
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.5.2020 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  9 poslancov obecného zastupiteľstva 
       Hlavná kontrolórka obce

 

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
4. Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou
5. Návrh Zmien a doplnkov č.1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva 

v Jacovciach 
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver.

Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta obce – otvoril 10. zasadnutie obecného  zastupiteľstva, privítal poslancov a hlavnú
kontrolórku  obce.  Predložil  návrh  programu  obecného  zastupiteľstva,   ktorý  poslanci
schválili. 

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Bajzík, 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 3:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  Mgr. Toman, p. Bajzík, p. Beňo                          

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová,  
                                              Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Bošanskú, Mgr. Divišovú   

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová,  
                                              Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 4:
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

Hlavná kontrolórka  – informovala, že boli prekontrolované uznesenia z predchádzajúcich
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jacovciach..

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.  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. 

Uznesením č.2/9/2020 z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa konalo
dňa  13.2.2020  bolo  uložené  obecnému  úradu uzatvoriť  zmluvu  o prenájme  s p.  Mrúzom,
Jacovce. Zmluva o prenájme garáže bola podpísaná dňa 31.3.2020. Úloha bola splnená.

Uznesením č. 3/9/2020  z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa konalo
dňa 13.2.2020 bolo uložené obecnému úradu uzatvoriť kúpnu zmluvu s p. Grznárom, Jacovce
na odkúpenie obecných pozemkov. Kúpnopredajná zmluva bola uzatvorená dňa 24.2.2020.
Úloha bola splnená.

Uznesením č. 6/9/2020  z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa konalo
dňa 13.2.2020 bolo uložené obecnému úradu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena
s Ing. Cagalom ml., Jacovce. Zmluva o zriadení vecného bremena bola podpísaná 26.3.2020.
Úloha bola splnená. 

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. 4
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Bajzík, 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 5:
Návrh Zmien a doplnkov č.1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva 
v Jacovciach 

Jedným  z dôvodov  predloženia  návrhu  Zmien  a doplnkov  č.  1  k Rokovaciemu  poriadku
obecného zastupiteľstva v Jacovciach je vydanie viacerých epidemiologických opatrení NR
SR na zníženie počtu nakazených v dôsledku šírenia vírusu COVID-19. Prijaté opatrenia však
majú  na  činnosť  obecného  úradu zásadné  prehodnotenie  viacerých  úradných  dokumentov
prijatých na obecnom zastupiteľstve a jedným s týchto dokumentov je aj Rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva. V záujme toho, aby bolo možné zákonným spôsobom zrealizovať
rokovanie  obecného zastupiteľstva   počas  krízovej  situácie  je potrebné zabezpečiť  úpravu



rokovacieho  poriadku,  ktorým sa  rokovanie  obecného  zastupiteľstva  riadi.  Dňa 7.4.  2020
schválila NR SR novelu Zákona o obecnom zriadení zákonom č. 73/2020 Z.z..  Novela má
ohraničenú časovú pôsobnosť na obdobie krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19
a preto obecný úrad navrhuje doplniť Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva o prijatú
novelu a drobné zmeny v pôvodnom Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva. Niektoré
lehoty, ktoré upravuje Zákon o obecnom zriadení sa prerušujú a niektoré predmetnou novelou
nie sú dotknuté, čiže sa neprerušujú. V prípade ďalších novelizácií bude Rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva následne upravený. Navrhované zmeny a doplnky budú  po schválení
zapracované do Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jacovciach.  

Hlavná  kontrolórka –  predložila  poslancom  ešte  niektoré  pripomienky  k návrhu  zmien
a doplnkov č. 1 k Rokovaciemu poriadku obce Jacovce:

V navrhovanom Čl.21, bod 21.2 doplniť v poslednej vete „alebo zvukový záznam“

Celá veta bude znieť: Obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety
obec komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania. 

ďalej 

V navrhovanom Čl. 21, bod 21.3. v poslednú vetu upraviť nasledovne: 

Verejnosť,  ktorá sa bude chcieť  zapojiť  v rámci  prerokovania určeného bodu programu
obecného  zastupiteľstva,  sa  môže  prihlásiť  najneskôr  deň  pred  zasadnutím  obecného
zastupiteľstva a to do určenej hodiny a na určenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo obce,
kde  budú  poskytnuté  ďalšie  informácie  pre  možnosť  uplatnenia  požiadavky  /napr.
zdôvodnenie  žiadosti,  predloženie  pripomienky,  atď./  a akým  spôsobom  to  bude
verejnosti umožnené /napr. písomne, elektronicky, atď./

ďalej

V prečíslovanom Čl.22, bod 22.1. doplniť  druhú vetu nasledovne:

V prípade novelizácií zákonov bude Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva podľa
potreby následne upravený. 

