
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18.6.2020 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. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
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 
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019 
8. Návrh Záverečného účtu obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 
9. Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcely pri lekárni 
10. Žiadosti: 

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

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

- pod č. 1389/2020 – FC PUB, Jacovce o udelenie súhlasu k uskutočneniu koncertu 
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver



Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta obce – otvoril 12. zasadnutie obecného  zastupiteľstva. Vysvetlil, že zasadnutie sa
koná  v priestoroch  jedálne  poľnohospodárskeho  družstva  Prašice,  sídlo  Jacovce  z dôvodu
dodržania  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 Žiadosti o doplnenie dvoch žiadostí
do  programu  –  pod  č.  1365/2020  Základná  škola  s materskou  školou,  Jacovce  o kúpu
konvektomatu a pod č. 1422/2020- Stanislav Vančo – VAK Jacovce o kúpu časti pozemku.  

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. Divišovú, Mgr. Kišaca a Mgr. Tomana      

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. Cagalovú a p. Beňa    

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 obecným zastupiteľstvom 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. 

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. 

Uznesením č.  11/11/2020 z 11.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré sa
konalo dňa 21.5.2020 bolo uložené  obecnému úradu pripraviť  zmluvu o vecnom bremene
v súlade  so  žiadosťou  pod  č.  275/2020  žiadateľa  Slovak  Telecom,  a.s.  Bratislava.  Úloha
naďalej trvá. 

Uznesením č.  14/11/2020 z 11.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré sa
konalo dňa 21.5.2020 bolo uložené obecnému úradu vyzvať žiadateľku p. Janku Ďaďanovú na
doplnenie  žiadosti.  Žiadateľka  doplnila  doklady  a budú  predmetom  rokovania  tohto
zasadnutia. 



Uznesením č.  16/11/2020 z 11.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré sa
konalo  dňa  21.5.2020 bolo  uložené  obecnému úradu pripraviť  náležité  podklady k zmene
druhu pozemku na ul. Pod Hôrkou – parc. č. 807/2 /pozemok na prenajímanie záhrad/. 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: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020

V súlade s  § 18d a § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov bude činnosť hlavnej  kontrolórky obce zameraná  v II.  polroku 2020 na
kontrolnú činnosť v rámci

- kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- inventarizácia majetku, záväzkov  v základnej škole,
- kontrola dodržiavania § 9a zákona č.138/1990 Z. o majetku obcí
-    sledovanie stavu vývoja dlhu obce Jacovce v zmysle § 17 ods.5 zákona NR SR  
     č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a z.n.p.

Vypracováva odborné stanoviská k návrhu  viacročného rozpočtu obce Jacovce. Zúčastňuje sa
na  zasadnutiach  a spolupracuje  pri  tvorbe  koncepčných  materiálov,  smerníc  a VZN obce.
Ďalšou činnosťou je vzdelávanie sa v rámci seminárov Regionálneho vzdelávacieho centra
v Nitre.  

Mgr. Bošanská – informovala sa na kontrolu nájomných zmlúv na obecnom úrade.  

Hlavná kontrolórka – informovala, že kontrola prebieha. 



Poslanci  nemali  ďalšie  pripomienky  k uvedenému  plánu  a navrhovaný  Plán  kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020.

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  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 

Obec na základe   §  6 zákona č.  369/1990 Z.  z.   o obecnom zriadení  v  znení  neskorších
predpisov  a  §  7,  odst.  2,  4  zákona  NR SR č.  583/2004 Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
predkladá tento návrh zmeny VZN o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce.  Účelom vydania  zmeny VZN je
výška dotácie, ktorá vyplynula zo schváleného rozpočtu  obecným zastupiteľstvom dňa 12.
12. 2019 a ktorá bola krátená o 10 % v mesiaci apríl a máj 2020. 

Obci  počas vládou SR vyhlásenej mimoriadnej  situácie v súvislosti  s ohrozením verejného
zdravia II.  stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19  (uznesenie Vlády SR č.  111/2020 z 11.
marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.
stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území
Slovenskej republiky)  sa krátili  podielové dane v priemere o 10 % v mesiacoch apríl,  máj,
jún.
Zmena sa týka prílohy č. 1 VZN č. 3/2020, kde sú jednotlivé sumy dotácie rozpísané. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a po diskusii návrh zmeny VZN schválili. 

