
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.12.2021 o 16.00 hod.
v jedálni poľnohospodárskeho družstva Prašice sídlo Jacovce

Prítomní:  7 poslancov obecného zastupiteľstva  /p. Bajzík, p.Beňo, Mgr. Bošanská, 
                                                                                Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský, 
                                                                                Mgr. Divišová, Ing. Machová/
                                                                                
                   2 poslanci - neprítomní, ospravedlnení /Mgr. Kišac, 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 hlavnej kontrolórky z kontroly rozhodnutí MZZO /malý zdroj znečistenia 

ovzdušia/
6. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly  prideľovaní súpisných a orientačných čísiel 
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jacovce na I. polrok 2022
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2021 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jacovce 
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce 
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o určení výšky dotácie na 

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

11. Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2021
12. Rozpočet obce Jacovce za roky 2019 – 2021 a návrh Rozpočtu na roky 2022 - 2024
13. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Jacovce

na roky 2022 – 2024
14. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jacovce za rok 2021 



15. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Jacovce 
za školský rok 2020/2021

16. Prenechanie majetku do nájmu – nebytový priestor /časť suterénu pod poštou/
17. Žiadosti

- pod č. 1895/2021 o prenájom nebytových priestorov  
- pod č. 2003/2021 o odkúpenie parcely 
- pod č. 2033/2021 o súhlasné stanovisko k zmluve o zriadení vecných bremien 

18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver 

Jednanie:

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

Starosta  obce –  otvoril  18.  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. Informoval poslancov o odchode do
dôchodku p. Ondrkovej, ktorej  zároveň poďakoval za vykonanú prácu na obecnom úrade.
Následne predstavil  novú pracovníčku p. Osúchovú, ktorá preberie referát  miezd,  majetku
a sociálnych vecí po p. Ondrkovej. Ďalej starosta obce informoval poslancov o dodržaní času
rokovania  obecného  zastupiteľstva  do  20.00  h  z dôvodu  prijatých  opatrení  Vlády  SR.
Starosta obce predložil návrh programu obecného zastupiteľstva,  ktorý poslanci  schválili. 

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

Zároveň  navrhol  doplniť  program  v bode  17  –  Žiadosti  o žiadosť  pod  č.  1739/2021
a 1740/2021 o finančnú  výpomoc  a žiadosť  pod č.  2077/2021 o zrušenie  časti  prenajatých
priestorov.  Poslanci nemali iné návrhy na doplnenie programu a uvedený návrh schválili. 

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, 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:  Ing. Cagalovú, Ing. Machovú, p. Bajzíka            
                                                                                                                             

Hlasovanie č.3
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Divišovú, Ing. Čelechovského

Hlasovanie č.4
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 4: 
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

Vypracovanie kontroly plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou vyplýva z § 18,ods.1,písm.d
zákona č.369/90 Zb. a Rokovacieho  poriadku Obecného zastupiteľstva v Jacovciach zo dňa
14.02.2019, schváleného uznesením č.5/1/2019,  ods.9.1. a ods.10.4. a podľa Plánu práce na
II.  polrok   2021,  schváleného  uznesením  č.  3/16/2021  zo  16.zasadnutia  obecného
zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa  17.06.2021  ,  na  základe  ktorého  hlavná
kontrolórka   vykonáva  kontrolu  plnenia  uznesení.  Výsledky týchto   kontrol  predkladá  na
každé obecné zastupiteľstvo.

Predložený materiál  obsahuje zhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení  prijatých
OcZ obce Jacovce 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.

Hlavná  kontrolórka  pri  kontrole  vychádza  z dokladov  –  materiálov  predkladaných   ich
spracovateľmi k jednotlivým bodom rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jacovce.

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.  8/27/2018 z  27.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré  sa
konalo dňa 27.9.2018 bolo uložené  obecnému úradu vysporiadať  parcelu č.  762/1.  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.  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.10/16/2021 zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach,  ktoré sa
konalo dňa 17.6.2021 bolo uložené obecnému úradu pripraviť verejné obstarávanie vo veci
schválenej rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Jacovce. Úloha splnená. 

