
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 9.12.2020 o 17.00 hod.
v jedálni Poľnohospodárskeho družstva Prašice sídlo Jacovce

Prítomní:  8 poslancov obecného zastupiteľstva  /1 poslanec Mgr. Rastislav Toman 
                                                                                 bol  neprítomný/

       Hlavná kontrolórka obce
       Pracovníci obce

                   Hostia 

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 hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2020 o miestnej dani za užívanie 

verejného priestranstva na území obce Jacovce 
7. Návrh zmeny č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia
na území obce Jacovce 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území 
obce Jacovce 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020 o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce 

10. Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.3/2020
11. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Jacovce

na roky 2021 – 2023
12. Rozpočet obce Jacovce za roky 2018 – 2020 a návrh Rozpočtu na roky 2021 - 2023
13. Návrh Rokovacieho poriadku osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu
14. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Jacovce za rok 2020 
15. Návrh na obsadenie miesta Správcu obecnej knižnice v Jacovciach 
16. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou, za školský rok 2019/2020
17. Žiadosti

- pod č. 1966/2020 – p. Šatan, Jacovce – o výmenu pozemku 



- pod č. 2135/2020 – p. Schwarz a manž., Topoľčany – o výmaz predkupného práva 
- pod č. 2103/2020 – p. Wágner, Jacovce – o odpustenie platenia nájmu 
- pod č. 2131/2020 – p. Mikudíková- Rebeca Stylle, Nemečky – o odpustenie nájmu

alebo časti nájmu
- pod č. 1857/2020 a pod č. 1889/2020 o finančnú dotáciu na Centrum voľného času

18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver

Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta  obce –  otvoril  14.  zasadnutie  obecného   zastupiteľstva.   Zasadnutie  sa  konalo
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, hlavnú
kontrolórku obce, pracovníkov obecného úradu a hostí.  Predložil návrh programu obecného
zastupiteľstva,  ktorý poslanci  schválili. 

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
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 a Ing. Machovú  

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Čelechovského, p. Bajzíka 

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 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.  15/11/2020  z 11.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré sa
konalo  dňa  21.5.2020  sa  doplnilo  Uznesenie  č.  8/27/2018  z 27.  zasadnutia  obecného
zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa  27.9.2018  o údaj  EKN  –  informácia.  Uznesením
č. 8/27/2018 sa uložilo obecnému úradu vysporiadať parc. č. EKN 762/1. Úloha naďalej trvá. 



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. 

Uznesením  č.  2/13/2020 z 13.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré  sa
konalo dňa 10.9.2020 bolo uložené  obecnému úradu prepracovať  všetky nájomné zmluvy
hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Jacovce v zmysle platných zákonov
a VZN. Úloha naďalej trvá. 

Uznesením č.  12/13/2020 z 13.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré sa
konalo dňa 10.9.2020 bolo uložené obecnému úradu uzatvoriť zmluvu s PPD Prašice, sídlo
Jacovce o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku. Úloha je
splnená. 

Uznesením č.  15/13/2020 z 13.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré sa
konalo dňa 10.9.2020 bolo uložené obecnému úradu vykonať verejné obstarávanie v súlade
so žiadosťou ZŠsMŠ Jacovce /kúpa konvektomatu do školskej jedálne/. Úloha splnená. 

Uznesením č.  18/13/2020 z 13.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré sa
konalo  dňa  10.9.2020  bolo  uložené  obecnému  úradu  uzatvoriť  kúpno-predajnú  zmluvu
v súlade so žiadosťou pod č. 1700/2020 – Domkov, s.r.o. Topoľčany. Úloha naďalej trvá. 

Ing.  Cagalová –  informovala  sa  na  uznesenie  č.  16/11/2020  z 11.  zasadnutia  obecného
zastupiteľstva ohľadom vysporiadania pozemkov na bytovkou na ul. Pod Hôrkou. 

p.  Ondrková –  vysvetlila  poslancom,  že  občania  tam bývajúci  budú nanovo  pozvaní  na
obecný úrad za účelom oboznámenia sa s uvedeným stavom, prebieha momentálne zápis na
katastrálnom odbore v Topoľčanoch. Nanovo budú pozemky rozmerané a podľa toho sa budú
pripravovať nájomné zmluvy pre občanov, ktorých sa to týka. 

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. 4
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 



K     bodu 5: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021

V zmysle  § 18 f  ods.  1  písm.  b)  zákona č.  369/1990 Z.z.  O obecnom zriadení   v  znení
neskorších   predpisov  a o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  hlavný  kontrolór  obce
predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Jacovciach  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2021, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci 15 dní pred
prerokovaním v obecnom zastupiteľstve. 

Mgr. Bošanská – mala návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti o kontrolu uzatvorených
poistných zmlúv na majetok obce. Poslanci súhlasili s doplnením. 

Poslanci predložený Plán kontrolnej činnosti schválili s pripomienkou. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 s pripomienkou 

Hlasovanie č. 5
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 6: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva na území obce Jacovce 



V súčasne platnom VZN č.11/2014 o miestnej  dani za užívanie verejného priestranstva na
území  obce  Jacovce  v prílohe  č.1  sú  špecifikované  všetky  verejné  prístupné  pozemky vo
vlastníctve obce Jacovce. Vzhľadom k tomu, že od r. 2014 došlo k zmene užívania niektorých
pozemkov,  prípadne k prečíslovaniu  parciel,  navrhujeme nové VZN č.  6/2020, kde nie  sú
verejné prístupné pozemky uvedené podľa čísla parcely ( Čl. 3 Predmet dane). Sadzba dane
v Čl. 4 sa nemenila od roku 2014, je schválená vo výške 0,20 € za každý aj začatý meter
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. V návrhu VZN sú v Čl.
7  určené  akcie,  resp.  podujatia,  pri  ktorých  sa  daň  nevyrubuje.  Návrh  VZN  č.  6/2020
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Jacovce bol predmetom
jednania  ekonomickej  komisie  dňa  24.11.2020.  Prítomní  členovia  komisie  súhlasili  so
zmenami a zároveň navrhli zvýšenie sadzby dane z 0,20 € na 0,50 € za každý aj začatý meter
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. 