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 

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:
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.

Hlasovanie č. 8
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 7: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

Záverečný  účet  obce  je  definovaný  ako  usporiadaná  sústava  ukazovateľov,  ktoré
charakterizujú výsledky hospodárskej činnosti obce za uplynulý rok. Je to dokument, ktorý
prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu
za  účtovné  obdobie,  ktorým  je  spravidla  kalendárny  rok.  Tieto  ukazovatele  spracúva  na
základe  §16 zákona č.583/2004 Z.z..  Záverečný účet  sa  zostavuje  ako hodnotiaca  správa,
ktorá  podáva  komplexný  obraz  o hospodárení  obce  v príslušnom  rozpočtovanom  roku.
Záverečný účet je určený pre širokú verejnosť, pred schválením v zastupiteľstve sa predkladá
na verejnú diskusiu. Podľa § 9 ods.2 zákona  č.369/90 Zb. o obecnom zriadení je povinnosťou
obce zverejniť záverečný účet na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli
obyvatelia vyjadriť. Ročná účtovná závierka aj výročná správa boli v zmysle § 9 ods.6 zákona
369/90 Zb. o obecnom  zriadení a v znení neskorších prepisov ako aj v zmysle § 19 zákona č.
431/2002  Z. z. o účtovníctve overené audítorom. Po hodnotení  časového a vecného plnenia
rozpočtu obce Jacovce za rok 2019 ako aj   kvantitatívneho plnenia jednotlivých položiek
príjmov a výdavkov pri zohľadnení výroku  a opatrení audítora odporúča hlavná kontrolórka



poslancom obecného zastupiteľstva v Jacovciach celoročné hospodárenie Obce Jacovce za
rok 2019 schváliť bez výhrad. 

Poslanci  nemali  pripomienky  k uvedenému  stanovisku  a odborné  stanovisko  vzali  na
vedomie. 

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

Návrh bol prijatý. 

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

Záverečným účtom rozumieme  súhrnné spracovanie  údajov charakterizujúcich  rozpočtové
hospodárenie za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť určuje § 16 zákona č. 583/2004
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov
a v znení neskorších predpisov. Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol
rozpočet   obce   na  rok   2019. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7)
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený
ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Hlavná  kontrolórka –  informovala  poslancov  o dobre  vypracovanom  Záverečnom  účte
ekonómkou obce. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a Záverečný účet schválili bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:

1. Návrh Záverečného účtu obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

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

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

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

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

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

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

Návrh bol prijatý. 



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

Obec predkladá návrh  na schválenie zámeru majetku hodného osobitného zreteľa – zámena
novovytvorených  parciel  podľa  GP,  v zmysle  uznesenia  č.  9/11/2020,  kde  bol  schválený
spôsob prevodu majetku obce ako zámena - novovytvorená parc. č.  192/10 ostatná plocha
o výmere 34 m2 vo vlastníctve obce sa zamieňa za parc. č. 189/3, zastavaná plocha o výmere
16  m2  a parc.č.  189/2  zastavaná  plocha  o výmere  18  m2  vo  vlastníctve  Ing.  Martina
Michalku.  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 u uvedenému návrhu a tento zámer hodný osobitného zreteľa
schválili trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

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 

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

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.

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



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

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 10: 
Žiadosti: 

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

Miroslav  Milata,  Jacovce  -   žiada  pre  brata  Ľudovíta  Milatu,  Jacovce  -   poskytnutie
finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Ľudovít Milata je od
22.2.2020 umiestnený v Zariadení soc. služieb „Môj domov“ v Topoľčanoch. Je poberateľom
starobného dôchodku, ktorý nepostačuje na krytie nákladov v zariadení. Rozdiel je cca 80 €
mesačne. Pán Ľudovít Milata si sám vybral zariadenie na základe odkázanosti na sociálnu
službu,  a preto doporučujeme  v zmysle  § 75 zák.  č.  448/2008 Z.z.  o sociálnych službách
a o zmene  a doplnení  zákona č.  455/1991 Zb.  (živnostenský zákon)   a v súlade  s prijatým
Komunitným  plánom  sociálnych  služieb  pre  obec  Jacovce,   prehodnotiť  túto  žiadosť
a vyhovieť žiadosti s tým, že sa menovanému poskytne len jednorazový finančný príspevok. 

