
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 17.6.2021 o 17.00 hod.
v zasadačke obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  6 poslancov obecného zastupiteľstva  /p. Bajzík, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová,
                                                                                Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, 
                                                                                Mgr. Toman/
                   3 poslanci - neprítomní, ospravedlnení /p. Beňo, Mgr. Divišová,
                                                                                   Ing. Machová/

       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 hlavnej kontrolórky z kontroly stavu a vývoja dlhu obce Jacovce 
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
7. Návrh VZN č.2/2021 o verejnom poriadku a životnom prostredí obce Jacovce 
8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu za rok 2020
9. Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 a Správa 

nezávislého audítora za rok 2020
10. Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 
11. Návrh spôsobu prevodu majetku obce – budova kolkárne 
12. Návrh na vyhlásenie 2. kola podmienok obchodnej verejnej súťaže
13. Ponuka realizácie verejného osvetlenia obce Jacovce 
14. Výmena elektroinštalácie v budove Pošty 
15. Návrh na vyradenie majetku obce – Plošina MP10
16. Prevádzkový poriadok tenisového ihriska – doplnenie správcu 
17. Žiadosti:

-     pod č. 429/2021 – o odpustenie nájmu 
-     pod č. 453/2021 – o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku na    
      zabezpečenie poskytovania sociálnej služby



- pod č. 485/2021 o prenájom nebytových priestorov 
- pod č. 1308/2021 o odkúpenie pozemku 

18. Rôzne
- návrh na udelenie Ceny obce Jacovce 

19. Diskusia
20. Záver 

Jednanie:

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

Starosta  obce –  otvoril  16.  zasadnutie  obecného   zastupiteľstva.   Zasadnutie  sa  konalo
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: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce – predložil poslancom doplnenie programu v bode Rôzne – Petícia obyvateľov
a návštevníkov  ulíc  Kuzmická,  Slobody,  Záplotie,  Poľná  a Školská  v obci  Jacovce  za
výstavbu  chodníka  pre  chodcov,  inštalácie  merača  rýchlosti  a výstavbu  spomaľovacieho
ostrovčeka zo smeru Kuzmice na ulici Kuzmická v obci Jacovce, PSČ 95621

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu doplnenia programu. 

Hlasovanie č.2
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 3:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  Mgr. Kišaca, Ing. Čelechovského, 



                                                                          Ing. Cagalovú                                

Hlasovanie č.3
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Bošanskú, Mgr. Tomana 

Hlasovanie č.4
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, 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  uložilo  obecnému úradu vysporiadať  parc.  č.  EKN 762/1.  SPF
súhlasí  s vydaním  stavebného  povolenia  podľa  predloženej  PD  na  pozemku  SPF,  za
podmienky,  že  stavebník  bude  mať  najneskôr  do  vydania  stavebného  povolenia
majetkoprávne usporiadaný pozemok SPF, stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve
ani  inou  dohodou  medzi  SPF  a žiadateľom,  na  základe  ktorej  by  bol  SPF  v budúcnosti
povinný  dotknutý  pozemok  SPF  previesť  na  žiadateľa,  zároveň  žiadnym  spôsobom
neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF. Úloha splnená.

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
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. 

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.  Strecha
bola  opravená  a doklady  boli  zaslané  na  poisťovňu.  Čaká  sa  na  vyrozumenie.  Úloha  je
splnená. 

Uznesením č. 20/14/2020 zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa
konalo  dňa  9.12.2020  bolo  uložené  obecnému  úradu  doriešiť  v spolupráci  so  stavebnou
komisiou realizáciu autobusovej zastávky v centre obce. Stavebná komisia sa  dohodla s Ing.
Tomanom,  Jacovce,   na  riešení   autobusovej  zástavky,  s tým  že  sa  prepracuje  projekt
a odvodnenie  autobusovej  zástavky  bude  vyspádované  smerom  k ceste  III.  triedy
k odvodňovaciemu  kanálu.  S  týmto  riešením je  Ing.  Toman,  Jacovce  spokojný.  V tomto
zmysle  bol  oslovený  Ing.  Streďanský,  projektant,   ktorý  projektoval  pôvodný  zámer.  Po
obhliadke bude vypracovaný nový projekt,  v súlade s právnymi normami. Obhliadka miesta
na autobusovú zástavku bola vykonaná a bola zadaná objednávka na vypracovanie nového
projektu. Úloha bola splnená. 

Hlavná kontrolórka – informovala poslancov o uznesení pod č. 15/11/2020 kde má obec
vysporiadať parcelu  č. EKN 762/1. Úloha je splnená ale pravdepodobne sa bude vo veci
pokračovať  z dôvodu požiadavky občanov na  vydanie  územného  rozhodnutia.  Musíme  sa
poradiť s Ing. arch Miziom – autorom ÚP obce Jacovce.  



Mgr.  Bošanská –  informovala  sa  na  uznesenie  pod  č.  4/6/2019  ohľadom pozemku  pod
tribúnou, či sa v tejto veci niečo robí. 

Starosta obce – jednanie zatiaľ neprebehlo z dôvodu finančných problémov. Plánuje osloviť
majiteľov pozemku, či by uvedený pozemok nedarovali. 

Poslanci nemali iné dotazy a pripomienky ku kontrole plnenia uznesení a uvedené vzali na
vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 5: 
Správa hlavnej kontrolórky z kontroly stavu a vývoja dlhu obce Jacovce  

Podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce. Dosiahnutie
hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12   (t. j. ak celková suma dlhu dosiahne
50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka) je hlavný kontrolór
obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. Kontrola bola vykonaná v súlade s
plánom kontrolnej činnosti  hlavnej  kontrolórky obce Jacovce na I.  polrok 2021, ktorý bol
schválený  uznesením  č.10/8/2019  z 8.zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach
konaného  dňa  12.12.20219  ,  v  zmysle  §  18d  ods.1  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom
zriadení v z. n. p., podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 31.12.2020 v zmysle § 17
ods.  15  zákona  o RPÚS  a  podľa  hlavnej  knihy,  účtovného  denníka   hlavná  kontrolórka
skonštatovala,  že  celková  suma  dlhu  obce  Jacovce  predstavuje  241 514,97€  t.j.  28.10  %
skutočných  bežných  príjmov  roka  2019,  teda   neprekročila  sumu  515 525.2  =  60  %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Na základe  uvedeného
konštatovania celková zadlženosť obce, úverové zaťaženie a miera zadlženosti sa pokladá za
nízku a obec má predpoklady v budúcom období k získaniu ďalších cudzích zdrojov.



Poslanci nemali pripomienky ku správe hlavnej kontrolórky  a uvedené vzali na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
správa hlavnej kontrolórky z kontroly stavu a vývoja dlhu obce Jacovce. 

