
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020

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. 2/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020

K bodu 5:  Správa z finančnej kontroly na mieste – kontrola zmlúv o nájme 
                   na obecnom úrade 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
správu o kontrole nájmu a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku                                  

UKLADÁ:
prepracovať všetky nájomné zmluvy hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Jacovce v zmysle platných zákonov a VZN.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020

K bodu 6:  Správa z finančnej kontroly na mieste – účtovníctvo obecného úradu Jacovce

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
správu z kontroly účtovníctva na obecnom úrade v Jacovciach. 

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020

K bodu 7:  Správa z finančnej kontroly na mieste – účtovníctvo ZŠ s MŠ, Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
správu z kontroly účtovníctva na Základnej škole s materskou školou v Jacovciach.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 5/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020

K bodu 8: Návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
                  v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
                  obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh  VZN č.  4/2020  o určení  výšky  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách
a školských  zariadeniach  pre  ZŠ  s MŠ  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  Jacovce
s pripomienkou

SCHVAĽUJE:
VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 6/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020

K bodu 9: Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s bytovým fondom obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s bytovým fondom obce Jacovce s pripomienkami 

SCHVAĽUJE:
VZN č. 5/2020 o nakladaní s bytovým fondom obce Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 7/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020

K bodu 10: Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom 
                    hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh  Dodatku  č.  1  k VZN  č.  9/2016  pre  určovanie  poplatkov  za  prenájom hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce Jacovce 

SCHVAĽUJE:
Dodatok  č.  1  k VZN  č.  9/2016  pre  určovanie  poplatkov  za  prenájom  hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce Jacovce. 

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 8/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020

K bodu 11:  Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
dôvodovú správu k návrhu zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2/2020 a návrh zmeny 
rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 

SCHVAĽUJE:
1. Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2020
2. Použitie rezervného fondu na financovanie projektu „Zriadenie polytechnickej učebne 

a rekonštrukcia chemickej učebne v Základnej škole Jacovce 

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 9/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020

K bodu 12: Návrh prevodu majetku obce – budova Kolkárne

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu  o spôsobe  prevodu  majetku  –  predaj  kolkárne  spôsobom  obchodnej  verejnej
súťaže. 

SCHVAĽUJE:
podľa zák. č. 138/1991 Z.z. § 9 ods.2 a) spôsob prevodu vlastníctva majetku obce, budova
Kolkárne,   Májová č. 101, parcela č. 190/1 – zastavaná plocha o výmere 385 m2, parcela č.
190/3 – zastavaná plocha o výmere 47 m2 a parcela č. 189/2 – zastavaná plocha o výmere
18 m2 , zapísané na LV č. 793, obchodnou verejnou súťažou.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 10/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020

K bodu 13: Návrh výzvy obchodno - verejnej súťaže – budova Kolkárne

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
návrh na výzvu  obchodno verejnú súťaž podľa zák.  č.  513/1991 Zb. obchodný zákonník
podľa § 281 - 288 na predaj budovy Kolkárne

SCHVAĽUJE:
podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 o majetku obcí podmienky obchodnej verejnej
súťaže.

1. Predávajúci – vyhlasovateľ:

Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce

V zastúpení starostu – Jaroslav Božik

IČO: 00699209

Číslo účtu (IBAN) : SK06 5600 0000 0090 0772 0001

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:



Predaj budovy Kolkárne, Májová č. 101, parcela č. 190/1 – zastavaná plocha o výmere
385 m2, parc.č. 190/3 – zastavaná plocha o výmere 47 m2 a parc.č. 189/2 – zastavaná
plocha o výmere 18 m2, zapísaná na LV č. 793.

3. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Jacovce, na internetovej
stránke (www.obecjacovce.sk) a v tlači.

4. Typ zmluvy:

Kúpno-predajná zmluva podľa zákona č. 40/1964 Z.z. v z.n.p., Občianskeho 
zákonníka

5. Miesto (adresa) a lehota na predkladanie návrhov:

Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce do 30. septembra 2020 do 14,00 hod.

