
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z 15.  zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18.3.2021 o 17.00 hod.
v jedálni Poľnohospodárskeho družstva Prašice sídlo Jacovce

Prítomní:  5 poslancov obecného zastupiteľstva  /Mgr.Bošanská, Ing. Cagalová,
                                                                                Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, 
                                                                                Ing. Machová/
                   4 poslanci - neprítomní, ospravedlnení /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Divišová,
                                                                                   Mgr. Toman/

       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. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
6. Správa z kontroly poistných zmlúv na obecnom úrade 
7. Návrh VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Jacovce
8. Ponuka – návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
9. Žiadosti:

- pod č. 202/2021 – REBECA STYLLE, s.r.o. Nemečky 
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver 

Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu 

Starosta  obce –  otvoril  15.  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: 5 poslancov / Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, 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. Čelechovský                                              

Hlasovanie č.2
Hlasovanie za: 5 poslancov / Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Machovú, Mgr. Kišaca 

Hlasovanie č.3
Hlasovanie za: 5 poslancov / Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
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.  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. 



Uznesením č. 14/14/2020 zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa
konalo  dňa  9.12.2020  bolo  uložené  obecnému  úradu  vyzvať  a doriešiť  so  žiadateľom
skutočný stav predmetu žiadosti. Stavebná komisia sa priamo stretla so žiadateľom, kde bolo
presne  vysvetlené,  o ktoré  parcely  sa  jedná  a po  dohode  bude  žiadateľovi  zaslaný  list
s výzvou, aby si dal vypracovať geometrický plán, s presnou výmerou jednotlivých parciel
a následne môže požiadať obec o výmenu pozemkov, resp. kúpu. Úloha bola splnená. 

Uznesením č. 15/14/2020 zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa
konalo dňa 9.12.2020 bolo uložené obecnému úradu predložiť žiadosť o výmaz predkupného
práva na Okresný úrad Topoľčany,  katastrálny odbor v súlade s prejednávanou  žiadosťou.
Úloha bola splnená. 

Uznesením č. 16/14/2020 zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa
konalo dňa 9.12.2020 bolo uložené obecnému úradu zistiť obdobie, kedy bude uzatvorená
prevádzka pohostinstva z dôvodu nevyhnutnej opravy strechy na budove kolkárne. Úloha je
v štádiu riešenia. 

Uznesením č. 17/14/2020 zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa
konalo dňa 9.12.2020 bolo uložené obecnému úradu vyzvať žiadateľku na uhradenie dlžného
nájmu  za  prenajatý  priestor.  Po  osobnom  dohovore   žiadateľka  súhlasila  so  splátkovým
kalendárom. Úloha je splnená. 

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: 5 poslancov / Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 5: 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení í v  zneníí
neskorších predpisov hlavná  kontrolórka predkladáí  obecnému zastupiteľstvu najmenej  raz



ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutíí kalendárneho roka. Predložením
správy  o  kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky  obce  za  rok  2020  je  naplnená í  jedna
z hlavných zákonných povinností hlavného kontrolóra.

V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti
-  zistenie  stavu  dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,  hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce
a  schváleným  plánom  o   kontrolnej  činnosti  pre  obdobie  I.  polroka  2020  uznesením
č.10/8/2019  z 8.zasadnutia  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  bolo  konané  dňa  12.12.2019
a schváleným plánom práce   na  II.  polrok  2020  č.  2/12/2020  z  12.  zasadnutia  Obecného
zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa    18.6.2020  boli  počas  hodnoteného  obdobia
vykonané nasledovné  finančné kontroly, činnosti a zisťovania:

Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:

- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene 
   a doplnení niektorých zákonov,
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
  pravidlách,
- č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
   neskorších predpisov

Kontrola v ZŠ Jacovce  bola zameraná na účtovníctvo a inventarizáciu  majetku za rok 2019 –
bol  zistený  nesúlad  s dátumom  vykonávania  finančnej  kontroly  a účtovného  prípadu
v mesiacoch január – marec 2019, ďalej sa tieto chyby neopakovali a preto nebolo treba vydať
opatrenia na nápravu. Kontrola dodržiavania §9a zákona č.138/1990Zb. o majetku obcí – boli
prekontrolované  zmluvy  o prenájme  nebytových  priestorov,  kde  bolo  zistené  že  nájomné
zmluvy  už   nevyhovujú   terajšej  situácii  na  obecnom  úrade  v Jacovciach.  K zmluvám
o prenájme  bolo   vydaných  veľa  dodatkov,  ktoré  už  boli  zmätočné  a preto  boli  prijaté
opatrenia  –  prepísať  všetky  nájomné  zmluvy  k dátumu  31.12.2020.  Pri  kontrole  plnenia
uznesení bolo zistené, že opatrenia boli vykonané.