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 6: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 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  II.  polrok  2021  bol  zverejnený  spôsobom  obvyklým  v obci,  15  dní  pred
prerokovaním                     v obecnom zastupiteľstve. 

Hlavná kontrolórka –  mala pripomienku, že v návrhu v doplnila ešte kontrolu rozhodnutí
MZZO.

Poslanci nemali pripomienky  a návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 schválili.  

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

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

Hlasovanie č.7
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0



Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 7: 
Návrh VZN č.2/2021 o verejnom poriadku a životnom prostredí obce Jacovce 

Posledné  VZN  o verejnom  poriadku  a o životnom  prostredí  bolo  vydané  v roku  2016
a vyžadovalo si niektoré zmeny. K úprave dochádza najmä preto, že sa medzičasom zmenil
zákon č.  135/1961 Zb.  o pozemných  komunikáciách  a bolo  potrebné z predmetného  VZN
vypustiť  povinnosť majiteľa resp. užívateľa priľahlej  nehnuteľnosti,  aby sa staral  o čistotu
a zjazdnosť  chodníka  a verejného  priestranstva  okolo  vlastnej  nehnuteľnosti  a najmä  pred
ňou. Momentálne je táto povinnosť uložená správcovi miestnych komunikácií, preto musel
byť tento bod z VZN vypustený.

Hlavná kontrolórka – informovala, že v návrhu VZN sú malé administratívne nedostatky,
ktoré budú odstránené. 

Mgr.  Bošanská –  spýtala  sa,  či  obec  počíta  so  zvýšenými  nákladmi  /  v rozpočte,
vyplývajúcimi z tejto zmeny /čistota zjazdnosť chodníka v zime.../, na čo bolo odpovedané, že
v rozpočte sa počíta so zvýšenými nákladmi.

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k návrhu VZN a uvedené schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh VZN č.2/2021 o verejnom poriadku a životnom prostredí obce Jacovce 
s pripomienkami 

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

SCHVAĽUJE:
VZN č.2/2021 o verejnom poriadku a životnom prostredí obce Jacovce.

Hlasovanie č.9
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 



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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 8: 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu za rok 2020

Záverečný  účet  sa  zostavuje  ako  hodnotiaca  správa,  ktorá  podáva  komplexný  obraz
o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovanom roku. Záverečný účet je určený pre širokú
verejnosť, pred schválením v zastupiteľstve sa predkladá na verejnú diskusiu. Podľa § 9 ods.2
zákona  č.369/90 Zb. o obecnom zriadení je povinnosťou obce zverejniť záverečný účet na 15
dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.

Na  základe  predložených  výkazov  hospodárenie  obce  Jacovce  za  rok  2020  je  možno
konštatovať,  že finančná a ekonomická stabilita hospodárenia obce je zachovaná. Záverečný
účet obce Jacovce bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, tým boli splnené ustanovenia
§ 9 ods.2 zákona č.  369/90 Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších predpisov.  Ročná
účtovná závierka aj výročná správa boli v zmysle § 9 ods.4 zákona 369/90 Zb. o obecnom
zriadení  a  v  znení  neskorších  prepisov  ako  aj  v zmysle  §  19  zákona  č.  431/2002  Z.  z.
o účtovníctve overené audítorom.

Poslanci nemali pripomienky ku uvedenému. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu za rok 2020.

Hlasovanie č.10
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 9: 
Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 a Správa 
nezávislého audítora za rok 2020

Záverečným účtom sa rozumie  súhrnné spracovanie  údajov charakterizujúcich  rozpočtové
hospodárenie za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť určuje § 16 zákona č. 583/2004



o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov
a v znení neskorších predpisov.

Návrh  záverečného  účtu  obce  Jacovce  za  rok  2020  bol  predmetom  rokovania  v komisii
ekonomiky  a správy  majetku,  ktorá  sa  konala  dňa  1.6.2021.  Zhodnotili  zostavenie
záverečného účtu, ktorý sa zostavuje po skončení rozpočtového roka ako hodnotiaca správa
a vychádza z analýzy čerpania výdavkov voči prijatým finančným prostriedkom. 

Na  základe  overenia  dodržiavania  povinností  podľa  požiadaviek  zákona  o rozpočtových
pravidlách,  platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov nezávislý
audítor  skonštatoval,  že  obec  konala  v súlade  s požiadavkami  zákona  o rozpočtových
pravidlách. 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu Záverečného účtu obce Jacovce za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Správu nezávislého audítora za rok 2020

Hlasovanie č.11
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie  bez výhrad

Hlasovanie č.12
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Hospodársky výsledok v sume 63 289,96 EUR podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b)  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 6 824,80 EUR, použitie prebytku v sume 3
360,05 EUR ako zdroj rezervného fondu.

Hlasovanie č.13
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/



Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 10: 
Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 

V súlade s ustanovením zákona 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 2021 Rozpočtovým opatrením č. 1/2021.

Príjmy rozpočtu

Výnos dane  sa  nám zvýšil  oproti  rozpočtovaným finančným prostriedkom o 10 620,00 €.
Základná škola má navýšenie prenesených kompetencií  o 5 943,00 €.  Ďalšie navýšenia na
položke bežných príjmov sú dotácie,  ktoré  majú presný účel  využitia  (životné  prostredie,
dotácia  na  sčítanie  domov  a obyvateľov,   dopravné  žiakom,  atď.).  Finančné  operácie  na
príjme sú prenesené finančné prostriedky z roku 2020 - dopravné a suma 6 000,00 € z darov
a grantov od subjektu mimo verejnej správy. V príjmových finančných operáciách je uvedená
aj suma rezervného fondu. Je to suma 45 000,00 €, ktorá je pripravená použiť   napr.  na
spolufinancovanie pri prípadnej dotácií, na rekonštrukciu budov a verejného osvetlenia v obci,
prípadne na iné potreby, ktoré nám počas roka bude potrebné realizovať. 

Výdavky rozpočtu

Navýšenie výdavkov je na položke všeobecný materiál,  v sume 1 500,00 €, je to suma za
vyhotovenie „miesta prvého  kontaktu“ na chodbe obecného úradu. Navýšená je aj položka na
likvidácií odpadu, pretože podľa nového zákona o odpadoch je potrebné zvážať kuchynský
odpad.  Tento  budeme  likvidovať  spolu  s bioodpadom,  pri  ktorom sa  frekvencia  vývozov
zvýši a tým aj fakturovaná suma bude vyššia. Zníženie na výdavkoch je na položke sociálne
služby občanom v domove dôchodcov, kde sme presťahovali nevládneho občana Jacoviec do
iného  „lacnejšieho“  sociálneho  zariadenia,  čím  klesli  poplatky.  Školské  zariadenia  majú
navýšený rozpočet z dotácií zo štátneho rozpočtu.