Návrh do súťaže predkladá záujemca v papierovej forme v zalepenej obálke s heslom: 

„Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“ 

6. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Eva Ondrková, číslo tel. 038/5368433, e-mail: mzdy@obecjacovce.sk

Poskytne  technické  informácie  o nehnuteľnosti  alebo  umožní  obhliadku  uvedenej
budovy.

7. Ponuka uchádzača musí obsahovať:

a) Súťažný návrh, t.z. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa Občianskeho 
zákonníka, č. 40/1964 v.n.p.

b) U fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, 
dátum narodenia, štátne občianstvo, telefónne číslo, e-mailovú adresu,

c) U právnickej osoby: názov, sídlo, IČO , DIČ, štatutárny orgán, kontaktné údaje – 
korešpondenčná adresa, telefonický kontakt, aktívnu e-mailovú adresu,

d) Návrh kúpnej ceny, za predmet obchodnej verejnej súťaže, 

e) Navrhovaný účel využitia predmetu kúpy.

http://www.obecjacovce.sk/
mailto:mzdy@obecjacovce.sk


f) Spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na 
účet vyhlasovateľa najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny 
na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

g) V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej 
zmluvy oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, má sa za to, že obe zmluvné 
strany od zmluvy odstúpia a zmluva sa od počiatku zrušuje.

h) Vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

i) Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými 
podkladmi.

j) Záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho
poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

8. Každý záujemca môže predložiť iba jeden návrh. Ak záujemca podá viac návrhov,
všetky  budú  zo  súťaže  vylúčené.  Záujemca  sa  podaním  svojho  návrhu  zaväzuje
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,  o ktorých sa dozvie v súvislosti
s procesom získavania informácií ohľadom súťaže. 

9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

10. Obec Jacovce ako vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo
zrušiť súťaž.

11. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena. 

12. Podmienka  zachovania  časti  budovy na  športové  účely  s prístupom pre  verejnosť,
zachovanie  predajne  kvetov  a autobusovej  zastávky  s prestrešením  pred  budovou
kolkárne, rekonštrukcia stavby do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného
povolenia.

13. Návrhy  predložené  do  obchodnej  verejnej  súťaže  vyhodnotí  komisia  menovaná
starostom  obce  v počte  najmenej  5  členov.  Komisia  je  spôsobilá  vyhodnocovať
predložené  ponuky,  ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina  všetkých  jej  členov.



O vyhodnotení súťaže je súťažná komisia povinná spísať protokol.  Otváranie obálok
je neverejné.

14. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom
do 5 kalendárnych  dní po schválení výsledkov.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 10.9.2020



K bodu 14:  Návrh na zápis pripravených textov do kroniky obce Jacovce za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
stanovisko  Komisie  vzdelávania,  kultúry,  športu,  mládeže  a sociálnych  služieb
k pripravenému textu do obecnej kroniky za rok 2019 s pripomienkami

SCHVAĽUJE:
zápis pripravených textov do obecnej kroniky za rok 2019.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 12/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020



K bodu 15:  Nový návrh nájomnej zmluvy s Poľnohospodárskym – podielnickým 
                     družstvom Prašice sídlo Jacovce na pozemky vedené v katastri 
                     nehnuteľnosti, ktorých vlastníkom je obec Jacovce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o návrhu zmluvy č. OcÚ/Jac. o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri 
prevádzkovaní podniku s Poľnohospodárskym družstvom Prašice, sídlo Jacovce

SCHVAĽUJE:
zmluvu  č.  OcÚ/Jac.  o nájme  pozemkov  na  poľnohospodárske  účely  pri  prevádzkovaní  podniku
s Poľnohospodárskym družstvom Prašice, sídlo Jacovce

UKLADÁ:
obecnému úradu uzatvoriť zmluvu č.OcÚ/Jac. o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
pri prevádzkovaní podniku s Poľnohospodárskym družstvom Prašice, sídlo Jacovce.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

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

konaného dňa 10.9.2020



K bodu 16: Žiadosti: 
  -  pod č. 1696/2020 – Bc. Marián Mikuš, Jacovce – o skončenie pracovného  
     pomeru dohodou