Hlavná kontrolórka sledovala  stav vývoja dlhu obce Jacovce v zmysle §17 ods.5 zákona NR
SR  č.583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a v z.n.p.  Nebola
vykonaná  kontrola  na  Zbernom dvore  v Jacovciach  a to  z dôvodu  Covid  19  a preto  bude
vykonaná v roku 2021. Ostatné kontroly boli zamerané na kontrolu plnenia uznesení prijatých
obecných zastupiteľstvom. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej správe a uvedenú správu vzali na vedomie. 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolórky za rok 2020.

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 6: 
Správa z kontroly poistných zmlúv na obecnom úrade

Hlavná kontrolórka vykonala v súlade s § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov finančnú kontrolu na mieste – referát správy
majetku,  miezd  a sociálnych  vecí  so  zameraním  za  poistenie  hnuteľného  a nehnuteľného
majetku. Pri kontrole bolo zistené, že nebola poistená budova kultúrneho domu, avšak počas
kontroly toto poistenie bolo dodatočne vykonané. Ďalej sa kontrolovali poistenia motorových
vozidiel. Nedostatky boli odstránené. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej správe a uvedenú správu vzali na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Správa z kontroly poistných zmlúv na obecnom úrade 

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie za: 5 poslancov / Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 7: 
Návrh VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Jacovce 



Obec  je  povinná  v závislosti  od  miestnych  podmienok  ustanoviť  normatívnym  právnym
aktom /VZN/ podrobnosti organizácie miestneho referenda. Štruktúra tohto návrhu VZN bola
z veľkej časti inšpirovaná štruktúrou volebného kódexu s prihliadnutím na niektoré pôvodné
volebné zákony /Zák. č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, Zák. č. 346/1990 Zb.
o voľbách  do  orgánov  samosprávy  obcí/.  Volebný  kódex  však  žiadnym  spôsobnom
neupravuje miestne referendum a preto nemožno bez ďalšej úpravy /VZN/ aplikovať zákonnú
úpravu celoštátneho referenda či komunálnych volieb na miestne referendum. Podľa § 11a
zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  obec  ustanoví
nariadením podrobnosti  o vyhlásení  a  organizácii  miestneho  referenda.  Tento  návrh  VZN
upravuje vyhlásenie,  prípravu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda v obci
Jacovce.  V rámci  10  dňovej  pripomienkovej  lehoty  k návrhu  tohto  VZN  boli  podané
pripomienky od hlavnej kontrolórky obce. Navrhované pripomienky hlavnej kontrolórky sú
adekvátne,   boli  zohľadnené,  rozobrané  s príslušným  spracovateľom  návrhu  VZN  a
boli zapracované do návrhu VZN.  

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu VZN a uvedený návrh schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Návrh VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Jacovce s pripomienkami 

Hlasovanie č. 7
Hlasovanie za: 5 poslancov / Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Jacovce 

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 8: 
Ponuka – návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia 



Už v minulosti sa prerokovávalo na obecnom zastupiteľstve stav verejného osvetlenia v obci.
Je zastaralé, neúsporné, slabšie svieti. Stredoslovenská energetická spoločnosť oslovila obec
s ponukou, ktorú prišiel osobne ich zástupca predstaviť na rokovanie obecného zastupiteľstva.

