
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21.5.2020 o 17.00 hod.
v jedálni Poľnohospodárskeho družstva Prašice sídlo Jacovce

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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 
6. Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Jacovce 
7. Návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce 

Jacovce 
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 
9. Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 
10. Oprava uznesenia č. 4 z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ
11. Návrh Prevádzkového poriadku tenisového ihriska v obci Jacovce
12. Zámena novovytvorených parciel pri budove lekárne a predajni kvetov 
13.  Prenájom nebytových priestorov z dôvodu osobitného zreteľa  
14. Žiadosti: 

- pod č. 275/2020 – Slovak Telekom a.s., Bratislava o udelenie súhlasu k pokládke 
trasy podzemných telekomunikačných vedení na ulici Bedzianskej 

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

- pod č. 335/2020 – DHZ obce Jacovce o prenájom priestorov v bývalej drobnej 
prevádzke  

- pod č. 403/2020 – Janka Ďaďanová, Tovarníky o poskytnutie úľavy na energiách 
v prevádzke Salón krásy Brigitte

15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver



Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta obce – otvoril 11. zasadnutie obecného  zastupiteľstva. Vysvetlil, že zasadnutie sa
koná  v priestoroch  jedálne  poľnohospodárskeho  družstva  Prašice,  sídlo  Jacovce  z dôvodu
dodržania  prísnych hygienických opatrení v súlade s vydanými opatreniami Úradu verejného
zdravotníctva  Slovenskej  republiky  pri  ohrození  verejného  zdravia.  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

Starosta obce – dal návrh na doplnenie programu v bode Rôzne, o informáciu o doplnení
uznesenia č. 8/27/2018 o údaj EKN a informáciu o zmene druhu pozemku na ul. Pod Hôrkou. 

Poslanci nemali ďalšie doplňujúce pripomienky k programu a doplnenie programu schválili. 

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 3:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  Mgr. Bošanskú, Ing. Cagalovú, Ing. Machovú    

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 overovateľov zápisnice určil: Ing. Čelechovského, p. Bajzíka    

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

Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 4:
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

Hlavná  kontrolórka  –  predložený  materiál  obsahuje  zhodnotenie  plnenia  úloh
vyplývajúcich z uznesení prijatých OcZ obce Jacovce v predchádzajúcich obdobiach, ktoré
vzhľadom na uložené úlohy zostali a zostávajú  naďalej v plnení. Predmetnou kontrolou sú
vyhodnocované prijaté uznesenia, ktorých jednotlivé časti mali charakter ukladací,  žiadací,
v niektorých prípadoch aj schvaľovací a odporúčací v nadväznosti na ich obsahové zameranie
.  Pri  kontrole  vychádzala  z dokladov  –  materiálov  predkladaných  ich  spracovateľmi
k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva obce Jacovce.

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  /ul.  Potočná  –  vybudovanie  elektrického  distribučného  rozvodu/.
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: 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:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

Hlavná kontrolórka – správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 bola vypracovaná v súlade
s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti
-  zistenie  stavu  dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,  hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce
a  schválený  plán  kontrolnej  činnosti  pre  obdobie  I.  polroka  2019  uznesením  obecného
zastupiteľstva  č.  3/28/2018  z 28.  riadneho  zasadnutia  v Jacovciach  dňa  29.10.2018  a na
II.  polrok  2019  č.  3/4/2019  zo  4.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach  dňa
27.06.2019   boli  počas  hodnoteného  obdobia  vykonané  finančné  kontroly,  činnosti
a zisťovania. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jacovce za rok 2019

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

Návrh bol prijatý. 

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

S účinnosťou od 1.1.2020 došlo zákonom č. 398/2019 Z. z. k novele zákona č.131/2010 Z. z.
o pohrebníctve.  Jednou  z najdôležitejších  zmien  v zákone  je  možnosť  obcí  určiť  si  šírku
ochranného  pásma  pohrebiska,  ale  aj ustanoviť  činnosti,  ktoré  nie  je  možné  v ochrannom
pásme  vykonávať  počas  pohrebu.  V  Územnom  pláne  obce  Jacovce  je  určená  šírku
ochranného pásma 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, ale nemá určené činnosti, ktoré
nie je  možné vykonávať  v ochrannom pásme počas pohrebu.  Navrhované VZN č.  1/2020
o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Jacovce bolo odkonzultované s prokurátorkou
Okresnej prokuratúry v Topoľčanoch bez pripomienok. 