Použitie rezervného fondu na konkrétny účel sa riadi schválením a uznesením na zasadnutí
obecného  zastupiteľstva. 

Návrh  zmeny  rozpočtu  Rozpočtovým  opatrením  č.  1/2021  bola  predmetom  rokovania
v komisii ekonomiky a správy majetku, ktorá sa konala dňa 1.6.2021. Komisia súhlasila so
zmenou  rozpočtu  a použitím  rezervného  fondu  na  investičné  akcie  obce  –  rekonštrukciu
verejného osvetlenia, rekonštrukciu elektroinštalácie v dome služieb a na použitie na presun
autobusovej zastávky v centre obce. 



Mgr. Bošanská - mala pripomienku k tvorbám zápisníc z komisií, aby tam boli uvedené fakty
podľa  reality.  Členovia  komisie  žiadali  na  ekonomickej  komisii  správu  o vývoze
komunálneho odpadu. Ekonómka obce p. Kúdelová informovala, že správa bude podaná na
nasledujúcom zasadnutí OcZ. 

Starosta  obce  a hlavná  kontrolórka –  informovali  a vysvetlili  poslancom  navýšenie
rozpočtu  ohľadom zberu  odpadu,  konkrétne  bio  odpad /hnedé nádoby/,  kde  od  1.7.  bude
prebiehať zber týchto nádob každý týždeň z dôvodu, že sa musí  likvidovať aj  kuchynský
odpad. 

Ing.  Cagalová  –  informovala  sa  na  likvidáciu  kuchynského  odpadu  z domácností,  akou
formou to bude realizované.

Hlavná kontrolórka –  informovala, že od 1.7.2021 bude zvýšený zvoz bio odpadu /hnedé
národy/ a zatiaľ bude možné dávať kuchynský odpad do hnedých nádob. 

Mgr. Toman – informoval, že vyšla výzva na zberné nádoby pre kuchynský odpad a či obec
využila  túto  možnosť,  na  čo  starosta  obce  odpovedal,  že  obec  je  členom Ponitrianskeho
združenia a nás sa táto výzva netýka. 

Mgr.  Bošanská -  pýtala   sa  ako  dlho  sme  bez  revízii  a ako  môžeme  takto  budovu
prevádzkovať/ prenajímať. Taktiež pripomenula, že v budúcom rozpočte je nutné pamätať na
položku zeleň, v obci chýba výsadba. 

Starosta obce – vysvetlil poslancom ohľadom neplatných revízií v budove pošty. Nedali sa
revízie robiť z dôvodu, že sa plánovala celá rekonštrukcia elektroinštalácie. Vieme o tom, že
situácia je kritická, čo najskôr začneme s rekonštrukciou elektroinštalácie. 

Poslanci  nemali  iné  pripomienky  a dotazy  a po  diskusii  schválili  zmenu  rozpočtu
Rozpočtovým opatrením a použitie  rezervného  fondu  na  investičné  akcie  –  rekonštrukciu
verejného  osvetlenia,  rekonštrukciu  elektroinštalácie  v dome  služieb,  presun  autobusovej
zastávky z centra obce a iné prioritné zámery obce, ktoré sa vyskytnú. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
dôvodovú správu k návrhu zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 a návrh zmeny
rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2021

Hlasovanie č.14
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0



Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
1. zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2021

Hlasovanie č.15
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Použitie rezervného fondu v prípade potreby financovania investičných zámerov.

Hlasovanie č.16
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 11: 
Návrh spôsobu prevodu majetku obce – budova kolkárne 

V mesiaci septembri 2020 bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj budovy kolkárne.
Budovu kolkárne sa nepodarilo predať. Súťažná komisia súťaž zrušila. V tejto budove, ktorá
je vo vlastníctve obce pretrvávajú problémy, že budova je už zastaralá, stojí v strede dediny je
ošarpaná  a v súčasnej  situácie  nemáme  prostriedky  na  jej  opravu.  Pri  dlhodobých
pretrvávajúcich jarných dažďoch sa budova ešte viac znehodnotila.

Starosta obce –  informoval  poslancov o veľmi  zlom technickom stave  budovy a nutnosti
predaja budovy. 

Podľa zákona o majetku obce č. 138/1991 majetok obce môžeme predať tromi spôsobmi:
1. Obchodnou verejnou súťažou – pri ktorej postupuje obec podľa ustanovení § 281 až § 

288 občianskeho zákonníka.
2. Dobrovoľnou dražbou – v prípade ktorej sa vlastníctvo neprevádza na základe zmluvy,

ale príklepov licitátora postupom podľa zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 
dražbách.

3. Priameho predaja – za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku 
stanovenej podľa osobitného predpisu (znalecký posudok).



Najspoľahlivejší spôsob nakladania s majetkom obce je forma obchodnej verejnej súťaže.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o zámere a spôsobe prevodu majetku – predaj kolkárne formou obchodnej verejnej
súťaže 

Hlasovanie č.17
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
na základe  § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer 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 podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka,
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č.18
Hlasovanie za:  5 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Kišac/

Návrh bol prijatý. 

Mgr.  Kišac bol  oslovený otázkou,  aký iný zámer s budovou navrhuje,  keď nesúhlasí
s odpredajom. Návrh nemal.

K     bodu 12: 
Návrh na vyhlásenie 2. kola podmienok obchodnej verejnej súťaže

Budova kolkárne sa nachádza na parcele č. 190/1 – zastavaná plocha o výmere 385 m2. Ku
kolkárni je pričlenená aj predajňa kvetov, ktorá stojí na dvoch pozemkoch -  parc.č. 190/3 –
zastavaná plocha o výmere 47 m2 a parc.č. 189/2 – zastavaná plocha o výmere 18 m2. 



Poslancom bol  predložený návrh súťažných podmienok na vyhlásenie  2.  kola   obchodnej
verejnej súťaže podľa zák. č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník podľa § 281 -288 na predaj
budovy Kolkárne a priľahlých pozemkov. 

Poslanci navrhli, aby bola verejnosť informovaná o predaji budovy v Jacovskom hlásniku. 

Poslanci  nemali  iné pripomienky k pripravenému návrhu, v bode 5 si  určili  len dátum na
predkladanie návrhov – od 28.6.2021 do 31.8.2021.