Mgr. Divišová – informovala o prerokovaní uvedeného návrhu VZN v ekonomickej komisii 
a navrhla  zvýšiť sadzbu na 0,50 € tak ako odporučila ekonomická komisia. 

Poslanci súhlasili so zvýšením sadzby. 

Hlasovanie č. 7
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu VZN. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva na území obce Jacovce 

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

SCHVAĽUJE:
Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
na území obce Jacovce 

Hlasovanie č. 9
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/



Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 7: 
Návrh zmeny č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 č.  2.  VZN č.  3/2020 o určení  výšky  dotácie  na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce.  Táto zmena je
v poradí druhá v tomto roku. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo projekt
„Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ a naša materská škola sa na tomto
projekte zúčastnila. V období od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020 bola materskej škole preplatená
časť hrubých miezd  pracovníkov.   Nakoľko mzdy v materskej  škole financuje  obec,  tieto
prostriedky patria do obce. Úpravou vo VZN č. 3/2020 sa tieto financie odpočítali v materskej
škole, ale následne sa upravili dotácie na základe žiadosti od pani riaditeľky, a tým sa vo VZN
č. 3/2020 prepočítali sumy okrem materskej školy aj školskému  klubu detí a školskej jedálni.
V rozpočte  boli  tieto  náklady  na  služby a materiál  vykryté  z vlastných  príjmov  a tieto  sú
podstatne  nižšie  ako  sa  v rozpočte  naplánovalo,  škola  nemá  prostriedky  na  financovanie
služieb, údržby a materiálu v školských zariadeniach. V školskej kuchyni, kde sa varí sa kazia
spotrebiče, pracovníčky potrebujú nové ochranné odevy a  hygienické potreby.

Poslanci nemali pripomienky k návrhu zmeny č.2 k uvedenému VZN. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh zmeny č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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. 10
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:



zmenu  č.  2  k Všeobecne  záväznému  nariadeniu  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. 11
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 8: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020 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  návrh VZN o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na dieťa
školského zariadenia na území obce Jacovce. 

Na komisii ekonomiky a správy majetku vznikla pripomienka k prílohe č. 1 VZN č. 7/2020,
kde  sa  suma  dotácie  na  MŠ  znižuje  o 2044  €  a v ŠKD  o sumu  1930  €.  Sú  to  sumy
odchodného  v roku  2021.  Tieto  sumy  sa  vyčleňujú  z 1/12  dotácie  pre  MŠ  a ŠKD  ako
originálne kompetencie. Členovia komisie navrhujú odsúhlasiť túto pripomienku na obecnom
zastupiteľstve. 

Hlavná kontrolórka –  informovala,  že  uvedené  VZN by sa  malo  schváliť  tak  ako bolo
uverejnené  bez  pripomienok  ekonomickej  komisie.  V roku  2021  sa  bude  toto  VZN  ešte
upravovať. Má názor, že výpočet nie je presný a preto navrhla pracovné stretnutie v novom
roku za účelom doriešenia úpravy predmetného VZN. 

Mgr.  Babčanová –  informovala,  že  návrh  VZN  bol  prerokovaný  aj  s ňou  a súhlasila
s návrhom, ale súhlasí aj s pracovným stretnutím, kde sa vysvetlí daný skutočný stav potrieb
pre materskú školu a školský klub. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k návrhu VZN a uvedené schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020 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: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 



                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce 

Hlasovanie č. 13
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 9: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020 o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce 

Návrh VZN č. 8/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Jacovce s účinnosťou od 1.1.2021 je  spracovaný v zmysle  zákona č.  582/2004 Z.  z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov. Vo vyššie uvedenom zákone došlo k doplneniu textu v § 77
ods.1 písm. b) a c). Zmenu textu sme zapracovali do návrhu VZN v Čl. 3 – Platenie poplatku
a  poplatník.  Zmena  je  aj  v  §  81  písm.  1,  vyššie  uvedeného  zákona,  ktorá  sa  týka
množstvového  zberu  a vyrubenia  poplatku  inou  formou  ako  rozhodnutím.  V obci  sa
poplatníkom,  ktorí  využívajú  množstvový  zber,  vystavujeme  faktúru  a túto  skutočnosť
dopĺňame  do návrhu VZN v Čl.  5  –  Spôsob vyrubenia  a splatnosť  poplatku  a v Čl.  15  –
Spôsob platenia poplatku. V návrhu VZN je doplnený Čl. 6 – Označenie a členenie nádob na
zmesový  komunálny  odpad.  Nádoby  určené  na  zmiešaný  komunálny  odpad  musia  byť
označené  originálnou  nálepkou,  vydanou  obecným  úradom  v Jacovciach,  inak  nebudú
zberovou spoločnosťou vyvezené. 
K zavedenie povinnosti  označiť  zberné nádoby na komunálny odpad nálepkou nás núti tá
skutočnosť,  že  každoročne  dochádza  k navyšovaniu  počtu  vyvezených  nádob od zberovej
spoločnosti  a tým samozrejme  k zvýšeniu  fakturovanej  sumy za  odvoz.  Nálepky budú do
každej domácnosti doručené v priebehu mesiaca december podľa počtu členov v domácnosti.
V novom  návrhu  VZN  neprichádza  k úprave  jednotlivých  sadzieb  za  komunálny  odpad
a drobný stavebný odpad. 

Hlavná kontrolórka – informovala, že v rámci pripomienkového konania sú k návrhu VZN tri
pripomienky, z ktorých jedna nie je predmetom predkladaného návrhu VZN č.8/2020, druhá
sa týka toho,   že  došlo k technickej  chybe  v Čl.  8  – Určenie  poplatku  v písm a),  kde  je



nesprávne uvedený počet dní na výpočet ročného poplatku ( uvedené 366 , správne má byť
365 ) a tretia pripomienka sa týka čl.15, kde sa slovo daňovník mení na poplatník a dopĺňa sa
v druhom  odseku  veta:  Podnikateľský  subjekt  môže  požiadať  o splátky  po  doručení
vystavenej faktúry. 

Uvedené pripomienky budú po schválení obecným zastupiteľstvom zapracované do VZN.