Mgr.  Bošanská –  informovala  sa  na  situácie,  ktoré  môžu  nastať  v prípade  konania
pohrebného obradu v nedeľu a zároveň sa bude hrať futbalový zápas na futbalovom ihrisku,
ktorý je v bezprostrednej blízkosti pohrebiska. 

Starosta obce – navrhované VZN rieši túto situáciu a v prípade, že sa bude konať v nedeľu
pohrebný obrad, je možné  zabezpečiť súlad prebiehajúcich konaní. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu VZN. 

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

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

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

Hlasovanie č. 8
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 7:
Návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Jacovce 

Účelom vydania  návrhu VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Jacovce je určenie podmienok, za ktorých je možné poskytnúť dotáciu,  výšku dotácie,
podmienky  poskytnutia  dotácie  a následné  vyúčtovanie  použitej  dotácie.  V rámci  lehoty
pripomienkového  konania  k navrhovanému  VZN  prišla  dňa  9.  4.  2020  pripomienka  od
PhDr. Hermanna, Jacovce, kde navrhuje vhodne upraviť znenie o neposkytovaní financií na
občerstvenie  nad  rámec  všeobecne  záväzných  predpisov  o cestovných  náhradách.  Dôvod
uviedol, že počas poriadania individuálnych a kolektívnych športových turnajov sa štandardne



poskytuje  občerstvenie  pre  účastníkov  podujatí  nad  rámec  všeobecne  právnych  predpisov
o cestovných náhradách, čo by v tomto prípade nemohlo byť /memoriál A.Šveca, J. Dubého,
Slovakia  Cup,  turnaje  počas  Vianoc,  posedenia  kolektívov  športových  družstiev  spojené
s vyhodnotením po ukončení súťaží a pod./.  

Návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Jacovce bol
predmetom rokovania v ekonomickej komisii, ktorá uvedený návrh VZN vzala na vedomie
a nemala  pripomienky  k nemu.  K pripomienke  PhDr.  Hermanna  vysvetlila  hlavná
kontrolórka,  že dotácia,  ktorá sa poskytuje  Telovýchovnej  jednote je nenávratný  finančný
prostriedok  a označuje  určitý  objem  nenávratných  finančných  prostriedkov,  ktoré  získa
subjekt /žiadateľ o dotáciu/ za striktne vymedzených podmienok a na presne určený účel. Pri
dotáciách postupujeme obec správne, s dodržaním zákonov č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
zákona                      č. 523/2004 Z.z. o  rozpočtových pravidlách a zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov. Z pohľadu ekonomickej komisie je táto pripomienka neopodstatnená. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenému návrhu. 

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

Hlasovanie č. 9
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:
VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Jacovce 

Hlasovanie č. 10
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 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 

Účelom vydania  návrhu 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 je  výška dotácie,
ktorá vyplynula zo schváleného rozpočtu  obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019, čo tvorí
tabuľkovú prílohu č. 1 v uvedenom návrhu VZN. 

Hlavná  kontrolórka –  poukázala  na  menšie  nedostatky  v návrhu  VZN,  ktoré  budú
odstránené a nato, že návrh VZN sa predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva neskoro.
Návrh VZN mal byť vypracovaný na začiatku kalendárneho roka, po schválenom rozpočte.
Ďalej  informovala,  že  z pohľadu  financií  a plnenia  celkového  rozpočtu  obce  je  situácia
v súvislosti s koronakrízou veľmi nepriaznivá. V apríli prišli do obce znížené podielové dane,
na máj sú avizované taktiež o 10 % nižšie a priaznivá situácia  nebude ani v nasledujúcich
mesiacoch.  Z uvedeného  dôvodu  navrhla  prehodnotiť  a rozobrať  náklady  na  prevádzku
materskej  školy,  školského  klubu  a školskej  jedálne.  Zariadenia  sú  od  polovice  marca
zatvorené  a v mesiaci  marec  aj  apríl  dostali  na  svoju  prevádzku  plnú  sumu  finančných
prostriedkov.  V prípade  zistenia  nových  skutočností  bude  predložený  obecnému
zastupiteľstvu doplnenie novej, upravenej prílohy k uvedenému VZN so znížením finančných
prostriedkov. 