Hlasovanie č.19
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh na vyhlásenie 2. kola  obchodnej verejnej súťaže podľa zák. č. 513/1991 Zb. obchodný 
zákonník podľa § 281 -288 na predaj budovy Kolkárne a priľahlých pozemkov

Hlasovanie č.20
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p.  súťažné podmienky
2. kola obchodnej verejnej súťaže nasledovne:

Obec Jacovce vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka 
2. kolo obchodnej verejnej súťaže

na odkúpenie nehnuteľnosti s týmito podmienkami:

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,ktorá sa nachádza na   parcel 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 od 28.6.2021 do 31.8. 2021                      
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. 0911577171, e-mail: mzdy@obecjacovce.sk

Poskytne technické informácie o nehnuteľnosti alebo umožní obhliadku uvedenej 
budovy

7. Spôsob podávania súťažných návrhov:

a) Súťažný návrh v zmysle návrhu kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, č. 
40/1964 v.n.p. sa podáva v písomnej forme. Návrh kúpnej zmluvy (kúpna zmluva 
je prílohou) musí byť podpísaný predkladateľom súťažného návrhu. Prílohou 
návrhu Kúpnej zmluvy sú nasledovné doklady:

b) Fyzická osoba – podnikateľ, výpis živnostenského oprávnenia, nie starší ako 1 
mesiac, 

c) Právnická osoba – výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac,  

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


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

e) Navrhovaný účel využitia predmetu kúpy

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. Súťažiaci berie na vedomie, že s prevodom vlastníctva prechádzajú na neho práva 
a povinnosti z existujúcej nájomnej zmluvy, ktorá sa nachádza v časti objektu – 
predajňa kvetov

9. 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

10. Návrh kúpnej zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný

11.  Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje 

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

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

14. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena



15. Podmienka zachovania časti budovy na športové účely s prístupom pre verejnosť, 
zachovanie predajne kvetov a autobusovej zastávky s prestrešením pred budovou 
kolkárne

16. 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

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

Hlasovanie č.21
Hlasovanie za:  5 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Kišac/

UKLADÁ:
obecnému úradu pripraviť podklady pre vyhlásenie 2. kola obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovanie č.22
Hlasovanie za:  5 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský,  Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Kišac/

Návrh bol prijatý.

K     bodu 13: 
Ponuka realizácie verejného osvetlenia obce Jacovce 

Spoločnosť AB-COM s. r. o. oslovila obec Jacovce s ponukou realizácie verejného osvetlenia,
resp. jeho rekonštrukcie. 

Poslanci udelili slovo p. Blahovi – zástupcovi spoločnosti AB – COM, s.r.o. Topoľčany 

Hlasovanie č.23



Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

p.  Blaho -  zástupca   spoločnosti  AB-COM  s.r.o.  prišiel   osobne  predstaviť  ponuku  na
rokovanie  obecného  zastupiteľstva  a zodpovedať  otázky  poslancov.  Návrh  počíta  s
celonočným  svietením.  Podľa  cenovej  ponuky  by  išlo  o výmenu  215  ks  svietidiel
s príslušenstvom s tým, že na svietidlá sa vzťahuje päťročná záručná doba. Splácanie diela je
možné  rozložiť  na  dva  roky  s možnosťou  dodatočnej  zľavy.  Realizácia  diela  by  bola
v rozsahu 12 týždňov od potvrdenia objednávky. Svietidlá po inštalácii a odovzdaní sa stávajú
vlastníctvom obce. Všetky svietidlá v obci boli reálne spočítané. Ponuka rieši výmenu kus za
kus.  Ďalej  informoval  o navrhovaných  wattoch  svietidiel  na  hlavných  ťahoch  a bočných
uliciach.  

Poslanci po diskusii nemali  pripomienky k uvedenej ponuke a schválili  investičný zámer -
rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
ponuku spoločnosti AB-COM, s.r.o., Topoľčany na realizáciu verejného osvetlenia                  
obce Jacovce 

Hlasovanie č.24
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Jacovce

Hlasovanie č.25
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UKLADÁ:
obecnému úradu pripraviť verejné obstarávanie k uvedenej veci.



Hlasovanie č.26
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 14: 
Výmena elektroinštalácie v budove Pošty 

V budove  Pošty  je  už  dlhodobo  na  pláne  rekonštrukcia  elektroinštalácie,  pretože  terajšia
elektroinštalácia  už  nevyhovuje  a pošte   spôsobuje  časté  poruchy.   Keďže  ide  o väčšiu
investíciu, je nutné ju naplánovať a je na obecnom zastupiteľstve, či  schváliť. Po predbežnej
kalkulácii  máme dva spôsoby rekonštrukcie  elektroinštalácie.  Jednou z možností  je  urobiť
rekonštrukciu elektroinštalácie v lištách na povrchu stien v sume cca 9500 € na 1. nadzemné
podlažie budovy a cca 2300 € v suteréne.
Druhou  možnosťou   je  urobiť  rekonštrukciu  elektroinštalácie  pod  omietku,  v sume
cca 11300 €,  bez maľovky. Sú to orientačné sumy, konečná cena bude zrejmá po verejnom
obstarávaní.  V rozpočte máme na túto rekonštrukciu naplánované 7000 €. 

Mgr. Bošanská – mala dotaz či nie je potrebné ešte stanovisko stavebnej komisie, prečítala
poslancom  stanovisko  zápis  stavebnej  komisie  zo  dňa  25.2.2021,  kde  nie  je  uvedené
záverečné  stanovisko  komisie,  a  ani  nie  sú  uvedené  cenové  odhady  viacerých  spôsobov
riešenia.

Hlavná kontrolórka – bolo to prejednávané na stavebnej komisii, bolo to prejednávané na
obecnom zastupiteľstve a nie je potrebné, aby zasadala opäť stavebná komisia. Nie je na to
dôvod, pretože súhlasné stanovisko stavebnej komisie máme. 

Poslanci po diskusii schválili výmenu elektroinštalácie v budove pošty a to spôsobom podľa
prvej možnosti. Uvidí sa, ako vyjde verejné obstarávanie. 

Mgr.  Bošanská -  spýtala  sa  ako  si  predstavuje  obec  prevádzkovanie  pošty  počas
rekonštrukcie  a či  už  s poštou o zámere  rokovali  na čo bolo odpovedané,  že  o plánovanej
realizácii vedia a budú ešte o tom informovaní.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o rekonštrukcii elektroinštalácie v budove Pošty



Hlasovanie č.27
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
výmenu elektroinštalácie v budove Pošty

Hlasovanie č.28
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UKLADÁ:
obecnému úradu pripraviť verejné obstarávanie na elektroinštaláciu budovy Pošty

Hlasovanie č.29
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 15: 
Návrh na vyradenie majetku obce – Plošina MP10

Pri  fyzickej  inventarizácii  majetku  k 31.12.2020  inventarizačná  komisia  skonštatovala,  že
nákladné auta Plošina MP 10, ktoré máme v majetku od r. 1991  nemá platnú STK, 2 roky už
stojí  v garáži  a technicky   už  nie  je  spôsobilé  prevádzky.  Z  uvedeného  dôvodu  sa  môže
vyradiť z majetku obce. K 30.12.2020 bola plošina  na polícii dočasne vyradená z evidencie
do  29.12.2021.  Po  schválení  vyradenia  sa  auto  úplne  odhlási  z evidencie  a dá  sa  na
vrakovisko na zošrotovanie. 
Obecný úrad navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť vyradenie Plošiny MP 10 z majetku
obce z dôvodu morálneho a fyzického opotrebovania.