Starosta obce –  informoval,  že  Ľudovít  Milata  pôsobil  dlhé roky v obci,  najmä v oblasti
športu. Hrával futbal za starých pánov, trénoval stolný tenis a staral sa o multifunkčné ihrisko.

Mgr. Divišová – navrhla      pre  Ľudovíta    Milatu    jednorazový   finančný príspevok
vo výške 200 € s čím poslanci  jednohlasne  súhlasili.  Informovala,  že p.  Milata  dlhodobo
pracoval pri Telovýchovnej jednote Jacovce ako aktívny člen. 

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

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 

Hlasovanie č. 18
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:
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 €. 

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 10: 
Žiadosti: 

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

P.  Ďaďanová  –  kozmetický  salón  Brigite  –  prenájom  v Dome  služieb   -  si  doplnila
predchádzajúcu  žiadosť,  v súlade  s uznesením č.  14/11/2020  zo  dňa  21.5.2020,  kde  obec



žiadateľku  vyzvala  na  doplnenie  žiadosti  o poskytnutie  úľavy na  energiách.   V doplnenej
žiadosti  uvádza,  že  svoju  prácu  v salóne  Brigitte  v Jacovciach  vykonáva  4x  mesačne,  čo
nepokryje  náklady  na  energie.  Taktiež  uvádza,  že  má  dva  a pol  ročného  syna
s diagnostikovaným  zdravotným  problémom,  čo  ju  stojí  nemalé   finančné  prostriedky.
Materskú  (rodičovskú)  dovolenku  ukončuje  1.12.2020.  Po  ukončení  materskej  by  chcela
s podnikaním naplno pokračovať. 
Spotreba plynu činila v roku 2018 sumu 333 € a v r. 2019  sumu 279 €, vyrátané percentuálne
– 11,5 % z celkovej potreby. Spotreba elektriny – podružný merač.

Starosta obce – privítal na zasadnutí manžela p. Ďaďanovej, ktorý informoval o dôvodoch
žiadosti  na  úľavu  na  energie.  Vysvetlil  celkovú  manželkinu  situáciu,  koľko  sa  zdržuje
v salóne, plány do budúcna a čo  všetko obnáša aj starostlivosť o chorého syna.  Navrhol aj
riešenie na umiestnenie samostatných meradiel do každej prevádzky v Dome služieb a tým by
rozrátanie spotreby energií  bolo objektívne. 

Poslanci chápali celkovú situáciu p. Ďaďanovej a navrhli po diskusii 50 % úľavu na energiách
z ročnej spotreby energií v roku 2020. 

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 

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

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.

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 10: 
Žiadosť: 

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

Dňa 10.06.2020 bola na Obecný úrad v Jacovciach doručená žiadosť o udelenie súhlasu na
uskutočnenie koncertu skupiny Dussky. Žiadateľom je spoločnosť FC PUB Jacovce, Májová
111, 956 21 Jacovce. Malo  ísť o koncert, ktorý by sa konal dňa 04.07.2020 v čase od 17,00
hod do 24,00 hod. 

Starosta obce -   informoval,  že dnes majiteľ  FC PUB telefonicky informoval,  že sťahuje
predmetnú  žiadosť  z rokovania  obecného  zastupiteľstva.  Ako  dôvod  uviedol,  že  bude
problematické  dodržanie  všetkých  nariadení  a opatrení  vydaných  Úradom  verejného
zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Obec mala pripravený návrh na odpustenie
dane za užívanie verejného priestranstva, ktorá by sa inak musela vyrubiť v súlade s VZN
č. 11/2014 o miestnej  dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Jacovce ale
s tým,  že  žiadateľ  ako  usporiadateľ  kultúrnej  akcie  dodrží  prijaté  opatrenia  v súvislosti
s mimoriadnou situáciou – pandémiou COVID – 19, vydané Úradom verejného zdravotníctva
SR pri ohrozenia verejného zdravia ku dňu konania koncertu. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej informácii a stiahnutie žiadosti vzali na vedomie. 