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť  pod č.  1696/2020 –  Bc.  Marián  Mikuš,  Jacovce  o skončenie  dohody o pracovnej
činnosti – pozícia knihovníka 

SCHVAĽUJE:
žiadosť  pod č.  1696/2020 –  Bc.  Marián  Mikuš,  Jacovce  o skončenie  dohody o pracovnej
činnosti – pozícia knihovníka.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 14/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020



K bodu 16: Žiadosti: 
-   pod č. 1697/2020 – Jana Mikušová, Jacovce  - o prijatie do zamestnania

  ako knihovníčka

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť  pod  č.  1697/2020  –  Jana  Mikušová,  Jacovce  –  o prijatie  do  zamestnania  ako
knihovníčka

SCHVAĽUJE:
žiadosť  pod  č.  1697/2020  –  Jana  Mikušová,  Jacovce  –  o prijatie  do  zamestnania  ako
knihovníčka.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 15/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 



konaného dňa 10.9.2020

K bodu 16: Žiadosti: 
- pod č. 1716/2020 – ZŠ s MŠ Jacovce – o kúpu konvektomatu

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu k žiadosti pod č. 1716/2020, Základná škola s materskou školou, Jacovce o kúpu 
konvektomatu

SCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 1716/2020, Základná škola s materskou školou, Jacovce o kúpu konvektomatu 
do školskej jedálne

UKLADÁ:
obecnému úradu vykonať verejné obstarávanie v súlade s predmetnou žiadosťou.

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 16/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020



K bodu 16: Žiadosti
- pod č. 1422/2020 – Stanislav Vančo – VAK izolačné a dizajnové sklá, Jacovce 

- o kúpu časti pozemku na LV 793

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1422/2020 – Stanislav Vančo – VAK izolačné a dizajnové sklá, Jacovce - 
o kúpu časti pozemku na LV 793 s pripomienkami

NESCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 1422/2020 – Stanislav Vančo – VAK izolačné a dizajnové sklá, Jacovce - 
o kúpu časti pozemku na LV 793.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 17/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020



K bodu 16: Žiadosti
- pod č. 1718/2020 – Mgr. Ivan Antalič, Jacovce – o kúpu časti pozemku na LV 

793

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1718/2020 – Mgr. Ivan Antalič, Jacovce – o kúpu časti pozemku na LV 793     
s pripomienkami

NESCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 1718/2020 – Mgr. Ivan Antalič, Jacovce – o kúpu časti pozemku na LV 793.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 18/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020



K bodu 16: Žiadosti
- pod č. 1700/2020 – Domkov, s.r.o., Topoľčany – o stanovisko k prevzatiu 

cestnej komunikácie, osvetlenia, vodovodu a kanalizácie po výstavbe IBV 
Zóna Jarabina, Jacovce

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu k žiadosti č. 1700/2020 zo dňa 19.08.2020 žiadateľa Domkov s. r. o., Stummerova
1941/6, 955 01 Topoľčany s pripomienkami

SCHVAĽUJE:
žiadosť č. 1700/2020 zo dňa 19.08.2020 žiadateľa Domkov s. r. o., Stummerova 1941/6, 955
01 Topoľčany na prevod a prevzatie budúcich diel do majetku Obce Jacovce: 

- Cestná komunikácia – miestna obslužná komunikácia obojsmerná v šírke 5 m, celková
spevnená  plocha  predstavuje  výmeru  1816  m2  s asfaltovým  povrchom,  v zmysle
priloženej projektovej dokumentácie

- Chodník v šírke 2 m vedený popri  cestnej  komunikácii,  ktorého celková spevnená
plocha  zo  zámkovej  dlažby  predstavuje  výmeru  662  m2,  v zmysle  priloženej
projektovej dokumentácie

- Verejné  osvetlenie,  ktoré  pozostáva  z 11  svetelných  bodov,  v zmysle  priloženej
projektovej dokumentácie