Mgr. Bošanská - pýtala sa či neplatnou STK nevzniknú obci ešte nejaké náklady.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:



BERIE NA VEDOMIE:
informáciu o technickom stave nákladného auta Plošina MP 10.

Hlasovanie č.30
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
vyradenie  dlhodobého  hmotného  majetku  –  auto  plošina  MP  10  z dôvodu  fyzického
a morálneho opotrebovania a likvidáciu formou zošrotovania.

Hlasovanie č.31
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 16: 
Prevádzkový poriadok tenisového ihriska – doplnenie správcu 

V mesiaci máji 2021 bol prijatý na miesto správcu tenisového ihriska po vyhlásení oznamu
v obecnom rozhlase a na webovej stránke p. Medo, Jacovce. Z uvedeného dôvodu je potrebné
správcu tenisového ihriska doplniť do prevádzkového poriadku. V prevádzkovom poriadku
tenisového ihriska, ktorý bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.5.2020
sa mení časť VI. prevádzka tenisového ihriska a časť VII. Podmienky prenájmu.

Mgr. Bošanská – informovala sa na spôsob úhrad za prenájom tenisového ihriska (e kasa,
požiadavka  občana),  z dôvodu  požiadavky  pružnejšieho  vybavovania  úhrad  za  prenájom
tenisového  ihriska.  Ďalej  uviedla,  že  by bolo  vhodné urobiť  nejakú reklamu,  že  je  u nás
tenisové  ihrisko,  a či  nie  je  možné  umiestnenie  slnečníka.  Tiež  sa  pýtala  na  obsadenosť
a návratnosť nákladov.

p. Ondrková – vysvetlila,  že úhrada za prenájom tenisového ihriska  je možná u správcu
tenisového ihriska. 

Poslanci po diskusii schválili zmenu Prevádzkového poriadku tenisového ihriska. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:



informáciu o správcovi tenisového ihriska s pripomienkami

Hlasovanie č.32
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
zmenu v časti VI.  Prevádzkového poriadku tenisového ihriska: 
Osoba zodpovedná za prevádzkovanie tenisového kurtu – správca:

meno Ľuboš Medo

Číslo telefónu: 0948 919 339

a zmenu v časti VII., bod  1,2 a 3 Prevádzkového poriadku tenisového ihriska nasledovne:

1. Rezervovať tenisové ihrisko si možno u správcu telefonicky alebo osobne, 

uhradením poplatku podľa platného cenníka. Ak sa nájomca nedostaví alebo 

neoznámi meškanie na rezervovaný kurt do 15 minúť od jeho začiatku, následne 

správca môže prenajať ihrisko tomu, kto prejaví záujem o prenájom.

2. Používať ihrisko je možné len na základe súhlasu správcu až po zaplatení 

nájomného. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si nájomca 

môže po dohode so správcom určiť náhradný termín.

3. Po ukončení hry je nájomca povinný upraviť po sebe povrch tenisového ihriska

Hlasovanie č.33
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 17: 
Žiadosti:

-     pod č. 429/2021 – o odpustenie nájmu 



Žiadosť  pod č.  429/2021 – p.  Wagner,  Jacovce,  nájomcu  kolkárne  –  žiada  o   odpustenie
nájmu  za  mesiac  február  a marec  2021  z dôvodu  pandemickej  situácie  –  mal  zatvorenú
prevádzku.  Mesačný  nájom  je  170,44  €.  Nájomca  má  zaplatený  nájom  za  január  2021,
nájomné za r. 2020 je zaplatené a nemá iné podlžnosti voči obci.  Havarijný stav strechy bol
odstránený v mesiaci apríl a v  máji bola kolkáreň vymaľovaná. 

Poslanci sa po diskusii zhodli na odpustení jedného nájomného. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 429/2021 – p. Ladislav Wágner, Jacovce - o odpustenie nájmu za mesiace 
február a marec 2021

Hlasovanie č.34
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
odpustenie nájmu za jeden mesiac.

Hlasovanie č.35
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17: 
Žiadosti:

-     pod č. 453/2021 – o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku na    
      zabezpečenie poskytovania sociálnej služby



Žiadosť pod č. 453/2021 - PE-ES, n.o. Diviacka Nová Ves, žiada o poskytnutie finančného
príspevku na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre p. Máriu Rácovú,
s trvalým  pobytom v Jacovciach. Uvedená žiadosť je opakovaná a  bola podaná aj v minulom
roku. Zatiaľ obec nie je povinná tento príspevok hradiť a uvedená položka nie je v rozpočte.
Od nového roku sa chystá úprava zákona kedy bude obec povinná takého príspevky uhradiť,
preto musíme pri tvorbe rozpočtu rátať s uvedenými výdavkami. 

Poslanci v súlade s odporúčaniami obecného úradu neschválili uvedenú žiadosť. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 453/2021 – PE-ES, n.o., Diviacka Nová Ves o poskytnutie finančného 
príspevku na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre klienta 
z obce Jacovce

Hlasovanie č.36
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

NESCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 453/2021 – PE-ES, n.o., Diviacka Nová Ves o poskytnutie finančného 
príspevku na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre klienta
z obce Jacovce.

Hlasovanie č.37
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17: 
Žiadosti:

- pod č. 485/2021 o prenájom nebytových priestorov 



Žiadosť  pod  č.  485/2021  -  Stolárstvo  Dubný,  Jacovce   žiada  o prenájom  nebytových
priestorov v bývalej prevádzkarni obecného úradu – druhá hala, ktoré by chceli využívať ako
skladový priestor, na uskladnenie dielcov a nábytku. Uvedená hala má rozmery približne 60
m2. Ročný prenájom podľa platného VZN č. 9/2016 je 16,60 m2/rok. 

Poslanci  na  priblíženie  žiadosti  udelili  slovo p.  Dubnému,  ktorý  vysvetlil  zámer  žiadosti.
Ubezpečil poslancov, že priestory bude využívať len na skladové priestory,  nebudú sa tam
nachádzať žiadne výrobné stroje. Potrebuje priestor len na preskladnenie materiálu. 

