloha bola splnená. 

Uznesením  č.  15/8/2019 z 8.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré  sa
konalo dňa 12.12.2019 bolo uložené obecnému úradu v súlade s prijatým uznesením pripraviť
potrebnú dokumentáciu. Úloha naďalej trvá. 

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: 6 poslancov / p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                             Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 5:
Žiadosti: 

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

Dňa  8.1.2020  bola  prijatá  žiadosť  p.  Róberta  Mrúza  o prenájom garáže  v budove  Domu
služieb. Uvedené priestory boli naposledy prenajaté do r. 2013 – pneuservis. Žiadateľ bude
uvedené priestory používať ako sklad materiálu. Priestor má rozlohu 43,80 m2 a sadzba podľa
VZN č. 9/2016 za 1 m2 je 13,20 €/rok. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej žiadosti. 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

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

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                               Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

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

UKLADÁ:
obecnému úradu uzatvoriť zmluvu o prenájme.

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 5:
Žiadosti: 

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

Dňa 13.1.2020 bola doručená žiadosť p. Bohuslava Grznára o odkúpenie parc. č. 1155/2 –
záhrada o výmere 55 m2, parc. č. 1156/3 – zastavaná plocha o výmere 39 m2 a parc. č. 1158/2
– záhrada o výmere 60 m2 . Tieto parcely sú zapísané na LV č. 1506 neboli vysporiadané a



ROEP-om boli zapísané na obec. Ide o taký istý prípad ako sa riešil pri predaji pozemkov p.
Ďurčekovej, kde obecné zastupiteľstvo schválilo predajnú cenu 8 €/m2.
Podľa  zákona  o majetku  obce  č.  138/1991 môžeme  uvedené  parcely  predať  ako  priľahlý
pozemok v zmysle §9a, ods. 8, písm. b). Je nutné si určiť predajnú cenu.  

Poslanci nemali pripomienky k žiadosti a uvedené schválili. Navrhli predajnú cenu zhodnú 
s predajom pozemku p. Ďurčekovej – 8 €/m2.

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

Hlasovanie č. 9
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                               Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

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

     
      2.  kúpnu cenu vo výške 8 €/m2

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



UKLADÁ:
obecnému úradu uzatvoriť kúpnu zmluvu.

Hlasovanie č. 12
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                               Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

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 

V mesiaci január 2020 boli na obecný úrad doručené  tri žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku na zabezpečenie  poskytovania  sociálnej  služby.  Žiadatelia  sú občania  s trvalým
pobytom v našej obci:

1. Mária Rácová, Školská 275/8, Jacovce
2. Marta Tomanová Májová 36/45, Jacovce
3. Pavel Toman, Májová 36/45, Jacovce

Uvedení občania si sami vybrali zariadenie na základe odkázanosti na sociálnu službu. Svoj
pobyt si riadne platia. Keďže uvedené položky nie sú v rozpočte obce na r. 2020, nemáme
finančné prostriedky na uvedené žiadosti, odporúčame v zmysle § 75 zák. č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych  službách a o zmene  a doplnení  zákona č.  455/1991 Zb.  (živnostenský zákon)
tieto žiadosti zamietnuť.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a žiadosti neschválili. 

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

Hlasovanie č. 13
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                               Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0



Zdržal sa: 0

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.

Hlasovanie č. 14
Hlasovanie za: 0 
Proti: 7 poslancov        /p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                      Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 5:
Žiadosti: 

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

P.  Peter  Janček,  Májová  143  má  zmluvu  o prenájme  nebytových  priestorov  v bývalej
prevádzkarni  ako  skladové  priestory  od  1.januára  2008  na  neurčito.  Rozloha  prenajatých
priestorov je  22,62 m2  a v  roku 2020 je nájom týchto priestorov  vo  výške  347,48 €.
Obecné zastupiteľstvo môže  podľa VZN č. 9/2016 článok 6, bod 4  schváliť poplatok 1,- €
ako prípad hodný osobitného zreteľa.  Osobitný  zreteľ  sa  určuje tým,  že nájomca  ukončil
podnikateľskú  činnosť,  je  starobným dôchodcom a sklad  sa  vyprázdňuje.  Osobitný  zreteľ
bude uverejnený po odsúhlasení v OcZ po dobu 15 dní  a nasledovné zasadnutie OcZ môže
schváliť nájom 1,- €.