Poslanci  nemali  pripomienky  k uvedenému  doplneniu  a pripomienky  hlavnej  kontrolórky
schválili. 

Hlasovanie č. 5
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová,  
                                              Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Po diskusii a prebratí všetkých navrhovaných zmien a doplnkov č.1 k Rokovaciemu poriadku
obecného zastupiteľstva v Jacovciach poslanci tento dokument schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Dôvodovú  správu  k  návrhu  Zmien  a doplnkov  č.  1  k Rokovaciemu  poriadku  obecného
zastupiteľstva v Jacoviec a návrh Zmien a doplnkov č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného
zastupiteľstva v Jacovciach  s pripomienkami 

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová,  
                                              Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Zmeny a doplnky č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva v Jacovciach

Hlasovanie č. 7
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Bajzík, 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 6 a 7
Rôzne
Diskusia

Starosta  obce –  z dôvodu,  že  obecný  úrad  nemal  do  bodu  Rôzne  žiadny  materiál
k prerokovaniu spojil bod Rôzne a Diskusiu, kde otvoril rozpravu.

Ing. Cagalová – mala dotaz na otváranie základnej školy.
Hlavná kontrolórka – zatiaľ nevyšlo opatrenie, že môžu ísť deti do školy.
Mgr. Kišac – mal dotaz či sa bude organizovať hodová zábava.
Starosta  obce –  zatiaľ  nevieme,  či  budú  povolené  opatrenia  ohľadom  zhromažďovania
občanov.
p. Beňo – mal dotaz ohľadom výstavby tenisového kurtu v areáli Základnej školy.



Starosta obce –  tenisový kurt  je  dokončený,  na budúcom zastupiteľstve  bude poslancom
predložený návrh Prevádzkového poriadku tenisového ihriska.
Mgr. Bošanská – mala dotaz na preloženie autobusovej zastávky z námestia obce pri poštu.
Starosta  obce –  zatiaľ  sa  s tým  nič  nerobilo  a v blízkej  dobe  ani  o tom  neuvažujeme
z dôvodu, že obec mala a má v súvislosti s pandémiou rôzne iné finančne náročné výdavky
ako napr.  rúška pre všetkých obyvateľov obce,  dezinfekcie,  atď.  Zároveň obec dostala  aj
nižšie  podielové  dane  a uvidí  sa  ešte   ako  to  bude  do  konca  roka.  Ďalej  informoval
o poskytnutých dotáciách ešte z minulého roku, ktoré sa budú tento tok zúčtovávať. Zároveň
poďakoval  poslancom za  roznos  rúšok  obyvateľom obce.  Informoval  ešte,  že  sa  plánujú
stretnutia aj so starostami, kde sa budú rozoberať  výdavky vynaložené obcou počas pandémie
a aké budú možnosti získania finančných prostriedkov na tieto výdavky. 
p. Beňo – sú v obci podnikatelia, ktorí majú od obce prenajatý priestor a nemohli robiť počas
pandémie?
Starosta obce – áno máme určite takých – napr. kaderníctvo, kolkáreň...
p. Bajzík – mal dotaz či sa bude predávať budova kolkárne.
Starosta obce – momentálne v čase pandémie obecné zastupiteľstvo nemôže prijať uznesenie
vo  veciach  priameho  predaja  podľa  osobitného  predpisu  alebo  prevodu  majetku  alebo
obchodnej verejnej súťaže atď. 
Mgr. Divišová – mala dotaz ako je to s Telovýchovnou jednotou a či sa uvažuje o presunoch
z položiek rozpočtu, ktoré sa nečerpajú na výdavky spojené s pandémiou. 
Starosta obce –  informoval,  že  dotácie  pre TJ  sú momentálne  pozastavené a uvidí  sa na
finančnej komisii. 
Mgr. Bošanská – sa informovala, kedy bude zasadať finančná komisia. 
Hlavná kontrolórka – informovala, že by sa členovia finančnej komisie mali dohodnúť na
termíne. 
Mgr.  Divišová –  navrhla  termín  na  utorok  19.5.2020  o 17.00  h  s čím  členovia  komisie
súhlasili.  

K     bodu 8:
Záver

Starosta obce –  na záver  poďakoval  prítomným poslancom a hosťom za účasť a ukončil
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva.  Upovedomil poslancov, že obecný úrad pripravuje
11. zasadnutie  obecného zastupiteľstva,  ktoré sa bude konať dňa 21.5.2020 v jedálni PPD
Prašice  sídlo  Jacovce  z dôvodu  dodržania  prísnych  hygienických  opatrení  v súlade
s vydanými predpismi Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. 

Overovatelia:
Mgr. Janka Bošanská ...................................

Mgr. Tatiana Divišová..................................



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

  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