Mgr. Bošanská – boli tu iné žiadosti, ktorým obecné zastupiteľstvo nevyhovelo, aby sme sa
nedostali do konfliktu. 

Hlavná kontrolórka – podotkla, že keď sa raz zastupiteľstvo zhodlo, že sa priestor vo dvore
bývalej drobnej prevádzky nebude prenajímať, malo by sa to dodržať. Ale pokiaľ by to bolo
len na sklad možno by mohla byť výnimka, keď by to bolo len na určitý čas. Ešte upozornila
p. Ondrkovú, že žiadosť alebo zámer prenájmu podľa osobitného zreteľa mal byť zverejnený
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, čo nebol a z uvedeného dôvodu by sa mala žiadosť
vziať len na vedomie s tým, že sa prerokuje v septembri. 

Poslanci vzali uvedené na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 485/2021 – STOLÁRSTVO DUBNÝ, Jacovce – o prenájom nebytových 
priestorov

Hlasovanie č.38
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Mgr.  Bošanská  –  mala  pripomienku,  že  aj  takého  žiadosti,  a tie,   ktoré  majú  nárok  na
rozpočet  je  nutné,  aby  sa  dostali  na  finančnú  komisiu  ešte  pred  zasadnutím  obecného
zastupiteľstva. 

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17: 
Žiadosti:

- pod č. 1308/2021 o odkúpenie pozemku 



Žiadosť pod č. 1308/2021 p. Čerman, Jacovce  o odkúpenie pozemku za jeho záhradou. Ide
o pozemok CKN č. 525/18 – trvalý trávny porast, o rozmeroch 487 m2.  Jedná sa o pozemky
za zberným dvorom, ktoré sú vo vlastníctve obce – parc. č. 525/17, 525/18 a 525/19 – trvalé
trávnaté porasty. V minulosti bola žiadosť o odkúpenie parc. č. 525/17 – kde predchádzajúce
zastupiteľstvo túto žiadosť zamietlo. (p.Rauko), z dôvodu prípadných investičných zámerov
obce. 

V prípade  schválenia  žiadosti  odporúčame  spôsob  predať  pozemok  ako  prípad  hodný
osobitného  zreteľa,  kde  osobitný  zreteľ  je  starostlivosť  o  pozemok viac  ako 50 rokov –
zúrodnenie a kosenie. 

Poslanci  sa  zhodli,  že  je  potrebné  si  ponechať  obecný  majetok  a je  nutné  postupovať
a odpovedať tak ako bolo odpovedané p. Raukovi. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1308/2021 – p. Čerman, Jacovce – o odkúpenie pozemku za jeho záhradou

Hlasovanie č.39
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

NESCHVAĽUJE:
žiadosť pod č. 1308/2021 – p. Čerman, Jacovce – o odkúpenie pozemku za jeho záhradou.

Hlasovanie č.40
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 18: 
Rôzne

- návrh na udelenie Ceny obce Jacovce 



Starosta obce predkladá návrh na udelenie ceny obce Jacovce  Mgr. Ľubošovi Martínymu,
správcovi  farnosti  v Jacovciach  pri  príležitosti  ukončenia  jeho  14  ročného  pôsobenia
v Jacovciach. Cenu obce Jacovce tvorí plaketa s erbom obce alebo peňažná odmena v hodnote
150 €. K cene sa vydáva potvrdenie o jej udelení. 

Poslanci súhlasili s návrhom p. starostu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh  na  udelenie  Ceny  obce  Jacovce  Mgr.  Ľubošovi  Martínymu,  správcovi  farnosti
v Jacovciach pri príležitosti ukončenia jeho  pôsobenia v obci Jacovce.

Hlasovanie č.41
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
návrh na udelenie Ceny obce Jacovce Mgr. Ľubošovi Martínymu, správcovi farnosti 
v Jacovciach pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia v obci Jacovce.

Hlasovanie č.42
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

Doplnenie programu OcZ 

K     bodu 18: 
Rôzne

- Petícia obyvateľov a návštevníkov ulíc Kuzmická, Slobody, Záplotie, Poľná 
a Školská v obci Jacovce za výstavbu chodníka pre chodcov, inštalácie merača
rýchlosti a výstavbu spomaľovacieho ostrovčeka zo smeru Kuzmice na ulici 
Kuzmická v obci Jacovce, PSČ 95621

Obecnému  zastupiteľstvu  a starostovi  obce  bola  doručená  petícia,  ktorá  bola   prijatá  na
obecný  úrad  v Jacovciach  dňa  15.06.2021.  Ide  o „Petíciu  obyvateľov  a návštevníkov  ulíc



Kuzmická, Slobody, Záplotie, Poľná a Školská ulica v obci Jacovce za výstavbu chodníka pre
chodcov,  inštalácie  merača  rýchlosti  a výstavbu  spomaľovacieho  ostrovčeka  zo  smeru
Kuzmice na ulici Kuzmická v obci Jacovce,  PSČ 956 21“. Pre rozhodovanie o tomto type
podania  je  potrebné postupovať  podľa Zákona č.  85/1990 Zb.  o petičnom práve,  ktorý je
voľne dostupný na  internete.  Podľa predbežných zisťovaní  –  čo sa týka  merača  rýchlosti
a spomaľovacieho  ostrovčeka  –  obec  nie  je  kompetentná  v tejto  veci  konať,  iba  postúpiť
žiadosť na Nitriansky samosprávny kraj, keďže ide o cestu III. triedy, ktorej vlastníkom je
práve NSK. Oni sa vyjadria, či sa táto vec posunie do ich investičných zámerov. Čo sa týka
odpovede ohľadne výstavby chodníka  –  s touto  problematikou  sa musí  vysporiadať  obec,
v tomto prípade obecné zastupiteľstvo. Z dôvodu ochrany osobných údajov sme poslancom
OcZ neposielali naskenované petičné hárky. Počet podpisov na hárkoch spolu je 214. Z tohto
počtu je 157 podpisov od občanov s trvalým pobytom v Jacovciach.

Na  obecnom zastupiteľstve  dostal  slovo  zástupca  uvedenej  petície  Mgr.  Ševčík,  Jacovce,
ktorý vysvetlil predmet podanej petície. Trval na obsahu petície a zdôraznil, že  ide o zdravie
a o život. 

