
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/12/2020
z 12.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 18.6.2020

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. 2/12/2020
z 12.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 18.6.2020

K     bodu 5: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

SCHVAĽUJE:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/12/2020
z 12.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 18.6.2020

K     bodu 6: 
Návrh  zmeny 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  zmeny 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 

SCHVAĽUJE:
zmenu 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. 4/12/2020
z 12.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 18.6.2020

K     bodu 7: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/12/2020
z 12.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 18.6.2020

K     bodu 8: 
Návrh Záverečného účtu obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
1. Návrh Záverečného účtu obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

2. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jacovce
za rok 2019 

SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 bez výhrad

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
12 993,90 €.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/12/2020
z 12.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 18.6.2020

K     bodu 9: 
Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcely pri lekárni 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade 
s uznesením č. 9/11/2020 zo dňa 21.5.2020 

SCHVAĽUJE:
Prevod majetku v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Zámena parcely vo vlastníctve obce Jacovce, zapísanej na
LV č. 793 podľa registra CKN parc.č. 192/2 a ako novovytvorená parcela č. 192/10 ostatná
plocha, o výmere 34 m2 podľa GP č. 50940759-22/2020 za novovytvorené parcely č. 189/2,
zastavaná plocha o výmere 18 m2 a parc. č. 189/3, zastavaná plocha o výmere 16 m2, vo
vlastníctve Ing. Martina Michalku, Poľovnícka 588, Tovarníky. Zámena sa robí bez odplatne.
Prípad hodný osobitného zreteľa je vysporiadanie vlastníctva parcely pod predajňou kvetov
z dôvodu zapísania tejto stavby na katastri.

UKLADÁ:
Obecnému úradu v súlade s uznesením pripraviť zámennú zmluvu a vklad na Okresný úrad – 
katastrálny odbor.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/12/2020
z 12.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 18.6.2020

K     bodu 10: 
Žiadosti: 

- pod č. 1342/2020 - Miroslav Milata, Jacovce o poskytnutie finančného 
príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre brata Ľudovíta 
Milatu 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1342/2020 - Miroslav Milata, Jacovce o poskytnutie finančného príspevku na 
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre brata Ľudovíta Milatu, Jacovce 

SCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 1342/2020 - Miroslav Milata, Jacovce o poskytnutie finančného príspevku na
zabezpečenie  poskytovania  sociálnej  služby  pre  brata  Ľudovíta  Milatu,  Jacovce  a to
jednorazový príspevok vo výške 200 €. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/12/2020
z 12.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 18.6.2020

K     bodu 10: 
Žiadosti: 

- pod č. 1377/2020 – Janka Ďaďanová, Tovarníky o opätovné poskytnutie 
úľavy na energiách v prevádzke Salón krásy Brigitte 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1377/2020 – Janka Ďaďanová, Tovarníky o opätovné poskytnutie  úľavy na
energiách v prevádzke Salón krásy Brigitte  s pripomienkami 

SCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 1377/2020 – Janka Ďaďanová, Tovarníky o čiastočné poskytnutie úľavy na
energiách v prevádzke Salón krásy Brigitte vo výške 50 % z ročnej spotreby energie v r.2020.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/12/2020
z 12.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 18.6.2020

K     bodu 10: 
Žiadosti: 

- pod č. 1389/2020 – FC PUB, Jacovce o udelenie súhlasu k uskutočneniu 
koncertu 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1389/2020 – FC PUB, Jacovce o udelenie súhlasu k uskutočneniu koncertu
a telefonické oznámenie žiadateľa o stiahnutí žiadosti z rokovania obecného zastupiteľstva. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/12/2020
z 12.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 18.6.2020

K     bodu 10: 
Žiadosť: 

- pod č. 1365/2020 – ZŠ s MŠ, Jacovce o kúpu konvektomatu  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1365/2020 – ZŠ s MŠ, Jacovce o kúpu konvektomatu pre školskú kuchyňu 
v budove školskej družiny pri ZŠ s MŠ v Jacovciach s pripomienkami.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 18.6.2020

K     bodu 10: 
Žiadosť: 

- pod č. 1422/2020 – Stanislav Vančo – VAK izolačné a dizajnové sklá, Jacovce 
o kúpu časti pozemku 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1422/2020 – Stanislav Vančo – VAK izolačné a dizajnové sklá, Jacovce 
o kúpu časti pozemku s pripomienkami.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 