Na zasadnutí  ekonomickej komisie dňa 24.11.2020  bol prednesený návrh VZN č. 8/2020
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce. Prítomní
členovia komisie súhlasili so zmenami  a doporučujú navrhnuté VZN schváliť.

Poslanci odsúhlasili navrhovanú pripomienku v čl.8.

Hlasovanie č. 14
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci odsúhlasili navrhovanú pripomienku v čl.15.

Hlasovanie č. 15
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci po diskusii odsúhlasili navrhované VZN. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Jacovce s pripomienkami

Hlasovanie č. 16
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



SCHVAĽUJE:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Jacovce 

Hlasovanie č. 17
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 10: 
Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.3/2020

V súlade s ustanovením Zák. č. 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.  3/2020.  Zmena rozpočtu
obsahuje aj očakávané plnenie rozpočtu v roku 2020. Od toho sa odvíja presun finančných
prostriedkov z usporených položiek na prekročené.  

V príjmovej  časti  v  bežných príjmoch sú upravené sumy v opatrovateľskej  službe,  kde sa
príjem zvýšil, zníženie bolo vo vlastných príjmoch základnej školy (z dôvodu pandemickej
situácie). Pribudli dotácie, ktoré majú presne určený účel ako sú: dotácia na mzdy z ÚPSVaR,
knihy, dištančné vzdelávanie v ZŠ, dopravné a pod.  

V kapitálových príjmoch nám z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR bola
zaslaná dotácia na „Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ
Jacovce“. Táto dotácia bola zapracovaná v druhej zmene rozpočtu. Zmena rozpočtu č. 3/2020
obsahuje aj príjem dotácie na dokončenie učební. 

V príjmových  finančných  operáciách   je  v zmene  rozpočtu  započítaná  suma  návratnej
finančnej výpomoci z MF SR -  36 500 €. 

Vo výdavkovej časti  rozpočtu  sú presuny financií  tak  ako sa javí očakávaná skutočnosť.
Úspory sú na energiách, kde hlavne na spotrebe plynu šetríme. Pandemická situácia v roku
2020  nám  zvýšila  výdavky  v rozpočte  v sume  13220  €.  Vytvorením  novej  funkčnej
klasifikácie „Civilná obrana“ sa zobrazili sumy ktoré sme vynaložili na odstránenie následkov
pandémie. Zo ŠR máme prísľub refundácie časti výdavkov. Finančné prostriedky na položke
všeobecný materiál  –  rozvoj  obce,  kde sme hradili  všetky náklady na pandémiu,  tieto  sa
presunuli na položku civilná obrana. 



V položke  mzdy  na  opatrovateľky  je  tiež  zvýšenie,  ktoré  sa  upravuje  s odvodmi,  kde  je
úspora. Náklady na sociálne služby občanom v domove dôchodcov sa znížili, pretože jeden
občan bol presťahovaný do Kovariec, kde sa na jeho náklady dopláca mesačne 10 €, oproti
242 €.  V ZŠsMŠ sa  upravovali  výdavky podľa  zdrojov,  nakoľko pre  MŠ  bola   zaslaná
dotácia  na  mzdy a obec  tým usporila  na  originálnych  kompetenciách.  Výdavky základnej
školy sa zvyšovali úmerne k príjmu dotácií. 

Čo sa týka Kapitálových výdavkov z dotácie zo ŠR sa zakúpil počítač pre potreby sčítania
obyvateľov,  domov  a bytov  v roku  2021.  Dobudoval  sa  kamerový  systém v obci,  kde  sa
zvýšili výdavky spolufinancovania o 215 €, zvýšili sa výdavky o 100 € aj na prepracovanie
projektu na opravu Záhradkárskej ulice. Táto sa rekonštruuje z návratnej finančnej výpomoci
v sume 31 542 €. Zbytok financií v sume 4958 € je v bežných výdavkoch pod kódom zdroja
20  –  „Rutinná  a štandardná  údržba“  –  Oprava  oplotenia  MŠ.  Zriadenie  polytechnickej
a modernizácia chemickej učebne má na výdavkoch tri riadky: zdroj financií z EÚ (85%), zo
ŠR (15%) a z vlastných zdrojov. Vlastné zdroje sú vyčíslené v sume 8555 €.

Mgr. Divišová – vysvetľovala jednotlivé položky rozpočtu poslancov tak ako boli predložené
a rozobrané na ekonomickej komisii. 

Poslanci nemali pripomienky k navrhovanej zmene rozpočtu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.3/2020

Hlasovanie č. 18
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.3/2020

Hlasovanie č. 19
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Návrh bol prijatý. 

K     bodu 11: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Jacovce
na roky 2021 – 2023

Hlavná  kontrolórka  –  predložila  poslancom  odborné  stanovisko  k návrhu  viacročného
rozpočtu  obce  na  roky 2021  –  2023  a k návrhu  rozpočtu  obce  na  rok  2021,  ktoré   bolo
spracované  na  základe   predloženého  návrhu viacročného  rozpočtu  na  roky 2021  –  2023
a návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z.n.p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2021, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2022, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2023. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v
ďalších rozpočtových rokoch. Navrhovaný viacročný rozpočet sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7
zákona  č.  583/2004 Z.z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy a  o  zmene    a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne člení na: 
a) bežný rozpočet , t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a  kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.

Celkový rozpočet na rok 2021  je vyrovnaný.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov. Hlavná kontrolórka odporúča obecnému
zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu  na rok 2021 schváliť a na roky 2022 a 2023 zobrať
na vedomie.

Poslanci nemali pripomienky k  uvedenému stanovisku. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Jacovce
na roky 2021 – 2023

Hlasovanie č. 20
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0



Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 12: 
Rozpočet obce Jacovce za roky 2018 – 2020 a návrh Rozpočtu na roky 2021 - 2023

V súlade  s ustanovením  zákona  369/1990  Zb.  z.,  §  14  zákona  č.  583/2004  Z.  z.,
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  v z.  n.  p.  a v súlade  so  schváleným
uznesením obecného zastupiteľstva dňa 9. 12. 2020 sa vykoná návrh rozpočtu obce Jacovce
na  rok  2021  až  2023.  Návrh  rozpočtu  na  rok  2021  a roky  2022  a 2023  bol  zostavený
z predpokladaných príjmov v roku 2021 a predpokladu na ďalšie dva nasledujúce roky. 