Hlavná kontrolórka – vysvetlila Mgr. Ševčíkovi ďalší postup k podanej petícii, upozornila
ho  na  drobné  formálne  nedostatky  v podanej  petícii,  ktoré  je  nutné  odstrániť  z dôvodu
ďalšieho postúpenia petície k priamemu vybaveniu. Ďalej informovala, že obec má pripravené
stavebné povolenie na výstavbu chodníka, len nemáme finančné prostriedky na zrealizovanie.
Dala  návrh  p.  starostovi,  osobne  navštíviť  p.  prednostku  Okresného  úradu Topoľčanoch
a odkonzultovať s ňou či by bola nápomocná a naklonená nám vybaviť finančné prostriedky
na túto realizáciu. A pokiaľ by vyšla nejaká výzva, bude sa  obec určite uchádzať o získanie
finančných prostriedkov. 

Starosta  obce –  informoval  o vybavovaní  stavebného  povolenia  na  uvedený  chodník.
Informoval, že prvá etapa chodníka je plánovaná od odbočky k základnej škole po odbočku na
ul. Slobody. Predpokladané náklady na prvú etapu sú vo výške cca 130 tis. €. Celkovú cenu
by  však  ukázalo  verejné  obstarávanie.  Na  ďalšiu  etapu  zatiaľ  obec  nie  je  pripravená
projekčne. 

Poslanci po diskusii vzali na vedomie uvedenú petíciu s tým, že obecný úrad má postupovať
v súlade s príslušným zákonom. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Petíciu obyvateľov a návštevníkov ulíc Kuzmická, Slobody, Záplotie, Poľná a Školská v obci
Jacovce  za  výstavbu  chodníka  pre  chodcov,  inštalácie  merača  rýchlosti  a výstavbu
spomaľovacieho ostrovčeka zo smeru Kuzmice na ulici Kuzmická v obci Jacovce, PSČ 95621

Hlasovanie č.43
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 



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

UKLADÁ:
obecnému úradu v súlade s doručenou petíciou postupovať v zmysle Zákona č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve.

Hlasovanie č.44
Hlasovanie za: 6 poslancov / p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac, Mgr. Toman/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 19:
Diskusia

Starosta obce – otvoril diskusiu poslancov a občanov.

Poslanci dali slovo prítomným občanom Jacoviec – Mgr. Antaličovi a Mgr. Ilavskému.

Mgr. Antalič – informoval poslancov, že tak isto ako na ul. Kuzmickej, aj na ulici Májovej
v úseku od bývalej CBA smerom na Prašice bolo niekoľko dopravných nehôd. Z pravej strany
je len spevnená krajnica.

Starosta  obce –  odpovedal,  že  vie  o tomto  úseku,  kde  sú  časté  dopravné  nehody.
V poslednom období  tam boli  štyri  dopravné nehody.   Bolo vyvolané  stretnutie  za účasti
zástupcov z dopravného inšpektorátu a z Regionálnej  správy ciest.  Dohodlo sa,  že v tomto
úseku  bude  znížená  rýchlosť  na  40  km/h.  Ďalej  informoval,  že  dal  vyrobiť  dve  tabule
upozorňujúce na spomalenie rýchlosti v tomto úseku. 

Mgr. Antalič, Mgr. Ilavský – téma, pre ktorú sa dostavili na obecné zastupiteľstvo je kvôli
III.  etape  výstavby  nárezovne  skla   a chceli  by  vedieť  ako  obec  postupuje  v danej  veci.
O spoluprácu v danej veci žiadali obecné zastupiteľstvo už v minulom roku. Informoval, že
situácia je stále rovnaká. Nálezy z Okresnej prokuratúry mali k dispozícii a pýtali sa aká je
situácia  zo strany obce.  Informoval  poslancov o emailovej  správe zo dňa 14.10.2020, kde
starosta  obce  oznamuje,  že  sa  obec  intenzívne  vecou  zaoberá.  Vyjadrenia  z okresnej
prokuratúry ale hovoria o množstve porušení. Citoval niektoré výroky z okresnej prokuratúry.
Informoval, že sa dali právne zastupovať a čakajú aká bude reakcia. Informoval o zrušenom
územnom rozhodnutí, stavebnom rozhodnutí, a stavba sa využíva a funguje a druhá časť je
napojenie na túto prevádzku. V tejto súvislosti  poukázal na žiadosť Mgr.  Ilavského, ktorý



žiadal obec, či stavba, ktorá slúži ako prístupová komunikácia, či je v poriadku a či je legálna.
Z úradu dostal odpoveď, že túto stavbu neevidujú ako legálnu. Informoval, že je k dispozícii
aj  štátny stavebný dohľad, ktorý skonštatoval,  že stavba je nelegálna,  nemá tam čo robiť.
Podľa  Územného  plánu  obce  je  stavba  /prístupová  komunikácia/  v IBV  a žiadna  takáto
činnosť tam nie je legálna. Informujú úrad, že činnosť sa tam neustále vykonáva, kamióny
vychádzajú  touto  prístupovou  komunikáciou  na  hlavnú  cestu,  o čom  má  k dispozícii
videozáznam.  Ďalej  informoval  o výroku  z Okresnej  prokuratúry  z mája  2021,  kde  obec
porušila  ďalšie  zákony.  Toto  všetko  sa  zakladá  na  fakte  a za  to  budú  žiadať  odškodné.
Informoval  o schválenom  Územnom  pláne  obce  a čo  je  v rozpore  s týmto  schváleným
Územným  plánom  obce.  Citoval  poslancom  zápis  z polície  a výrok  p.  starostu.  Ďalej
informoval, že bol starostom obce predvolaný na obecný úrad za účelom riešenia studne na
jeho  pozemku.  Pýtal  sa,  prečo  bol  predvolaný  práve  on,  keď  x  studní  sa  nachádza  na
súkromných pozemkoch. Z uvedeného dôvodu si v zmysle Zák. 211 vyžiadal od obce, koľko
občanov  bolo  riešených  za  účelom  studne  a výsledok  mu  prišiel,  že  nula.  Vysvetľoval
poslancom, že studňa bola len čistená preto, lebo pri výstavbe kanalizácie bola znehodnotená,
z čoho má tiež fotodokumentáciu. 