- Vodovod – vodovodná vetva „A“ HDPE PN 10 DN 100 v celkovej dĺžke 362,4 m
v zmysle priloženej projektovej dokumentácie

- Splašková verejná kanalizácia – „A“ PVC DN 300 v celkovej dĺžke 335,8 m obsahuje
9 nových šácht a 15 pripojení v zmysle priloženej projektovej dokumentácie

- Dažďová  kanalizácia  PVC  DN  150  bude  pozostávať  zo  6  vsakovacích  objektov
v zmysle priloženej projektovej dokumentácie

Všetky vyššie  menované stavebné diela  v katastrálnom území Obce Jacovce,  vedených na
parcelách reg.  E č. 555/1, 556/1, 556/2.

UKLADÁ:
Obecnému úradu uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu na diela: 

- Cestná komunikácia – miestna obslužná komunikácia obojsmerná v šírke 5 m, celková
spevnená  plocha  predstavuje  výmeru  1816  m2  s asfaltovým  povrchom,  v zmysle
priloženej projektovej dokumentácie



- Chodník v šírke 2 m vedený popri  cestnej  komunikácii,  ktorého celková spevnená
plocha  zo  zámkovej  dlažby  predstavuje  výmeru  662  m2,  v zmysle  priloženej
projektovej dokumentácie

- Verejné  osvetlenie,  ktoré  pozostáva  z 11  svetelných  bodov,  v zmysle  priloženej
projektovej dokumentácie

- Vodovod – vodovodná vetva „A“ HDPE PN 10 DN 100 v celkovej dĺžke 362,4 m
v zmysle priloženej projektovej dokumentácie

- Splašková verejná kanalizácia – „A“ PVC DN 300 v celkovej dĺžke 335,8 m obsahuje
9 nových šácht a 15 pripojení v zmysle priloženej projektovej dokumentácie

- Dažďová  kanalizácia  PVC  DN  150  bude  pozostávať  zo  6  vsakovacích  objektov
v zmysle priloženej projektovej dokumentácie

Všetky diela sa budú nachádzať v katastrálnom územie Jacovce, parc. reg. E č. 555/1, 556/1
a 556/2. K prevzatiu diel dôjde po kolaudácii diela za cenu spolu 1 €.

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 19/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 



konaného dňa 10.9.2020

 

K bodu 16: Žiadosti
- pod č. 1710/2020 – WOODMART, s.r.o., Topoľčany – o predĺženie termínu 

na vysťahovanie 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1710/2020 – WOODMART, s.r.o., Topoľčany – o predĺženie termínu na 
vysťahovanie a stanovisko predsedu stavebnej komisie

SCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 1710/2020 – WOODMART, s.r.o., Topoľčany – o predĺženie termínu na 
vysťahovanie. Termín: do 15.10.2020

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 20/13/2020



z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 
konaného dňa 10.9.2020

Doplnenie programu:

K bodu 17:  Rôzne
- žiadosť pod č. 1768/2020 – Ing. Mária Šulavíková, Bratislava – o príspevok na

vybudovanie kanalizačnej prípojky 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
informáciu  k  žiadosti  pod  č.   1768/2020  zo  dňa  07.09.2020  Ing.  Márie  Šulavíkovej,
Bratislava a stanovisko stavebnej komisie pri OcZ v Jacovciach. 

 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach



Uznesenie č. 21/13/2020
z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, 

konaného dňa 10.9.2020

Doplnenie programu:

K bodu 17:  Rôzne
- Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu o možnosti prijatia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci „NFV“ 

z Ministerstva financií SR a stanovisko hlavnej kontrolórky k prevereniu podmienok 
pre prijatie návratných zdrojov financovania

2. informáciu o financovaní obnovy ul. Záhradkárskej 

SCHVAĽUJE:
1. Prijatie návratnej finančnej výpomoci „NFV“ z Ministerstva financií SR                       

v sume 36 500 EUR.
2. Použitie  finančných prostriedkov v sume 36 500 EUR na obnovu ul. Záhradkárskej 

a na iné projekty. 

Jaroslav Božik
                                                                                    starosta obce 