Príjmy:
Pri  podielových daniach vychádzame zo zverejnenej prognózy na budúci rok a ďalšie dva.
Oproti predchádzajúcemu roku sú tieto príjmy na podielových daniach nižšie. Znížila sa aj
položka na nájme prenajatých objektov, z dôvodu odchodu firmy Woodmart s. r. o.. Od týchto
skutočností v príjmoch sa odvíjajú aj výdavky. 

Výdavky:
Mzdy sa upravili minimálne,  odmeny nie sú naplánované,  energie sa znížili,  všetko podľa
skutočnosti roku 2020. TJ Družstevník Jacovce si predložil žiadosť o dotáciu na sumu 34 tis.
eur,  táto  bola  vo  výdavkoch  upravená  na  24  tis.  eur.  Taktiež  výdavky  v kultúre  sú
naplánované na sumu v roku 2020 – 4600 eur. V kapitálových výdavkoch nie je žiadna suma,
pretože financie ktoré budeme mať na príjme pokrývajú iba nevyhnutné výdavky v bežnom
rozpočte a splátky úverov. Ak by Ministerstvo financií SR zverejnilo výšku podielových daní
a táto  by  bola  vyššia  ako  je  avizovaná  v prognóze,  tieto  financie  by  sme  v prvej  zmene
rozpočtu zaradili do kapitálových výdavkov, tiež na položky ktoré sú krátené, t. j. kultúra,
šport. Výdavky na originálne kompetencie pre MŠ, ŠKD a ŠJ spolu predstavujú 276 862 eur.
Navýšenie je hlavne v mzdách a odvodoch, nakoľko sa mení výška minimálnej mzdy. Taktiež
je tam suma odchodného v MŠ 2044 eur. Na výdavkoch v položke „staroba“, kde sú zahrnuté
mzdy a odvody opatrovateliek sa suma nezvyšovala, hoci by bola potrebná vyššia, v novom
roku sa bude musieť prehodnotiť počet opatrovateliek, nakoľko náklady mimoriadne stúpajú
a obec nemá z čoho toto financovať.

Mgr.  Divišová  –  zhrnula  jednotlivé  položky  navrhovaného  rozpočtu  a za  ekonomickú
komisiu sa vyjadrila,  že súhlasí  s návrhom rozpočtu,  ktorý odporúča   ekonomická komisia
schváliť. 

Ing. Cagalová – informovala sa na verejné osvetlenie v obci. 

Starosta  obce –  vysvetlil,  že  verejné  osvetlenie  v obci  je  zastaralé  a je  možnosť  obnovy
verejného osvetlenia  v celej  obci po dohode so súkromnými spoločnosťami.  Obec plánuje
stretnutie  so  spoločnosťou,  ktorá  nám  ponúka  výmenu  všetkých  svietidiel  na  verejnom
osvetlení v obci v priebehu budúceho roka. O stretnutí budeme poslancov informovať. 



p.  Bajzík –  informoval  sa  na  výrazne  znížený  rozpočet  pre  Telovýchovnú  jednotu
Družstevník Jacovce. 

Hlavná kontrolórka  – vysvetlila, že rozpočet bol krátený z dôvodu nepriaznivej prognózy
pre budúci rok 2021 a z toho sa odvíjala aj položka na šport. 

Starosta obce - TJ musí hľadať zdroje na svoje výdavky.  

Mgr. Bošanská – informovala sa na opatrovateľskú službu v obci. 

Starosta obce -  informoval, že výška úväzkov jednotlivých opatrovateliek sa bude v roku
2021 prehodnocovať. 

p. Ondrková – informovala, že sa zvyšuje minimálna mzda a odvíja sa to aj podľa stupňa
odkázanosti opatrovaných. 

Mgr. Bošanská – informovala sa na oplotenie materskej škôlky, či je to najlepšie riešenie pre
obec po finančnej stránke. 

Starosta obce a Bc Kajanová – informovali, že áno. 

Bc. Kajanová – informovala, že cena je kompletná. Obsahuje kompletnú dodávku a montáž
oplotenia /zemné práce, stĺpiky, pletivo, šponové drôty, atď./

p. Beňo – informoval sa na stĺpiky, či sú všetky zlé. A či je potrebná celková výmena a také
množstvo navrhnutých stĺpikov. Nezasadala stavebná komisia a nevie bližšie informácie. 

Bc.  Kajanová  –  navrhované  množstvo  stĺpikov  je  možné  zredukovať,  uvidí  sa  podľa
skutočnosti  a potreby.  Sú  navrhované  železné  vo  výške  1,80  m,  sú  vyššie  ako  pôvodné
stĺpiky, z dôvodu bezpečnosti detí. 

p. Beňo – bolo by dobré to zmapovať a prejsť si daný stav a určiť koľko bude potrebných
stĺpikov,  záleží  to  od  rôznych  skutočností  /  od  terénu,  hĺbky  výkopu/,  je  nutné  si  to  na
stavebnej komisii všetko povedať a doriešiť. 

Starosta obce – informoval,  že bol sa na tvare miesta s odborníkmi a rozhodlo sa, že sa to
bude robiť, je to všetko pripravené, pozemok vyčistený. 

p. Bajzík – navrhované stĺpiky sú zbytočne nahusto, možno ich nebude treba toľko osadiť. 

Hlavná kontrolórka – informovala, že predseda stavebnej komisie si mohol zvolať komisiu,
ešte sa to môže zastaviť,  môže sa ísť pozrieť na daný stav oplotenia  a doriešiť  realizáciu
a povedať si riešenie opravy. 



Mgr. Kišac – prikláňa sa k realizácii výmeny celého oplotenia, tak ako je pripravený zámer. 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu rozpočtu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Rozpočet obce Jacovce za roky 2018 – 2020 a návrh Rozpočtu na roky 2021 - 2023

Hlasovanie č. 21
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
1. Rozpočet obce Jacovce na rok 2021 v členení:

a) Bežný rozpočet
- bežné príjmy
- bežné výdavky

b) Kapitálový rozpočet
- kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky

c) Finančné  operácie
- príjmové finančné operácie
- výdavkové finančné operácie

                     a ďalej  v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.