Poslanci súhlasili so žiadosťou a uvedený návrh schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

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

Hlasovanie č. 15
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                               Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE: 

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



Hlasovanie č. 16
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                               Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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.

Hlasovanie č. 17
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                               Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 5:
Žiadosti: 

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

Žiadosť  o súhlas  na  vybudovanie  prípojky  na  obecnú  kanalizáciu  od  Ing.  Petra  Cagalu,
Hlboká 35,  Jacovce  bola  prerokovaná na zasadnutí  zastupiteľstva  dňa 29.10.2018,  kde ju
zastupiteľstvo vzalo na vedomie a uložilo obecnému úradu vyzvať žiadateľa na vypracovanie
GP  na  časť  pozemku,  kde  bude  prechádzať  kanalizačné  potrubie.  Dňa  29.1.2020  bola
predložená žiadosť o stanovisko od nových majiteľov Ing. Marián Cagala, Hlboká 35  a Ing.
Michaela Pervanová, Gagarinova 10, Topoľčany /noví majitelia nehnuteľnosti/,  ktorí doložili
aj geometrický plán ako bude kanalizačné potrubie prechádzať.  Odporúčame schváliť vecné
bremeno na priznanie práva uloženia kanalizácie vo vyznačenom rozsahu podľa GP.

p. Beňo – mal pripomienku, že všetky náklady, ktoré vzniknú by si mal hradiť žiadateľ, s čím 
poslanci súhlasili. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenej žiadosti a uvedené schválili. Obecnému úradu
uložili zmluvu podpísať bezodplatne. 

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



Hlasovanie č. 18
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                               Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

s pripojením sa na kanalizáciu  

Hlasovanie č. 19
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                               Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

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

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

Hlasovanie č. 21
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                               Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 6:
Rôzne:



- informácia o vysporiadaní pozemkov na ul. Zemianskej 

Obec začala vysporadúvať druhú časť Zemianskej ulice od p. Kostolného po Tovarníky. Táto
časť obsahuje 22 listov vlastníctva.  Jeden pozemok bol vysporiadaný výmenou za obecný
pozemok   a ostatné  vysporadúvame  vydržaním,  to  znamená,  že  vlastníci  podpíšu  čestné
vyhlásenie  a vyhotovuje  sa  notárska  zápisnica,  ktorá  sa  podáva  na  kataster.  Takýmto
spôsobom  sme  vysporiadali  11  pozemkov.  Notárska  zápisnica  bola  podaná  na  kataster
23.1.2020. Zostáva vysporiadať ešte 10 pozemkov.

Poslanci nemali pripomienky k informácii a  vzali uvedené na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o vysporiadaní pozemkov na ul. Zemianskej.

Hlasovanie č. 22
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                               Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 6:
Rôzne:

- informácia o budove kolkárne 

Starosta  obce  –  informoval  na  obecnom zastupiteľstve  o pracovnom stretnutí  poslancov,
ktoré sa konalo dňa 29.1.2020 na obecnom úrade v Jacovciach za účelom určenia si priorít pre
rok 2020. Na tomto pracovnom stretnutí sa dohodol zámer predaja budovy kolkárne, nakoľko
táto budova je veľmi zničená a má už svoje roky. Oslovil sa odhadca, výsledok nám odhadu
ceny budovy kolkárne nám ešte nie je známy. Získané finančné prostriedky chce obec použiť
na najnutnejšie a najväčšie priority obce. 

Hlavná kontrolórka – znalecký posudok ešte nie je vypracovaný. Budeme ho potrebovať pri
vypísaní obchodnej verejnej súťaže na predmet predaja. 

Poslanci nemali pripomienky k informácii a uvedené vzali na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o budove kolkárne. 



Hlasovanie č. 23
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,
                                               Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 7:
Diskusia

Starosta obce – otvoril diskusiu. Informoval, že na pracovnom stretnutí poslancov sa preberal
aj  stav  ul.  Záhradkárskej.  Obec  dala  ešte  na  jeseň  v roku  2019  vypracovať  projektovú
dokumentáciu na predmetnú komunikáciu. 

p. Katonová /z ul. Záhradkárskej/ -  mala dotaz,  aký bol dôvod, že žiadosť občanov ul.
Záhradkárskej  nebola zaradená do rozpočtu  obce na rok 2020, kde požadovali  opravu ul.
Záhradkárskej  a bolo  sľúbené  na  obecnom  zastupiteľstve  ešte  v roku  2019,  že  uvedená
požiadavka sa dostane do rozpočtu obce a nestalo sa tak. 

