
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

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. 2/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 5:  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jacovce za rok 2019.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 6: Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Jacovce 

SCHVAĽUJE:
VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Jacovce.
 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 7:   Návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov  
                    obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Jacovce          
s pripomienkami

SCHVAĽUJE:
VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 8: Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce s pripomienkami

SCHVAĽUJE:
VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na 
dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 9:  Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Dôvodovú správu k návrhu zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 a návrh 
zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2020

SCHVAĽUJE: 
Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2020.
 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 10:  Oprava uznesenia č. 4 z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o oprave uznesenia č. 4 z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
zo dňa 6.12.2018

SCHVAĽUJE: 
Opravu uznesenia č. 4 z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
zo dňa 6.12.2018 s účinnosťou ihneď 

URČUJE:
Plat starostu zvýšený o 10 % v súlade s § 4, ods. 2 zákona č. 253/94 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p..

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 11:  Návrh Prevádzkového poriadku tenisového ihriska v obci Jacovce

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Návrh Prevádzkového poriadku tenisového ihriska v obci Jacovce s pripomienkami 

SCHVAĽUJE:
Prevádzkový poriadok tenisového ihriska v obci Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 12:  Zámena novovytvorených parciel pri budove lekárne a predajni kvetov 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o zámene novovzniknutých parciel pri budove lekárne a predajni kvetov podľa 
geometrického plánu

SCHVAĽUJE:
Spôsob  prevodu majetku v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku
obcí  ako prípad hodný osobitného zreteľa.  Zámena novovzniknutých parciel  podľa GP č.
50940759-22/2020,  kde sa zamieňajú parc. č. 189/2 zastavaná plocha o výmere 18 m2, parc.
č. 189/3 zastavaná plocha o výmere 16 m2 vo vlastníctve Ing. Michalku za parc. č. 192/10
ostatná  plocha  o výmere  34  m2 vo  vlastníctve  obce.  Prípad  hodný  osobitného  zreteľa  je
vysporiadanie vlastníctva parcely pod predajňou kvetov z dôvodu zapísania tejto stavby na
katastri.
 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 13: Prenájom nebytových priestorov z dôvodu osobitného zreteľa  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Zníženie prenájmu  z dôvodu osobitného zreteľa za symbolickú cenu 1 € z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa s pripomienkami 

SCHVAĽUJE:
V nadväznosti na § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. zníženie
prenájmu  nebytových  priestorov  v bývalej  prevádzkarni  na  ulici  Májovej  č.  113/144  na
parcele  č.  150/1 v Jacovciach na rok 2020 za symbolickú cenu 1,00 € nájomcovi  Petrovi
Jančekovi,  Májová  126,  956  21  Jacovce  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa.  Osobitný
zreteľ  je,  že  nájomca  p.  Peter  Janček,  ukončil  podnikateľskú  činnosť, je  starobným
dôchodcom a sklad vyprázdňuje. Termín: do 31.12.2020.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 11/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 14:  Žiadosť
- pod č. 275/2020 – Slovak Telekom a.s., Bratislava o udelenie súhlasu 

k pokládke trasy podzemných telekomunikačných vedení na ulici Bedzianskej

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Žiadosť  pod č.  275/2020 zo  dňa  11.03.2020 žiadateľa  Slovak Telekom a.  s.,   Bratislava
s pripomienkami 

SCHVAĽUJE:

1. Žiadosť  pod  č.  275/2020  zo  dňa  11.03.2020  žiadateľa  Slovak  Telekom  a.  s.,
Bratislava.  Všetky  náklady  spojené  s vypracovaním  zmluvy  o vecnom  bremene
a návrh  na  vklad  do  katastra  nehnuteľností  bude  znášať  Slovak  Telekom,  a.s.,
Bratislava v plnej výške

2. Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia telekomunikačných vedení na parc. reg. 
“C“ č. 118/3, 118/11, 118/13 zapísanej na LV č. 793 a parc. č. 73 zapísanej na LV č. 
1506 v prospech Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 
35763469  bezodplatne

UKLADÁ:
Obecnému úradu pripraviť zmluvu o vecnom bremene v súlade so žiadosťou pod č. 275/2020 
žiadateľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava. 

Jaroslav Božik



                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 12/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 14: Žiadosť 
- pod č. 325/2020 – Tomáš Ševela, Jacovce o prenájom nebytových priestorov 

v bývalej drobnej prevádzke
-

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Žiadosť pod č. 325/2020 – Tomáš Ševela, Jacovce o prenájom nebytových priestorov 
v bývalej drobnej prevádzke s pripomienkami 

NESCHVAĽUJE:
Žiadosť pod č. 325/2020 – Tomáš Ševela, Jacovce o prenájom nebytových priestorov 
v bývalej drobnej prevádzke.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 13/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 14:  Žiadosť
- pod č. 335/2020 – DHZ obce Jacovce o prenájom priestorov v bývalej drobnej

prevádzke  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Žiadosť pod. č.  335/2020 - DHZ Jacovce o prenájom priestorov v bývalej drobnej 
prevádzkarni v Jacovciach s pripomienkami 
 

NESCHVAĽUJE:
Žiadosť pod. č.  335/2020 - DHZ Jacovce o prenájom priestorov v bývalej drobnej 
prevádzkarni v Jacovciach.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 14/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 14:  Žiadosť
- pod č. 403/2020 – Janka Ďaďanová, Tovarníky o poskytnutie úľavy na 

energiách v prevádzke Salón krásy Brigitte

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Žiadosť  pod.  č.  403/2020 – Janka Ďaďanová,  Tovarníky  o poskytnutí  úľavy na energiách
v Salóne Brigite, Jacovce z dôvodu čerpania rodičovského príspevku s pripomienkami

NESCHVAĽUJE:
Žiadosť  pod.  č.  403/2020 – Janka Ďaďanová,  Tovarníky  o poskytnutí  úľavy na energiách
v Salóne Brigite, Jacovce z dôvodu čerpania rodičovského príspevku
 

UKLADÁ:
Obecnému úradu vyzvať žiadateľku na doplnenie žiadosti.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 15/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 15: Rôzne
Doplnenie uznesenia č. 8/27/2018 z 27. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v Jacovciach, konaného dňa 27.9.2018 o údaj EKN – informácia 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o doplnení uznesenia č. 8/27/2018 z 27. riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa 27.9.2018 o údaj EKN

SCHVAĽUJE:
Doplnenie uznesenia č. 8/27/2018 z 27. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v Jacovciach, konaného dňa 27.9.2018 o údaj EKN

UKLADÁ: 
Obecnému úradu vysporiadať parc. č. EKN 762/1 v zmysle predloženého návrhu.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 16/11/2020
z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 21.5.2020

K bodu 15: Rôzne
Informácia o zmene druhu pozemku na ul. Pod Hôrkou, ktoré prenajíma obecný úrad 
na účel záhrad  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o zmene druhu pozemku na ul. Pod Hôrkou, ktoré prenajíma obecný úrad na účel 
záhrad  

UKLADÁ:
Obecnému úradu pripraviť náležité podklady k zmene druhu pozemku na ul. Pod Hôrkou – 
parc. č. 807/2.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 