Hlasovanie č. 22
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 13: 
Návrh Rokovacieho poriadku osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu

Obecný úrad predložil poslancom návrh rokovacieho poriadku osobitnej komisie na ochranu
verejného  záujmu.  Komisia  má  sledovať  dodržiavanie  nezlučiteľnosti  funkcie  verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií,  plní si úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 -



ústavný  zákon  o ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií   verejných  funkcionárov.
Doterajší  rokovací poriadok bol určený pre komisiu v minulom volebnom období, pretože
v čl. II bod 2) je časový údaj na volebné obdobie 2015 – 2018. V tomto návrhu rokovacieho
poriadku nie je časové obdobie, aby sa nemusel meniť každé volebné obdobie. V rokovacom
poriadku osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu  je  uvedený presný postup ako má
komisia pracovať. 

Poslanci nemali pripomienky k predmetnému návrhu.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh Rokovacieho poriadku osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu

Hlasovanie č. 23
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Rokovací poriadok osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu

Hlasovanie č. 24
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 14: 
Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Jacovce za rok 2020 

V zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách má obec povinnosť
vypracúvať  a schvaľovať  komunitný  plán  sociálnych  služieb  a tým  súčasne  vytvárať
podmienky na podporu komunitného rozvoja,  komunitnej  práce a komunitnej  rehabilitácie
v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Hlavným zámerov realizácie KPSS je spokojnosť
občanov  s poskytovanými  službami  obce,  zvýšenie  kvality  života,  aktívny  záujem  ľudí
o udržateľnosť a rozvoj komunity obce. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jacovciach
dňa 28.6.2018 bol uznesením č. 4/26/2018 schválený KPSS na obdobie rokov 2018 – 2022.
Komunitný plán hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre rozvoj
v tejto sfére na ďalšie obdobie. KPSS identifikuje prioritné cieľové skupiny, ktorými sú:

1. seniori a zdravotne ťažko postihnutí občania



2. nezamestnaní
3. deti a mládež

Hlavná  kontrolórka  –  mala  pripomienku,  že  niektoré  aktivity  nie  sú  napísané  podľa
skutočnosti, má k tomu výhrady a musí sa to upraviť. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Jacovce za rok 2020 
s pripomienkami 

Hlasovanie č. 25
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 15: 
Návrh na obsadenie miesta Správcu obecnej knižnice v Jacovciach 

Na poslednom zasadnutí  obecného zastupiteľstva  dňa 10.9.2020 bola prerokovaná žiadosť
p.  Mariána  Mikuša,  Jacovce,  o ukončení  práce  knihovníka  z dôvodu  nástupu  na   denné
štúdium VŠ. Dohoda bola ukončená 22.9.2020.  Následne bola schválená a menovaná ako
knihovníčka  p.  Jana  Mikušová,  Jacovce,  ktorá  v mesiaci  októbri  2020  mala  nastúpiť  do
obecnej  knižnice,  no  zo  zdravotných  dôvodov  však  do  práce  nenastúpila.  Z uvedeného
dôvodu sme uverejnili na webovej stránke obce a oznámili aj obecným rozhlasom, že obec
Jacovce hľadá správcu obecnej knižnice. Pozíciu správcu obecnej knižnice chceme obsadiť od
5. januára 2021.Na výzvu obsadenia miesta správcu knižnice boli doručené tri žiadosti:

1. Eva Sáková, Jacovce – je dôchodkyňa, má stredoškolské vzdelanie s maturitou, 
neovláda prácu s počítačom.

2. Andrej Burza, Topoľčany – absolvent Obchodnej akadémie v roku 2018, od januára 
2021 bude nezamestnaný, hľadá si prácu.

3. Lýdia Vančová, Topoľčany, je dôchodkyňa, ovláda prácu s počítačom, dochádzka do 
knižnice nerobí problémy.



Ani jeden zo žiadateľov o miesto správcu knižnice nemá skúsenosti s prácou v knižnici, po
prijatí sú ochotní sa vzdelávať a spolupracovať v práci s Tribečskou knižnicou Topoľčany.

Mgr.  Kišac –  ako  predseda  kultúrnej  komisie  a po  informáciách  navrhol  na  výkon tejto
funkcie p. Lýdiu Vančovú z Topoľčian. 

Hlasovanie č. 26
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Čelechovský/

Návrh bol prijatý. 

Poslanci nemali iné pripomienky k uvedenému návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o žiadostiach na obsadenie miesta Správcu obecnej knižnice v Jacovciach 

Hlasovanie č. 27
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MENUJE:
p. Lýdiu Vančovú do funkcie Správcu obecnej knižnice v Jacovciach 
Termín: od 5.1.2021

Hlasovanie č. 28
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 16: 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s materskou školou, za školský rok 2019/2020



Správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  Základnej  školy
s materskou  školou  za  šk.  rok  2019/2020  predkladá  Základná  škola  s materskou  školou,
Jacovce  tak  ako  každý  rok.  Správa  by  mala  byť  schválená  na  Obecnom  zastupiteľstve.
Uvedená správa bola prerokovaná v pedagogickej rade školy dňa 28.9.2020 s odporúčaním
obecnému zastupiteľstvu  schváliť uvedenú správu. 

Poslanci  po  diskusii  a doladení  malých  technických  pripomienok  k správe  tento
predložený návrh schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 
školy s materskou školou, za školský rok 2019/2020

Hlasovanie č. 29
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s materskou školou, za školský rok 2019/2020

Hlasovanie č. 30
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17: 
Žiadosti: 

- pod č. 1966/2020 – p. Šatan, Jacovce – o výmenu pozemku 

p.  Emil  Šatan  a manž,  Jacovce,   žiadajú  o výmenu  pozemkov.  Uvedené  pozemky  sa
nachádzajú v okolí jeho bývalej predajne, ktorá sa teraz využíva ako rodinný dom. P. Šatan
chce vymeniť časť jeho parc. č. 1178/1 cca 40 m2 za časť obecnej parc. č. 1180 cca 100 m2,
kde účelom využitia tohto pozemku je záhradka. Uvedené pozemky možno vymeniť – predať



spôsobom  prevodu  nehnuteľného  majetku  obce  Jacovce  z dôvodu  hodného  osobitného
zreteľa.  Osobitný  zreteľ  je  rozšírenie  záhradky o vymenenú  časť  obecnej  parcely  č.  1180
podľa geometrického plánu. 

p. Beňo – informoval, že sa bol pozrieť na ten pozemok a informoval sa, či potrebuje obec
náhradný  pozemok.  Bolo  by  vhodné  sa  tam  ísť  pozrieť  a zistiť  skutočný  stav  daného
pozemku. Je názoru, že ponúkaný pozemok obec nepotrebuje, šírka obecnej  komunikácie je
tam dostatočná. Ďalej informoval, že pozemok je ohradený od p. Šatana a tým pádom sa ani
obec o tento pozemok nemôže starať. 