Návrh počíta s celonočným svietením - t. j. bez zhasínania. Spoluúčasť obce na investičných
nákladoch  spojených  s  rekonštrukciou  osvetlenia  je  nulová. Vlastníkom zrekonštruovanej
sústavy VO stáva obec hneď po jej skolaudovaní, pričom splatenie diela je rozložené na 15
rokov (180 splátok, možnosť dohody aj na kratšie obdobie). Obec má v tomto prípade voľné
ruky pri  výbere  dodávateľa  elektriny a  nie  je  nijakým spôsobom viazaná  odoberať  ju  od
Stredoslovenskej  energetiky.  Spoločnosť  ProAlter  zabezpečí  údržbu  celej  sústavy  VO  a
poskytuje 8 rokov   záruku na  svietidlá,  ktoré  inštaluje.  Išlo  by  o 207  ks  svietidiel  pri
mesačnej splátke 750 eur/mesiac, čo predstavuje náklad na jedno svietidlo 4,93 eur už aj s
elektrinou. Dodávku elektrickej energie, mesačne by predstavovala sumu cca 270 eur/mesiac.
Podľa prepočtov by ročná úspora za dodávku elektrickej energie mala predstavovať sumu 4
900 eur.

Zástupca spoločnosti SSE – komplexne vysvetlil riešenie vypracovania technického návrhu,
výstavbu  a údržbu  navrhovaného  verejného  osvetlenia  bez  finančnej  spoluúčasti  obce.
Podotkol,  že  naše  verejné  osvetlenie  už  nespĺňa  zákonom stanovené  technické  normy,  je
ohrozená  bezpečnosť  účastníkov  cestnej  premávky a obyvateľov.  Taktiež  je  zaťažený  náš
rozpočet vysokými nákladmi na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. SSE nám ponúka
vysokokvalitné osvetlenie  využívajúce najmodernejšie  technológie,  ktoré nezaťažia  obecný
rozpočet  a to  najmä  zvýšením  intenzity  osvetlenia,  predĺžením  životnosti  svietidiel,
rovnomerné  osvetlenie  priestoru,  inteligentný  stmievací  systém,  zvýšenie  atraktivity  obce,
časová  regulácia  osvetlenia,  nízka  náročnosť  na  údržbu,  zvýšenie  bezpečnosti  v obci
a príjemné svetlo s jednoduchším rozoznávaním farieb. Informoval o obciach, ktoré využívajú
ich služby. 

Poslanci si vypočuli zástupcu SSE a mali po preštudovaní materiálu,  ktorý dostali k pozvánke
na obecné zastupiteľstvo a k prezentácii zámeru rekonštrukcie verejného osvetlenia niekoľko
závažných pripomienok ohľadom výpočtu spotreby,  záruky na dané osvetlenie  a následnej
starostlivosti a údržby nového verejného osvetlenia. 

Hlavná  kontrolórka –  podotkla  na  závažné  nedostatky  v navrhovanej  zmluve  o dielo
a navrhla aby poslanci vzali len na vedomie predmetnú ponuku. Túto ponuku je ešte nutné
zvážiť s možnosťou oslovenia aj iných spoločností. 

Poslanci  uvedenú ponuku vzali na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Ponuku spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Hlasovanie č. 9
Hlasovanie za: 5 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 



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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 9: 
Žiadosť 

- pod č. 202/2021 – REBECA STYLLE, s.r.o. Nemečky 

Žiadosť o odpustenie nájmu za I. štvrťrok 2021 fi. 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.
Štvrťročné nájomné je 199,13 €. Dôvodom k odpusteniu nájmu sú obmedzenia podnikateľskej
činnosti  vyplývajúce z nariadenia vlády ohľadom pandémie.  Fi.  REBECA STYLLE, s.r.o.
Nemečky 166 uzatvorila dohodu o splátkovom kalendári na dlh, ktorý má za rok 2020 – kde
vzhľadom k obmedzeniu podnikateľskej činnosti – predaj textilu, má nezaplatené 3 nájmy t.j.
607,34 € je dlh. V splátkovom kalendári sme dohodli 12 splátok po 50,61 €.

Ďalej  táto  firma žiada   o úpravu výmeru vykurovania.  Nájomcovia  v budove Pošty platia
vykurovanie  vypočítané  na  percentá  podľa  rozlohy  prenajatej  plochy.  Tento  výpočet  bol
robený ešte keď sa prenajímali priestory pošte fi. REBECA STYLLE, s.r.o.. Za r. 2020  má
spotrebu (podľa rozlohy prenajatých miestností) od 1.1. – 30.9.2020 266,89 € táto suma je už
zaplatená  a od  1.10.-  31.12.2020  je  spotreba  plynu  162,50  €,  táto  čiastka  zatiaľ  nie  je
uhradená. Uvedená suma je 17,50 % z celkovej spotreby za celú budovu pošty. Fi. REBECA
STYLLE, s.r.o.  poukazuje na to, že vykurovanie nie je regulované. Termostat je umiestnený
v miestnosti,  kde  sa  stretáva  klub  dôchodcov.  Po  tomto  upozornení  sa  upravil  termostat
v mesiaci február tak, že sa znížil stupeň vykurovania cez víkendy a v nočných hodinách. 