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. 

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. 

Doplnenie programu:



K     bodu 10: 
Žiadosť: 

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

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Jacovciach žiada o zakúpenie konvektomatu
pre školskú kuchyňu, ktorá sa nachádza v budove školskej družiny. Žiadosť odôvodňuje tým,
že na konci roku 2019 zaslala finančné prostriedky usporené z  prostriedkov školy v sume
7 183,00 € . Tieto finančné prostriedky boli predmetom zúčtovania celoročného hospodárenia
obce Jacovce. Po schválení záverečného účtu a rezervného fondu bude obecné zastupiteľstvo
schvaľovať použitie rezervného fondu. Tvorba rezervného fondu za rok 2019 bude v sume
12 993,90 €.  Jeho použitie je v právomoci poslancov obecného zastupiteľstva. V tomto roku
obec  vynaložila  mimoriadne  finančné  prostriedky  na  nákup  dezinfekcie  a dezinfekčných
prostriedkov, ktoré boli potrebné  na zmiernenie následkov koronavírusu. Podľa  doterajších
informácií  a pokynov  je  možné  tieto  náklady  hradiť  práve  z rezervného  fondu.  V týchto
mimoriadnych opatreniach sú zmenené aj pravidlá použitia rezervného fondu, ktorý je možné
použiť aj na bežné náklady. Obecný úrad preto odporúča obecnému zastupiteľstvu zaoberať
sa  kúpou konvektomatu až ku koncu roka 2020, kde budeme mať prehľad čerpania rozpočtu.

Hlavná kontrolórka – mala pripomienku, že predmetná žiadosť by mala byť prepracovaná
z dôvodu, že žiadosť nie správne napísaná, zle formulovaná a bude vrátená na prepracovanie.
Vysvetlila, že časť finančných prostriedkov, ktorá bola vrátená zo Základnej školy na obec
v roku 2019 sa v roku 2020 rozpustila v rozpočte pre rok 2020. To či obec vráti tieto finančné
prostriedky naspäť rozhodne obecné zastupiteľstvo. 

Mgr. Babčanová – vysvetlila poslancom dôvod a potrebu zaobstarania konvektovamatu pre
školskú  kuchyňu.  S kúpou  konvektomatu  škola  od  septembra  počítala  z dôvodu
predpokladaného navýšenia stravníkov. Informovala poslancov o vyťaženosti pracovných síl
v kuchyni a poskytovaní pracovnej sily z Úradu práce. Rodičia si teraz neplatia obedy ale len
desiaty, čo predstavuje pripraviť okolo 120 desiat. Denne musia pracovníci kuchyne pripraviť
120 desiat  a 250 obedov, čo je veľmi náročné.  Dúfala,  že sa investuje do techniky kúpou
konvektomatu  a ušetrila  by sa jedna pracovná sila.  Takto  sa kúpa konvektomatu  predraží
alebo sa zruší nadštandardná služba a nebudú sa robiť desiaty od septembra.  

Hlavná kontrolórka – vysvetlila, že dnes sa schvaľuje rezervný fond a nie je možné ho hneď
použiť. Môže sa tak udiať až v nasledujúcom zastupiteľstve. 

Mgr. Babčanová – chápe situáciu, ale trvá na vyjadrení zastupiteľstva, čo môže rátať s tým,
že  konvektomat  bude  zakúpený  v jesenných  mesiacoch,  pretože  inak  bude  musieť  od
septembra  zrušiť  desiaty.  Chce  mať  prísľub  zastupiteľstva,  aby  aj  ona  mohla  podať
vysvetlenie rodičom a kuchárkam. 

Hlavná  kontrolórka  –  nevie  či  to  bude  možné  realizovať  v mesiacoch  september  alebo
október. Uvidí sa podľa situácie, ale nie je proti tomu aby sa konvektomat zakúpil. 