Mgr.  Babčanová –  nesúhlasila  s tým  a zdôvodnila  poslancom  čerpanie  finančných
prostriedkov. 

Poslanci po diskusii vzali uvedené pripomienky na vedomie a návrh VZN schválili. 

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

Hlasovanie č. 11
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:



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 
Hlasovanie č. 12
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 9:
Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 

V súlade s ustanovením zákona 369/1990 Zb., § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004
Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy v z.n.p.  obecný úrad navrhuje zmenu
rozpočtu   obce  Jacovce  na  rok  2020  Rozpočtovým  opatrením  č.  1/2020.  Návrh  zmeny
rozpočtu bol predmetom rokovania v ekonomickej  komisii  kde predsedníčka komisie Mgr.
Divišová   rozobrala  jednotlivé  upravené  položky  v rozpočte.  Prítomní  členovia  komisie
nemali otázky k sumám a presunom, rozpočet je po zmene vyrovnaný. Ekonomická komisia
odporúča zmenu rozpočtu schváliť obecným zastupiteľstvom tak ako bol predložený. Zmena
rozpočtu č. 1/2020 sa týka hlavne dotácií, ktoré do obce prišli a budú použité na účel na aký
nám boli pridelené. Následné zmeny rozpočtu budú vykonávané priebežne podľa finančnej
situácie. Rozhodnutie o použití rezervného fondu bude schvaľovať zastupiteľstvo v budúcich
zasadnutiach. Tieto zmeny a úpravy rozpočtu budú vykonávané na základe novely zákonov č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy.  Novela  zákonov  má  č.  67/2020  Z.  z.  o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu zmeny rozpočtu. 

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

Hlasovanie č. 13
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: 
Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2020
Hlasovanie č. 14
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 10:
Oprava uznesenia č. 4 z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ

Obecný  úrad  predkladá  na  rokovanie  obecného  zastupiteľstva   opravu  uznesenia  o plate
starostu z dôvodu, že na ustanovujúcom zasadnutí OcZ dňa 6.12.2018 bolo prijaté uznesenie
č.  4,  kde  bola  uvedená  celková  suma  platu  starostu  a  nebolo  uvedené  zvýšenie  platu
v percentách.  Podľa zákona č.  253/1994 §3, ods.  1 starostovi  patrí  plat,  ktorý je súčinom
priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v  národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na  základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
2,20  (podľa  počtu  obyvateľov).  Podľa      §  4,  ods.  2  menovaného  zákona  obecné
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.  V uznesení je nutné uvádzať
nie celkovú sumu platu v €, ale treba uviesť percento zvýšenia základného platu starostu. Na
ustanovujúcom  zasadnutí  bolo  schválené  10  %  navýšenie  základného  platu.  Na  takéto
uznesenie sme boli upozornení na poslednom školení ohľadom platov volených funkcionárov
v miestnej samospráve. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej informácii.

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

Hlasovanie č. 15
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: 
opravu uznesenia č. 4 z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 



zo dňa 6.12.2018 s účinnosťou ihneď 

Hlasovanie č. 16
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

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..