Poslanci  nemali  pripomienky  k uvedenej  žiadosti  a navrhli  znížiť  nájomné  o jednu
polovicu za 1. štvrťrok.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 202/2021 – REBECA STYLLE, s.r.o. Nemečky 

Hlasovanie č. 10
Hlasovanie za: 5 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
zníženie nájmu o 1/2  /jednu polovinu/ za 1. štvrťrok 2021 vo výške 99,60 €.



Hlasovanie č. 11
Hlasovanie za: 5 poslancov / Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 10 a     11: 
Rôzne a Diskusia

Mgr. Bošanská a Ing. Machová – informovali sa na preloženie zastávky v centre obce. 

Starosta obce – uvedené bolo predmetom jednania v stavebnej komisii, kde bol predvolaný aj
J.T. Jacovce, za účelom doriešenia vyspádovania plochy zastávky pred jeho pozemkom. Po
dohode bude riešenie také,  že sa projekt prepracuje,  odvodnenie autobusového ostrovčeka
bude vyspádované smerom k ceste III. triedy k odvodňovaciemu kanálu. Ak bude zastávka na
novom  mieste,  bude  možné  zriadiť  parkovisko  v mieste  existujúcej  zastávky.  Stavebnej
komisii  bol  predložený projekt  nákresu nového parkoviska,  ktorý je  schválený Okresným
úradom – odbor cestnej dopravy aj Okresným riaditeľstvom policajného zboru – Dopravným
inšpektorátom. Návrh bol jednohlasne odsúhlasený aj na stavebnej komisii. 

Starosta  obce –  ďalej  informoval  o plánovanej  rekonštrukcii  elektroinštalácie  v budove
Domu služieb, kde sa nachádza aj pošta a ktorá je v havarijnom stave. Po obhliadke revízneho
technika bolo konštatované, že je nevyhnutné elektroinštaláciu vymeniť. Priestory, ktoré sú
v prenájme by mali nainštalované samostatné merače elektrickej energie. Rekonštrukcia by sa
týkala  celého  objektu  Domu  služieb.  V  rozpočte  pre  rok  2021  obec  plánovala
s rekonštrukciou elektroinštalácie. 

p.  Ondrková –  pracovníčka  obce   informovala  o možnostiach  realizácie  rekonštrukcie
elektroinštalácie v Dome služieb  a rôznych cenových variantoch. 

Starosta obce – ďalej informoval o súčasnom stave starej garáže pri zdravotnom stredisku,
ktorá už neplní svoj účel a je v dezolátnom stave. Budova je popraskaná, vlhká a strop sa
prepadá. Myslí si, že budova by sa mala zbúrať a podľa územného plánu by tam do budúcna
mohla byť hasičská zbrojnica. 

Mgr. Bošanská – informovala sa na Všeobecne záväzné nariadenie obce Jacovce o verejnom
priestranstve, na to či sa aj pokutuje nejaké porušenie tohto VZN. 

Starosta obce – nebola vydaná zatiaľ žiadna pokuta. 

p. Ondrková – vysvetlila stav vysporiadania ulice Zemianskej



Mgr. Bošanská – informovala sa na riešenie situácie ohľadom p. Antaliča

Starosta obce -  vysvetlil poslancom, že celý prípad je v štádiu riešenia a jednania, či už cez
právnych zástupcov, tak s prokurátorkou. Obci zatiaľ nehrozí nič, ani by nebol rád keby niečo
hrozilo. Uvidí sa, prebiehajú jednania. 

K     bodu 12:
Záver 
 
Starosta obce –  na  záver  poďakoval  prítomným poslancom a hosťom za  účasť a ukončil
15. zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia:
Ing. Ľubica Machová.................................

Mgr. Marián Kišac ...................................

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

  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