Poslanci po diskusii vzali žiadosť na vedomie a uložili doriešiť so žiadateľom skutočnosti
a ďalšie vysvetlenie k žiadosti. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1966/2020 – p. Šatan, Jacovce – o výmenu pozemku s pripomienkou

Hlasovanie č. 31
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UKLADÁ:
obecnému úradu vyzvať a  doriešiť so žiadateľom skutočný stav predmetu žiadosti.

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17: 
Žiadosti: 

- pod č. 2135/2020 – p. Schwarz a manž., Topoľčany – o výmaz predkupného 
práva 

Dňa 22.1.2018 bola podpísaná kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva na parc.
CKN č. 523/1 – ostatné plochy o výmere 1012 m2, parc. kde predávajúcim je obec Jacovce
a kupujúcim je  p.  Schwarz  a manželka  Terézia,  Topoľčany.  Dohoda bola,  že  kupujúci  sa



zaväzujú  do 31.12.2020 uskutočnia stavebný zámer – výstavbu komplexu rodinných domov
na pozemkoch, ktoré sú v ich vlastníctve a ich súčasťou bude i odkupovaná parcela č. 523/1
o výmere  1012  m2,  ktorá  bude  upravená  ako  súčasť  záhrad  nových  majiteľov  rodinných
domov podľa projektu „Kondomínium Mlyn Jacovce. Pokiaľ kupujúci nezrealizujú uvedenú
výstavbu  rodinných  domov  v lehote  do  31.12.2020  zaväzujú  sa  odpredať  parc.  č.  523/1
ostatné  plochy  o výmere  1012  m2 CKN,  k.ú.  Jacovce  v celosti  späť  predávajúcemu  obci
Jacovce za kúpnu cenu, za ktorú ich kupujúci nadobudli od predávajúceho, t.j. 15 180 € s čím
kupujúci súhlasia v plnom rozsahu.  V roku 2017 boli s takýmto predkupným právom predané
aj parc. č. 562 o rozlohe 271 m2 a parc. č. 563/6 o rozlohe 16 m2.

p. Schwarza a manž. Terézie žiadajú o výmaz predkupného práva, nakoľko uvedenú lokalitu
v budúcnosti pripravujú na individuálnu bytovú výstavbu. 

Poslanci po diskusii nemali pripomienky k uvedenej žiadosti a prijali nasledovné: 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 2135/2020 – p. Schwarz a manž., Topoľčany – o výmaz predkupného práva
a informáciu o uplynutí lehoty v dohode o zriadení predkupného práva 

Hlasovanie č. 33
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Bošanská/

SCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 2135/2020 – p. Schwarz a manž., Topoľčany – o výmaz predkupného práva
z dôvodu uplynutia  lehoty,  ktorou bolo upravené predkupné právo v zmysle  uzatvorených
kúpnych zmlúv a dohody o zriadení predkupného práva 

Hlasovanie č. 34
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Bošanská/

UKLADÁ:
obecnému úradu predložiť žiadosť o výmaz predkupného práva na Okresný úrad Topoľčany, 
katastrálny odbor

Hlasovanie č. 35
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0



Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Bošanská/

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17: 
Žiadosti: 

- pod č. 2103/2020 – p. Wágner, Jacovce – o odpustenie platenia nájmu 

Nájomca  kolkárne  p.  Wagner  Ladislav  žiada  o odpustenie  1-mesačného  nájmu.  Žiadosť
odôvodňuje tým, že strecha kolkárne tečie, čo sa prejavilo v mesiaci októbri, keď boli dažde a
vtedy  tieklo  do  prevádzky.  Ďalší  dôvod  je  zatváranie  prevádzok  z dôvodu  pandémie.
V mesiaci októbri keď bolo príliš dlho daždivé počasie, situáciu monitoroval obecný úrad a
osobne bol pozrieť na prevádzke aj  pán starosta.  Je vyhotovená fotodokumentácia  z tohto
obdobia,  uplatnili  sme  si  požiadavku  poistnej  udalosti.  Zatiaľ  nie  je  známe  či  nám  to
poisťovňa uzná.  Zatečená  časť budovy by sa mala  dať opraviť a následne by sme žiadali
o refundáciu poisťovňu. 

Hlavná kontrolórka – žiadostí o odpustenie nájmu by sa nemali podľa jej názoru schvaľovať
z dôvodu,  že  o preplatenie  nákladov  na  nájom  môžu  žiadať  od  Úradu  prace,  soc.  vecí
a rodiny. 

Mgr. Bošanská – mala dotaz či je šanca, že nám bude uznaná škoda poisťovňou.  

Starosta obce – bude zvolaná stavebná komisia a zvolí sa postup pri opravách zatečenej časti
budovy. 

Poslanci po diskusii navrhli zistiť čas uzatvorenia prevádzky kolkárne a následne podľa 
toho sa rozhodnú o kompenzovaní nájmu v čase uzatvorenia prevádzky. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 2103/2020 – p. Wágner, Jacovce – o odpustenie platenia nájmu                          
s pripomienkami

Hlasovanie č. 36
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UKLADÁ:
obecnému úradu zistiť obdobie, kedy bude uzatvorená prevádzka z dôvodu nevyhnutnej 
opravy strechy na budove kolkárne

Hlasovanie č. 37 
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 



                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17: 
Žiadosti: 

- pod č. 2131/2020 – p. Mikudíková- Rebeca Stylle, Nemečky – o odpustenie 
nájmu alebo časti nájmu

Žiadosť  o odpustenie  nájmu  alebo časti  nájmu p.  Mikudíkovej  -REBECA STYLLE,  s.r.o
Nemečky má v prenájme nebytové priestory v budove Pošty na Potočnej ulici č. 93/3, ktoré
užíva ako skladové priestory pre textil. Má v prenájme dve miestnosti o rozlohe 33 m2 a 12
m2.   Dlh sú nezaplatené 3 nájmy.  Okrem nájomného nemá zaplatenú faktúru za spotrebu
plynu od 1.1.2020 – 30.9.2020. 