Hlasovanie č. 17
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 11:
Návrh Prevádzkového poriadku tenisového ihriska v obci Jacovce

Obecný  úrad  predložil  na  obecné  zastupiteľstvo  návrh  nového  prevádzkového  poriadku
tenisového  ihriska  z dôvodu,  že  sa  obci  podarilo  úspešne  dokončiť  a  zúčtovať  opravu
tenisového kurtu v školskom areáli, za pomoci Úradu vlády SR – dotácie, za účasti sponzorov
a z rozpočtu obce. Návrh prevádzkového poriadku tenisového ihriska rieši všeobecné pravidlá
a povinnosti využívania tenisového ihriska a podmienky prenájmu. Navrhovaný cenník pre
tenisového  ihrisko,  ktorý  je  súčasťou  prevádzkového  poriadku  tenisového  ihriska  je
orientačný a navrhované ceny sú vyzistené z okolitých obcí. Súčasne sa poslanci zaoberali
myšlienkou prevádzkovateľa tenisového ihriska – správcom, v súlade s navrhovaným bodom
VI. nového prevádzkového poriadku.  Návrh Prevádzkového poriadku tenisového ihriska bol
predmetom rokovania v ekonomickej komisii, kde členovia komisie navrhli ceny za prenájom
tenisového ihriska, čo tvorí prílohu Prevádzkového poriadku tenisového ihriska – cenník. Za
bežný prenájom navrhujú 8 €/1 hodina, pre deti a mládež do 18 rokov navrhujú 3 €/1 hodina
a pre dospelých z obce Jacovce navrhujú 5€/1 hodina. 

Mgr. Kišac – navrhol zvýšiť ceny v týchto jednotlivých skupinách a to z 8 € na 10 €, z 3 € na
5 € a z 5 € na 8 € za 1 hodinu. 



Poslanci hlasovali za návrh z ekonomickej komisie. 

Hlasovanie č. 18
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Mgr. Divišová,  Ing. Machová,  Mgr. Toman/
Proti: 2 poslanci  /Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac/ 
Zdržal sa: 0

Návrh z ekonomickej komisie bol schválený a za druhý návrh Mgr. Kišaca sa už nehlasovalo. 

p. Bajzík – podotkol, že o tenisové ihrisko sa treba vedieť starať. 

Mgr. Toman – mal dotaz, či sa nebude čerpať voda z blízkeho potoka na polievanie 
tenisového ihriska. 

Starosta obce – informoval, že určite obec plánuje napojenie cez čerpadlo. 

Poslanci po diskusii schválili navrhovaný Prevádzkový poriadok tenisového ihriska. 

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

Hlasovanie č. 19
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:
Prevádzkový poriadok tenisového ihriska v obci Jacovce

Hlasovanie č. 20
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 12:
Zámena novovytvorených parciel pri budove lekárne a predajni kvetov 

Pri vytyčovaní pozemku patriaceho k lekárni sa zistilo, že tento pozemok siaha až do polovice
predajne  kvetov.  Preto  bol  vypracovaný  geometrický  plán  a s majiteľom  pozemku  pod
lekárňou  Ing.  Michalkom  sme  sa  dohodli,  že  zameníme  parcely  –  časť,  ktorá  siaha  do
predajne kvetov tj. novovytvorené parc. č.  189/2 o výmere 18 m2 a parc. č. 189/3, ktorý je za
predajňou  kvetov  o výmere  16  m2  pribudnú  do  vlastníctva  obce.  Novovytvorená  parcela
podľa GP č. 192/10 o výmere 34 m2 prejde do vlastníctva Ing. Michalku, t.j. časť z parc. č.
192/10  patriaca  obci.  Uvedená  zámena  sa  robí  ako  prevod  majetku  z dôvodu  osobitného
zreteľa, kde osobitný zreteľ je zámena parciel podľa GP z dôvodu vysporiadania vlastníctva
parcely pod predajňou kvetov z dôvodu zapísania tejto stavby na katastri.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a po diskusii uvedené schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o zámene novovzniknutých parciel pri budove lekárne a predajni kvetov podľa 
geometrického plánu.

Hlasovanie č. 21
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:
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.

Hlasovanie č. 22
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 13:
Prenájom nebytových priestorov z dôvodu osobitného zreteľa  

Na 9.  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  dňa  13.2.2020 bol   uznesením  pod č.  5/9/2020
schválený  spôsob prenájmu nebytových  priestorov v bývalej  prevádzkarni  v roku 2020 za
symbolickú cenu 1,00 € pre Petra Jančeka,  Jacovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Peter Janček, Jacovce má zmluvu o prenájme nebytových priestorov v bývalej prevádzkarni
ako skladové priestory od 1.januára 2008 na neurčito. Dôvody hodné osobitného zreteľa sú,
že p. Janček ukončil podnikateľskú činnosť a od decembra 2019 je starobným dôchodcom
a sklad vyprázdňuje. 