Starosta obce – vysvetlil, že čo sa týka studne tak nemal záujem poškodiť p. Antaliča. Išlo
len o to, aby p. Antalič vysvetlil aká je situácia. Ďalej vysvetlil čo sa týka p. prokurátorky, tak
nás predvoláva aj chodí na stretnutia na obecný úrad. Úrad s ňou komunikuje a dávame veci
na určitý poriadok. Problém vznikol a  ťahá sa od vtedy, čo  stavebný úrad v Topoľčanoch –
jeho zamestnanci pochybili v tom, že p. Antalič bol splnomocnený v týchto konaniach a nebol
informovaný  zo  strany  stavebného  úradu.  Mestský  úrad  pochybil  a od  vtedy  sa  celá  vec
vlečie. Neustále sme na prokuratúre a na polícii a taktiež aj p. Antalič, pretože si háji svoje.
Starosta obce ale priznáva, že on všetko na stavebnom úrade podpisoval a nevšimol si chyby.
Ďalej informoval, že o vyjadrenie k danému objektu bol požiadaný Ing. arch. Mizia – autor
Územného plánu obce Jacovce, čo bolo aj  zaslané p. Antaličovi.  Informoval,  že ohľadom
studne ho vôbec nechcel poškodiť, nemá záujem. Čo sa týka p. Vanča, boli veľké pochybenia,
ktoré urobil stavebný úrad. Chce urobiť poslanecký zbor, kde si všetko prejde s poslancami
od námietok a taktiež prokurátorské veci. Všetko chce tlmočiť poslancom, aby mali prehľad
a aby o tomto všetkom vedeli. Chce pozvať p. prokurátorku na stretnutie, ale v prvom rade sa
dá  objednávka  na  RUVZ  za  účelom zmerania  hluku  v danom  objekte.  Ďalej  informoval
poslancov o pasportizácii obecných ciest, kde sa dá všetko poriešiť a o tom ako spolupracuje
v tejto veci zo stavebným úradom, s políciou a veci sa dávajú do poriadku. 

Mgr. Kišac – sa informoval, či objekt je vedený ako súčasť priemyselnej zóny, na čo mu
Mgr. Antalič odpovedal, že áno a následne citoval na vysvetlenie čo je uvádzané v Územnom
pláne a že tam nie je nikde uvádzaný ťažký priemysel. 

Mgr.  Antalič –  po  objasnení  stavu,  vyzval  poslancov,  aby  sa  prišli  pozrieť  v rámci
poslaneckého prieskumu na danú situáciu, na ranné budíčky. Dovolili si aj oni sa zabezpečiť
zmeraním hluku v časovom rozpätí niekoľko mesiacov v kuse a posudzuje sa súčet meraní.
Informoval,  že  Územný  plán  obce  hovorí,  že  ulica  Májová  je  už  i tak  zaťažovaná
nadpriemerným hlukom a p. Vančo len pridáva k tomu a čo sa týka stavby p. Vanča, ako je



možné, že neboli pri tejto stavbe vyhodnocované vplyvy na životné prostredie a nechápe ako
sa mohla skolaudovať stavba bez prístupu. Žiadal o odpoveď p. starostu.

Starosta obce – odpovedal, že odpoveď bude zaslaná p. Antaličovi po stretnutí s poslancami
a po stretnutí s prokurátorkou. 

Mgr. Bošanská – poslanci nie sú oboznámení s priebehom tohto prípadu a nepoznajú celkovú
situáciu.  Dajú  si  to  vysvetliť  p.  starostom a p.  kontrolórkou,  pretože  vysvetlenie  by mali
dostať. Nevie prečo by malo byť poslanecké stretnutie ohľadom tejto veci, nevie ako by mali
byť v tomto potrební poslanci, keď obec to už má rozbehnuté právne. Toto nie je týždňová
záležitosť a na minulom zasadnutí bolo povedané, keď sa na túto vec informovala, že obec
problém nemá. 

Starosta obce – informoval, že bol za právnikom Dr. Slávikom, aby ho zastupoval, pretože
vie, že sú to vážne veci, ale je dlhodobo práceneschopný a tým sme ho stratili. Oslovil preto
právnika  Dr.  Kováčika,  ktorý  pripravuje  postup  ako  sa  má  pokračovať.  Priznal,  že
momentálne v celom prípade pláva, ale informuje pravidelne p. kontrolórku. 

Hlavná kontrolórka –  informovala,  že  p.  Antalič  má pravdu,  že  sme  v určitých  veciach
nečinní. Informovala poslancov o chybách, ktoré boli vydané na stavebnom úrade. P. starosta
všetko na stavebnom úrade v Topoľčanoch podpisuje a nie je možné aby sme my kontrolovali
pracovníkov  stavebného  úradu,  pretože  sa  im  verí,  že  každé  ich  rozhodnutie  je  správne
napísané.  Veľké chyby urobil stavebný úrad aj  pri doručovaní písomností  v tomto prípade
a preto informovala poslancov aj o možnosti zmeny stavebného úradu pre obec Jacovce. Celý
tento spor skončí asi na súde. Informovala, že obec vo veci koná. Bol dnes vykonaný štátny
stavebný dohľad ohľadom príjazdovej cesty k p. Vančovi a uvidíme výsledok. Obec má svoje
postupy, ktoré je potrebné dodržať. Od ulice Pri Majeri má p. Vančo zložený piesok na našom
priestranstve a je nutné ho upozorniť, aby si piesok odstránil a hovorilo sa, že tam dá obec
kvetináče. 

Mgr. Bošanská - to vyplynulo zo stavebnej komisie a nevie na čo sú zasadnutia stavebnej
komisie, keď sa to nerešpektuje. Ničí sa naša cesta tým, že sa tadiaľ chodí autami a taktiež sa
parkuje na našom verejnom priestranstve. Prečo sa nevyberá poplatok za užívanie verejného
priestranstva.  Máme  schválené  VZN  a nedodržuje  sa  to.  V kontrole  plnenia  uznesení  sa
skonštatuje, že je to napr. nesplnené alebo splnené a pokračuje sa ďalej a niekto má byť za to
zodpovedný. 

Hlavná kontrolórka – kontrola  plnenia uznesenia je niečo iné ako to,  čo sa dohodne na
komisiách.  Je  to  kontrola  plnenia  prijatých  uznesení  a ohľadom  p.  Vanča  nebolo  prijaté
žiadne uznesenie. 

Mgr. Bošanská – podotkla, že keď je problém prečo sa nerieši. 

Starosta obce – dá sa to vyriešiť tak, že sa zavolá geodet a ten musí presne zamerať čo je
obecné a potom sa tam môžu dať kvetináče alebo niečo iné. 



Po diskusii   sa  poslanci   zhodli,  že  je  nutné  s tým niečo  urýchlene  robiť,  boli  narobené
procesné chyby, ktoré treba odstrániť a právnu postupnosť je nutné dodržať. 

Starosta obce – na záver diskusie pozval poslancov na malé slávnostné posedenie, ktoré sa
bude konať dňa 22.6. v súlade s odovzdaním Ceny obce Jacovce p. farárovi. 

/celá presná nahrávka sa nachádza v archíve obecného úradu/ 

K     bodu 20:
Záver 
 
Starosta obce –  na záver  poďakoval  prítomným poslancom a hosťom za účasť a ukončil
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia:
Mgr. Janka Bošanská.................................

Mgr. Rastislav Toman ...................................

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

  Jaroslav Božik
                           starosta obce 
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