Hlavná kontrolórka – informovala, že nájom si mala žiadať z Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny a keďže má dlh na nájme a energiách tak by sa jej mala žiadosť o odpustenie nájmu 
zamietnuť a uložiť obecnému úradu vymáhať zaplatenie dlžnej čiastky. 

Poslanci neschválili predmetnú žiadosť. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 2131/2020 – p. Mikudíková- Rebeca Stylle, Nemečky – o odpustenie nájmu 
alebo časti nájmu s pripomienkami 

Hlasovanie č. 38
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

NESCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 2131/2020 – p. Mikudíková- Rebeca Stylle, Nemečky – o odpustenie nájmu 
alebo časti nájmu

Hlasovanie č. 39
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



UKLADÁ:
obecnému úradu vyzvať žiadateľku na uhradenie dlžného nájmu za prenajatý priestor 

Hlasovanie č. 40
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17: 
Žiadosti: 

- pod č. 1857/2020 a pod č. 1889/2020 o finančnú dotáciu na Centrum voľného 
času 

K žiadosti: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra ako zriaďovateľ cirkevných škôl, žiada
o poskytnutie  finančnej  dotácie  na  Centrum  voľného  času  Lipová  3868,  v Topoľčanoch
a Centrum voľného  času  Ľ.  Fullu  2805/6,  v Topoľčanoch.   K tomuto  dávame  nasledovné
stanovisko: Obec Jacovce vo svojom VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa  materskej školy a na dieťa školského zariadenia má stanové, že táto dotácia
je poskytovaná iba zariadeniam školy, ktoré sú na území Obce Jacovce. Pridelenie finančných
prostriedkov na CVČ sa neodporúča. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému a súhlasili s návrhom. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosti pod č. 1857/2020 a pod č. 1889/2020 o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, 
Lipová 3868, Topoľčany a Centrum voľného času, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany 

Hlasovanie č. 41
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

NESCHVAĽUJE:
žiadosti pod č. 1857/2020 a pod č. 1889/2020 o pridelenie finančných prostriedkov Centrum 
voľného času, Lipová 3868, Topoľčany a Centrum voľného času, Ľ. Fullu 2805/6, 
Topoľčany.



Hlasovanie č. 42
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 18: 
Rôzne

Mgr. Kišac – tak ako každý rok tak aj tento navrhol, aby bola hlavnej kontrolórke navrhnutá
nejaká finančná odmena za obdobie roku 2020. 

Mgr. Divišová – navrhla pre hlavnú kontrolórku za obdobie kalendárneho roka odmenu 2020
odmenu vo výške 500 €. Ďalej informovala poslancov, aby sa táto odmena do budúcna riešila
tak,  aby  bola  vyplácaná  v mesačných  intervaloch  a nie  len  na  konci  roka  z dôvodu
vyťaženosti hlavnej kontrolórky. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh. 

Hlasovanie č. 43
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:
odmenu  pre hlavnú kontrolórku p. Jolanu Globanovú za obdobie kalendárneho roka 2020
v zmysle predloženého návrhu

Hlasovanie č. 44
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Ing. Čelechovský –  upozornil  na veľký problém na ul. Zemianskej ohľadom vystavaných
plotov k novým rodinným domom v časti smerom na Tovarníky. Stavebníci tam nedodržali
stavenú čiaru, ktorá by sa mala dodržať, mal tam zostať zelený pás. V budúcnosti bude mať
obec veľký problém či už pri prejazde požiarneho auta, sanitky. Autá sú zaparkované pred
týmito domami na vozovke, bránia prejazdu. Žiada preveriť, ako je možné, že tam boli takto
vystavané ploty. 

Bc. Kajanová – vysvetlila, že stavebná čiara sa má dodržiavať a že sa vie aj o tých dvoch
plotoch, ktoré tam boli vystavané a skolaudované a nedalo sa s tým už nič urobiť. Bol na to
upozornený stavebný úrad s tým, aby sa to už viac neopakovalo. Ďalší stavebníci v tej časti
budú obmedzení a bude sa musieť dodržať stavebná čiara. Územný plán, ktorý je uverejnený
na našej stránke uvádza všetky potrebné údaje.  

Mgr.  Bošanská –  navrhla,  že  niekedy  by  bolo  vhodné  zvolať  stretnutie  za  účelom
oboznámenia  sa  s Územným  plánom  obce  Jacovce  /  čo  sa  týka  takýchto  problémov
a oboznámení  sa  s rôznymi  problémami  pri  výstavbách,  určovaní  o aké  pozemky  ide,
kanalizácia, atď.  a iných činnostiach, ktoré by nám určite pomohli/.

Ing. Cagalová – sa informovala na situáciu s p. Antaličom. 

Starosta obce – prebiehajú rokovania s p. Antaličom. Mali sme stretnutie na obecnom úrade
za účelom doriešenia  daného stavu.  Bolo naplánované stretnutie  na Okresnej  prokuratúre,
ktoré  bolo  neskôr  zrušené  z dôvodu  PN p.  Markovej.  Prebiehalo  rokovanie  aj  na  mieste
stavby p. Vanča. Na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude informovať o postupe
pri tomto spore. Vysvetlil, že obec nepochybila ale pochybil stavebný úrad Topoľčany, všetko
sa to bude riešiť. 

Mgr.  Divišová  –  informovala  sa  na  príjazdovú  cestu,  ktorá  ide  k firme  Vančo  od  ulice
Májovej. Pozemok je vedený ako záhrada a nie ako prístupová komunikácia. 

Starosta obce – vysvetlil, že práve z uvedeného dôvodu tam bol vykonaný štátny stavebný
dohľad.