Hlavná kontrolórka – mala pripomienku k uvedeniu nesprávneho uznesenia v dôvodovej
správe k uvedenému bodu. Správne má byť uvedené uznesenie  pod č. 5/9/2020. 

Poslancom nebolo jasné na aké obdobie chce žiadateľ znížiť nájom a po diskusii sa zhodli na 
termíne do 31.12.2020. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenému návrhu. 

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

Hlasovanie č. 23
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:
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.  Janček  Peter,  ukončil  podnikateľskú  činnosť, je  starobným
dôchodcom a sklad vyprázdňuje.

Hlasovanie č. 24
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 14:

Žiadosti: 
- pod č. 275/2020 – Slovak Telekom a.s., Bratislava o udelenie súhlasu 

k pokládke trasy podzemných telekomunikačných vedení na ulici Bedzianskej

Dňa 11.03.2020  bola  na  obecný  úrad  v Jacovciach  doručená  „Žiadosť  o udelenie  súhlasu
k pokládke trasy podzemných telekomunikačných vedení“. Žiadateľom je spoločnosť Slovak
Telekom a. s.. Žiadosť je odôvodnená tým, že je nutné vymeniť telekomunikačné vedenie na
ulici  Bedzianskej  a  Hlbokej  v našej  obci  –  parc.  č.  118/13,118/11,118/3  a 73,  ktoré už je
v súčasnosti  v havarijnom stave.  Ide o vedenie pripojenia na internet   a televíziu  pre ulice
Bedzianska a Hlboká. Momentálne je táto sieť vedená nadzemným káblovým vedením po
súkromných pozemkoch pozdĺž ulice Bedzianska. Vedenie je v tomto čase v havarijnom stave
a je nutná jeho prekládka. Slovak Telekom preto žiada a navrhuje uloženie nového vedenia
priamo do chodníka na ul. Bedzianskej v rámci jeho plánovanej rekonštrukcie pravdepodobne
na jeseň. Žiadajú obec o vedenie po obecných pozemkoch – parc. č. 118/13, 118/11, 118/3 a
73, pretože majitelia súkromných pozemkov, po ktorých vedie pôvodná sieť, im obnovu po
svojich  pozemkoch  nepovolili.  V budúcnosti  v prípade  poruchy  by  nedošlo  k narušeniu
zámkovej dlažby na chodníku, pretože by bola popod spevnenú plochu vedená chránička, do
ktorej bude kábel zavedený pre prípadné opravy. Pôvodné stĺpy sa demontujú. V prípade, že
sa nebude môcť predmetná stavba uskutočniť Slovak Telekom podal telefonické vyjadrenie,
že obyvatelia ulíc Bedzianska a Hlboká nebudú mať prístup k službám pevnej siete, internetu
a televízie od Slovak Telekomu a. s.

Odporúčame zriadenie vecného bremena na uvedený pozemok v prospech Slovak Telekomu
spočívajúce  v práve  uloženia  telekomunikačných  vedení  na  parc.č.  118/13,  118/11,  118/3
zapísanej na LV č. 793 a parc.č. 73 zapísanej na LV č. 1506.

Hlavná  kontrolórka  –  mala  pripomienku  k návrhu  uznesenia  a to  v nutnosti  doplniť  do
návrhu, že všetky náklady spojené s vypracovaním zmluvy o vecnom bremene a návrhu na
vklad  do KN bude znášať  Slovak Telekom,  Bratislava  v plnej  výške.  Poslanci  s návrhom
súhlasili. 

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 

Hlasovanie č. 25
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:

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

Hlasovanie č. 26
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

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.