Mgr. Divišová – priklonila  sa ku hlavnej kontrolórke a vysvetlila,  že pokiaľ sa schvaľuje
záverečný účet tak zastupiteľstvo teraz nemôže hneď rozpustiť finančné prostriedky z tohto
nového rezervného fondu. 



p.  Kúdelová –  informovala,  že  ak  by  sa  našiel  nejaký  kompromis  tak  v septembri  pri
schvaľovaní ďalšej zmeny rozpočtu by sa už videlo čerpanie a mohla by sa žiadosť o kúpu
konvektomatu schváliť. 

Mgr. Divišová – navrhla, že  pokiaľ bude situácia od septembra v školskej kuchyni zložitá,
bolo by vhodné pozastaviť na september mliečne desiaty s čím aj poslanci súhlasili. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky a žiadosťou sa budú zaoberať na nasledujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. 

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.

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 10: 
Žiadosť: 

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

Starosta obce – informoval poslancov o žiadosti o odpredaj časti pozemku, ktorý sa nachádza
na LV 793, ktoré sú vo vlastníctve obce Jacovce. Dôvodom žiadosti o kúpu je využitie 
uvedeného pozemku, ktorý je priľahlý k jeho pozemkom. 

Hlavná kontrolórka – informovala, že  žiadosť bude predmetom rokovania na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva z dôvodu, že poslanci nemali k dispozícii uvedenú žiadosť
a dôvodovú správu k žiadosti v dostatočnom čase pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Poslanci  uvedenú  žiadosť  vzali  len  na  vedomie  s tým,  že  bude  predložená  na  budúce
rokovanie obecného zastupiteľstva. 

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.

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 11 a 12
Rôzne a Diskusia

Mgr. Bošanská – informovala sa, či je záujem o prenájom tenisového ihriska.

Starosta obce – informoval, že je záujem o prenájom tenisového ihriska. Záujemcovia sa 
hlásia na obecnom úrade, kde sú im podané ďalšie informácie ohľadom prenájmu ihriska. 

Ing. Cagalová – informovala sa na budovu kolkárne ohľadom plánovaného predaja. 

Starosta obce – zatiaľ je to pozastavené z dôvodu vydaných opatrení ohľadom COVIDu. 

Mgr.  Bošanská –  spýtala  sa  či  nejako  pohla  spolupráca  ohľadom  rokovania  s obcou
Tovarníky na spolufinancovaní ul. Záhradkárskej.

Hlavná  kontrolórka –  stretnutie  prebehlo  so  starostkou  obce  Tovarníky,  ktorá  nás
informovala,  že  obec  Tovarníky  ide  robiť  parkovisko  na  ulici  Záhradkárskej  vysypaním
asfaltovej  drte.  Obec  Jacovce  mala  záujem sa  pripojiť  k tomuto  zámeru  s tým,  že  by  sa
v spolupráci s cestnými stavbami Topoľčany, ktoré to budú realizovať, vysypala drťou aj celá
ulica Záhradkárska. Od cestárov boli pozrieť stav vozovky a vyjadrili sa, že nebude možné to
vypraviť násypom drte z dôvodu nerovnosti komunikácie.  Ďalej sa starostka obce Tovarníky
vyjadrila, že obec Tovarníky nie je naklonená a nechcú sa podieľať na spolufinancovaní na
rekonštrukcii ul. Záhradkárskej. 

p. Beňo – informoval o niektorých  možnostiach realizácie rekonštrukcie ulice Záhradkárskej.

Poslanci sa po diskusii dohodli, že aby sa ulica Záhradkárska ešte viac neznehodnocovala,
bude ulica riadne zdokumentovaná a na začiatku ulice Záhradkárskej -  od ul. Májovej bude
osadená dopravná značka – Zákaz pre nákladné vozidlá. 

Mgr. Bošanská – informovala sa na stav chodníka na ul. Kuzmickej

Starosta obce – čaká sa na vydanie stavebného povolenia a bude sa čakať na vhodnú výzvu. 

p. Beňo – informoval sa na rekonštrukciu strechy na telocvični



Starosta  obce –  z Okresného  úradu  z Nitry  nám  boli  pridelené  finančné  prostriedky  na
riešenie havarijnej situácie strechy na telocvični.  Informoval, že telocvičňa bude zatvorená
približne do začiatku septembra. 

K     bodu 13:
Záver 

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

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

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

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

  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