Ing. Čelechovský – upozornil sa neustály vývoz stavebnej sute do potoka na ul. Potočnej. 

Ing. Cagalová – informovala sa na preplatenie nákladov, ktoré obec vynaložila pri testovaní
na COVID-19. 

p. Kúdelová – informovala, že väčšina nákladov bola preplatená. 



p. Beňo – informoval sa, prečo nie je vyprataný priestor po p. Sokolovi v bývalej prevádzke.

Starosta obce – vysvetlil, že p. Sokol bol upozornený a v blízkej dobe to bude vyriešené. 

Ing.  Cagalová –  informovala  sa  ohľadom  ulice  Potočnej,  pozemkov,  ktoré  zasahujú  do
miestnej komunikácie ale sú oplotené ako súkromné. 

Starosta obce –  všetci, ktorých sa to týka si to budú riešiť po svojej línii. Obec tam mala
geodetov, pozemky sú zamerané. 

Starosta obce – odpovedal  na otázky Mgr.  Bošanskej,  ktorá poslala  otázky emailom dňa
7.12.2020  na  obecný  úrad.  Jednou  z otázok  bolo,  prečo  sa  nezrealizovalo  preloženie
autobusovej zastávky pred COOP Jednotou, či sme nemali dostatok financií. 

Bc.  Kajanová -    čo  sa  týka  financovania,  prekládka  bude  stáť  3490  €,  projekt  nám
vypracoval Ing. Streďanský. Projekt je schválený políciou, Okresným úradom a je schválená
ohláška.  Malo  by  začať  zajtra,  pretože  do  10.12.2020  máme  povolené  umiestnenie
dopravného  značenia.  Zastávka  sa  bude  posúvať  pred  susedný  dom  s poštou  /dom  Ing.
Tomana – pred domček v jeho predzáhradke/. Navrhnuté je to tak, aby sme vyšli aj v ústrety
Ing. Tomanovi,  aby nemal vodu na svojom pozemku, vydláždil  by sa chodník až po jeho
vstup do brány. Všetko je pripravené na zrealizovanie. 

K     bodu 19:
Diskusia 

Starosta obce -  otvoril diskusiu.

Na zasadnutí  bol  z občanov prítomní  Ing.  Toman,  Jacovce,  ktorý  sa prihlásil  do diskusie
ohľadom predmetnej autobusovej zastávky. Poslanci súhlasili s udelením slova. 

Ing. Toman – informoval poslancov ohľadom pripravovanej realizácie autobusovej zastávky
pred jeho domom na Májovej ulici. S riešením nesúhlasí z dôvodu obavy, že zástavka nebude
dostatočne odvodnená a voda mu bude stekať do dvora.  Navrhol riešenie,  aby stojisko na
autobusovú zastávku bola tam kde je a že by bolo vhodné zrealizovať  zastávku vybratím
obrubníkov  pred  obchodom  Jednoty,  posunúť  autobusovú  zastávku  dopredu  smerom  ku
reštaurácii Gondola. Autobus by zachádzal od domu p. Pavlusíka a vychádzal by na hlavnú
cestu pred vjazdom na ul. Potočnú. Bol aj na obecnom úrade, s projektom bol oboznámený.
Pripomienkoval  tento  návrh  a poslancov  oboznámil  z odpoveďami  listov,  ktoré  mu  zaslal
obecný  úrad,  že  jeho  pripomienky  berie  na  vedomie  ale  že  sa  nebudú  brať  do  úvahy.



S uvedeným stanoviskom obecného úradu nesúhlasí a obec má byť nápomocná pri ochrane
majetku  občanov  a nie  znehodnocovať  jeho  nehnuteľnosť.  Prosí  poslancov  zvážiť
a pozastaviť realizáciu prekládky autobusovej zastávky a navrhol vrátiť autobusovú zastávku
na pôvodné miesto.  Majitelia automobilov  by tam nemohli  stáť čo by sa dalo poriešiť aj
s kontrolou polície. 

Bc. Kajanová – dlhodobý plán bol vždy taký, že sa tam vybuduje parkovisko. Parkovisko
pred Jednotou je stále plné, aj keď to oficiálne parkovisko nie je.

Poslanci po dlhšej diskusii navrhli upustiť od realizácie, prehodnotiť daný projekt a stretnúť
sa  na  stavebnej  komisii  za  účelom  doriešenia  daného  stavu.  K uvedenému   prijali  aj
nasledovné uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
UKLADÁ:
obecnému úradu doriešiť v spolupráci so stavebnou komisiou realizáciu autobusovej zastávky
v centre obce 

Hlasovanie č. 45
Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

Z občanov bol prítomní p. Martoš z Jacoviec, ktorý sa prihlásil do diskusie. Poslanci súhlasili 
s udelením slova.

p. Martoš, Jacovce – informoval poslancov o zlom systéme platieb za prenájom tenisového
kurtu v obci Jacovce. Navrhol prehodnotiť daný stav z dôvodu, že je to v súčasnosti veľmi
komplikované.  Mala by byť  možnosť  platenia  elektronicky a aj  sa tým preukazovať  a nie
teraz sa musí  prísť na obecný úrad,  kde je vydané potvrdenie o platbe,  ktorým sa musím
preukázať pri preberaní tenisového kurtu. 

Poslanci uistili p. Martoša, že prehodnotia financovanie a budú sa požiadavkou zaoberať. Nie
je problém upraviť prevádzkový poriadok. 



Mgr. Bošanská – spýtala sa z akého podnetu nám vznikla asfaltová plocha za poštou. 
Starosta obce – v obci boli majstri, zostal im asfalt, tak ako starosta obce zvážil jeho využitie
na ul. Potočnej, za poštou smerom k materskej škôlke. Ak sa ešte podarí takéto niečo tak sa
bude pokračovať po celom úseku. 

K     bodu 20:
Záver 

Starosta obce –  na  záver  poďakoval  prítomným poslancom a hosťom za  účasť a ukončil
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Informoval poslancov, že môžu kedykoľvek sa prísť
informovať na obecný úrad čo ich zaujíma a bude im všetko vysvetlené.   Zároveň poprial
všetkým pekné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov. 

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

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

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

  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