Hlasovanie č. 27
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

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

Hlasovanie č. 28
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 14:

Žiadosti: 
- pod č. 325/2020 – Tomáš Ševela, Jacovce o prenájom nebytových priestorov 

v bývalej drobnej prevádzke

Žiadosť  pod  č.  325/2020  p.  Tomáša  Ševelu,  Jacovce   o prenájom nebytových  priestorov
v bývalej  drobnej  prevádzkarni,  ktoré  sú  v súčasnosti  ešte  v prenájme  fi  Woodmart,
Topoľčany. Prenájom žiada až po skončení nájmu fi Woodmart, Topoľčany  Uvedený priestor
chce využívať na výrobu a uskladnenie plastov. 

Hlavná kontrolórka – mala pripomienku k uvedenej žiadosti, že žiadateľ uvádza, že uvedený
priestor  bude využívaný  na  výrobu a uskladnenie  plastov,  čo  Územný  plán  obce  Jacovce
nedovoľuje a z uvedené dôvodu odporúča žiadosť neschváliť. 

Poslanci súhlasili s návrhom hlavnej kontrolórky. 

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 

Hlasovanie č. 29
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

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

Hlasovanie č. 30
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 14:

Žiadosti: 
- pod č. 335/2020 – DHZ obce Jacovce o prenájom priestorov v bývalej drobnej

prevádzke  

Dňa 30.3.2020 bola  doručená žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Jacovciach   pod
č.  335/2020  o prenájom  priestorov  v bývalej  drobnej  prevádzkarni  z dôvodu  realizácie
hasičskej zbrojnice, kde by mali aj priestory na uskladnenie inej techniky, na sušenia hadíc
a šatne  pre  členov  DHZ.  V objekte  je  možné  parkovať  hasičský  automobil  a vykurovať
objekt, keďže to bola aj podmienka výpožičky hasičského vozidla. 

Hlavná kontrolórka – informovala,  že žiadosť bola predmetom rokovania v ekonomickej
komisii a upozornila poslancov, že žiadosť je v rozpore s Územným plánom obce Jacovce,
pretože realizácia hasičskej zbrojnice v priestoroch bývalej drobnej prevádzke nie je možná.
Je  možné  priestor  využívať  maximálne  na  skladový  priestor,  klubovňu  a pod.  Navrhuje
žiadosť neschváliť a vziať žiadosť len vedomie s tým, že žiadosť bude upravená a následne
predložená na obecné zastupiteľstvo. 

Poslanci po diskusii súhlasili s návrhom hlavnej kontrolórky. 

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 
 
Hlasovanie č. 31
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

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

Hlasovanie č. 32
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová,  Ing. Machová,  
                                              Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Kišac/ 



Návrh bol prijatý. 
K     bodu 14:

Žiadosti: 
- pod č. 403/2020 – Janka Ďaďanová, Tovarníky o poskytnutie úľavy na 

energiách v prevádzke Salón krásy Brigitte

Žiadosť Janky Ďaďanovej, Tovarníky – kozmetičky – má prenajatý priestor v Dome služieb
v Jacovciach   a žiada  o poskytnutie  úľavy  na  energiách  v roku  2020  počas  čerpania
rodičovskej  dovolenky.  Nájomné  si  p.  Ďaďanová platí  riadne.  Energia  – plyn  a elektrina,
úľavu mala              v r. 2018-2019, kedy čerpala materskú dovolenku. Keďže rodičovská
dovolenka trvá žiada o úľavu v aj v roku 2020. 

Hlavná kontrolórka – informovala,  že žiadosť bola predmetom rokovania v ekonomickej
komisii, kde komisia odporučila upresniť dôvod žiadosti, žiadosť je nezrozumiteľná a nevidia
dôvod odpustenia platenia energií. 

Poslanci po diskusii súhlasili s návrhom komisie. 

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

Hlasovanie č. 33
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

NESCHVAĽUJE:
Žiadosť  pod.  č.  403/2020 – Janka Ďaďanová,  Tovarníky  o poskytnutí  úľavy na energiách
v Salóne Brigite, Jacovce z dôvodu čerpania rodičovského príspevku
 
Hlasovanie č. 34
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



UKLADÁ:
Obecnému úradu vyzvať žiadateľku na doplnenie žiadosti.