Hlavná kontrolórka – nestalo sa tak preto z dôvodu, že obci bol krátený rozpočet, nie je ani
na bežné výdavky, ale ak by sa predala budova kolkárne, tak sa bude určite robiť oprava ulice
Záhradkárskej. Projekt je vypracovaný, malo by to stáť okolo 15 tis. eur. Na budúci týždeň sa
bude vedieť  presne rozpočet  na  uvedenú komunikáciu.  Obec má v pláne  opravovať  ulicu
Záhradkársku, ale bývajú tam občania Tovarník a obec Tovarníky nemá záujem sa  podieľať
na  spolufinancovaní  tejto  opravy  komunikácie.  S obcou  Tovarníky  budeme  ešte
komunikovať. Hľadáme z čoho by to obec mohla vykryť. 

p. Katonová /z ul. Záhradkárskej/  -  zdôraznila,  že stav ulice Záhradkárskej je z dôvodu
toho, že obecný úrad zanedbal a pochybil  pri vydávaní stavebných rozhodnutí a neuviedol
tam,  že  komunikáciu  je  nutné  dať  do  pôvodného  stavu.  Cesta  bola  vo  výbornom  stave
a momentálne je v nevyhovujúcom stave. 

Hlavná kontrolórka – nemohli  sme opravovať túto cestu, keď prioritou bolo dokončenie
školskej družiny a tento rok bude prvoradé opraviť túto komunikáciu. 

Starosta obce – informoval p. Katonovú, že nič nesľúbil a finančné prostriedky boli použité
na  rekonštrukciu  školskej  družiny,  čo  bolo  hlavným cieľom v roku  2019.  Projekt  na  ul.
Záhradkársku je vypracovaný a snažíme sa na túto opravu finančné prostriedky zohnať.



p. Beňo – informoval o kanalizačnej prípojke, ktorá bola vybudovaná na ul. Pri Majeri. Je tam
poškodená  komunikácia,  ktorá  sa  bude kaziť  a je  nutné  to  vyspraviť.  Je  nutné  upozorniť
majiteľa na nápravu. 

Mgr. Kišac – informoval, že by bolo vhodné naplánovať jarnú brigádu a navrhol, že by sa
mohlo pokračovať s upratovaním koryta potoka na ul. Potočnej alebo niečo iné. 

Mgr. Divišová – navrhla vyčistiť časť Hôrky.

Ing. Čelechovský – informoval sa na  Povodí Váhu o čistení potoka na ulici Potočnej, ktoré
bolo vykonané a nánosy všetkého odpadu – stavebnej sute, konárov, atď. boli dané na breh
potoka, tak aby si občania nemysleli, že tam niekto vyviezol odpad.

Hlavná  kontrolórka –  informovala  o  novelizovanom  zákone  o pohrebníctve.  Bude  sa
pripravovať nový návrh VZN, a môže sa stať, ak to bude potrebné schváliť,  budeme mať
mimoriadne zastupiteľstvo. Čakáme na informácie zo ZMOSu. 

p.  Kmotorka  a ďalší  členovia  DHZ  Jacovce  /  Dobrovoľný  hasičský  zbor  Jacovce/ -
informoval o chýbajúcom priestore na  stretávanie  DHZ a spýtal sa ako to bude ďalej s DHZ,
pretože  obci  bol  z Ministerstva  vnútra  zapožičaný  hasičský  automobil  –  cisternová
automobilová striekačka do bezplatného užívania za určitých podmienok. Navrhol aj spolu
s ostatnými členmi DHZ, že starý kultúrny dom by bol vhodný na prerobenie na hasičskú
zbrojnicu. 

Starosta  obce –  hasičský  automobil  je  zatiaľ  odparkovaný  v garáži  v priestoroch  starej
prevádzky.  Prisľúbil  členom DHZ, že bude zvolané pracovné stretnutie  poslancov,  kde sa
pozrie  stav  starého  kultúrneho  domu  a bude  ich  o tom  informovať.  Budú  sa  sledovať
vychádzajúce výzvy na opravy hasičských zbrojníc a pod.  

K     bodu 8:
Záver

Starosta obce – na záver poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť a ukončil  9.
zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

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

p. Roman Beňo..............................

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



  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