Hlasovanie č. 35
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 15:
Rôzne
Doplnenie programu:

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

Hlavná kontrolórka – informovala poslancov o potrebe doplnenia uznesenia č. 8/27/2018
z 27.9.2018  o údaj  EKN  –  evidencia  katastra  nehnuteľnosti.  Doplnenie  tohto  údaju  je
z dôvodu následného vybavovania vo veci vysporiadania cesty -  parc. č. 762/1.

Poslanci po diskusii nemali pripomienky k uvedenej informácii. 

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

Hlasovanie č. 36
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:
Doplnenie uznesenia č. 8/27/2018 z 27. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v Jacovciach, konaného dňa 27.9.2018 o údaj EKN

Hlasovanie č. 37
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

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

Hlasovanie č. 38
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 15:
Rôzne
Doplnenie programu:

Informácia o zmene druhu pozemku na ul. Pod Hôrkou, ktoré prenajíma obecný úrad 
na účel záhrad  

Od r. 1997 obec  prenajíma pozemok pri bytovke na ulici   Pod Hôrkou pre účel využitia
záhrad. Ide o parcelu reg. „E“ č. 807/2 – zastavané plochy a nádvorie o rozlohe 1 652 m2 vo
vlastníctve obce Jacovce, zapísaný na LV 1506. V súčasnosti je v prenájme 9 záhradiek t.j.
972 m2, ročné nájomné činí 109,65 €. V nájomných zmluvách je nájom napísaný na parc. č.
1383, kde nie  je založený LV. Uvedenú parcelu je treba preradiť do reg. „C“ kde je nutné dať
vypracovať geometrický plán a zmeniť druh pozemku na záhradu. 

Poslanci po diskusii nemali pripomienky k uvedenej informácii. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:



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

Hlasovanie č. 39
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

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

Hlasovanie č. 40
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 16:
Diskusia

Ing. Cagalová – sa informovala na otváranie školy v obci Jacovce

Mgr.  Babčanová  –  informovala,  že  záujem  sa  zisťuje  u  rodičov  detí,  všetko  v súlade
s vydanými opatreniami. 

Mgr. Kišac – sa informoval, či sa bude tento rok konať hodová zábava. Osobne je za zrušenie
hodovej zábavy. 

Starosta obce – uvidí sa, momentálne to podľa vydaných opatrení nie je možné. 

Mgr. Bošanská – informovala o nezabezpečenom rebríku na budove školskej družiny.

Starosta obce – odpovedal, že je to v riešení. 

Mgr. Kišac – otvoril návrh na brigádne pokračovanie upratovania obce 



Ing. Čelechovský – navrhol pokračovať v čistení ulice Potočnej

Mgr.  Bošanská –  informovala  sa  či  bolo  rokovanie  s obcou  Tovarníky  ohľadom
spolupodieľania sa  na financovaní ul. Záhradkárskej 

Hlavná kontrolórka – informovala, že jednania s obcou Tovarníky už prebiehajú

Mgr. Bošanská – informovala sa na žiadosť ohľadom výsadby cintorína. 

p. Plačková – žiadosť je podaná cez LEADER NSK. Jedná sa o výsadbu zmiešanej zelene
popri chodníku ku hlavnému krížu na cintoríne z ľavej strany. 

p. Bajzík – informoval sa ohľadom vyvážania stavebného odpadu na zberný dvor. 

Starosta obce – na zberný dvor je možné vyviesť menšie množstvo  drobného stavebného
odpadu.  V prípade  väčšieho  množstva  stavebného  odpadu  by  si  občania  mali  objednať
kontajner na obecnom  úrade, ktorý poskytujeme zdarma. Náklady má občan len za odvoz
a skládkovanie odpadu na skládke. 

K     bodu 17:
Záver 

Starosta obce –  na záver  poďakoval  prítomným poslancom a hosťom za účasť a ukončil
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva.  Upovedomil poslancov, že obecný úrad pripravuje
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v mesiaci jún. 

Overovatelia:
Ing. Michal Čelechovský ...................................

p. Dalibor Bajzík ................................................

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

  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