Uznesením č.11/16/2021 zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach,  ktoré sa
konalo  dňa  17.6.2021  bolo  uložené  obecnému  úradu  pripraviť  verejné  obstarávanie  na
elektroinštaláciu budovy Pošty. Úloha splnená. 

Uznesením č.19/16/2021 zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach,  ktoré sa
konalo  dňa  17.6.2021  bolo  uložené  obecnému  úradu  v súlade  s doručenou  petíciou
postupovať v zmysle Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Úloha splnená. 

Uznesením č.5/17/2021 zo  17.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  ktoré  sa
konalo  dňa  16.9.2021  bolo  uložené  obecnému  úradu  pripraviť  a podpísať  vypovedanie
Zmluvy  o zriadení  spoločného  obecného  úradu  vo  veciach  výkonu  veciach   výkonu
prenesených úloh  štátnej  správy vo veciach stavebného  a  vyvlastňovacieho  konania  a
rovnako  vypovedať  Zmluvu  o  zriadení spoločného  obecného  úradu vo veciach  výkonu
prenesených  úloh štátnej  správy vo veciach  v  oblasti  pozemných  komunikácií  s  Mestom
Topoľčany. Úloha je splnená. 



Starosta obce - otvoril rozpravu. 

Mgr. Bošanská – informovala sa ako obec postúpila s vysporiadaním pozemku pod tribúnou 
na futbalovom ihrisku.

Starosta  obce –  zatiaľ  pozemok  pod  tribúnou  nie  je  vysporiadaný,  majiteľov  oslovíme
a pokúsime sa pozemok vysporiadať. 

Ing. Cagalová – informovala sa na prebiehajúcu elektroinštaláciu v budove pošty.

Mgr. Bošanská – informovala sa kedy budú práce výmeny elektroinštalácie ukončené.

Starosta obce – práce sa dokončujú, robí sa aj za plnej prevádzky pošty. Práce by mali byť
ukončené do konca roka. 

Ing. Cagalová – informovala sa na ukončenie činnosti stavebného úradu v Topoľčanoch, ako
to bude prebiehať a či budú občania aj informovaní napr. v Jacovskom hlásniku.

Starosta obce – dostali sme od obce Urmince návrh zmluvy, je to v riešení.

Hlavná kontrolórka -   obec Urmince  – stavebný úrad  si   všetko z mesta  Topoľčany –
stavebného  úradu  preberie.  Všetky  podania  na  stavebný  úrad  prídu  na  obecný  úrad  do
Jacoviec a následne sa budú posielať na stavebný úrad do Urminiec.

Ing. Cagalová – pýtala sa či je už ukončená realizácia výmeny verejného osvetlenia

Starosta obce – práce boli ukončené do konca novembra, v súlade so zmluvou. 

Ing.  Machová –  informovala  sa  ohľadom  podanej  petície  k vybudovaniu  chodníka  na
ul. Kuzmickej

Bc. Kajanová – petícia aj  napriek formálnym chybám bola vzatá do úvahy a odpovedalo sa,
že keď bude vyhlásená vhodná výzva, určite sa bude touto problematikou obec zaoberať. 

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



Návrh bol prijatý. 

K     bodu 5: 
Správa hlavnej kontrolórky z kontroly rozhodnutí MZZO /malý zdroj znečistenia 
ovzdušia/

Podľa § 9 zákona č.  357/2015 Z.  z.  o finančnej  kontrole  a  audite  a  o zmene a  doplnení
niektorých zákonov  vykonala hlavná kontrolórka kontrolu rozhodnutí  MZZO /malý zdroj
znečistenia  ovzdušia/.  Bolo  prekontrolovaných  31 subjektov.  Z toho  8  subjektov  doručilo
čestné prehlásenia  o nepoužívaní MZZO. Ostatným subjektom v počte 23, boli v zmysle §2
ods.2 zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší    a zákona č.401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších podpisov  a v zmysle VZN č. 10/2019  vydané  rozhodnutia ,
ktorými boli vyrubené poplatky za všetky nimi  uvedené malé zdroje znečisťovania ovzdušia
v obci Jacovce. Všetky poplatky  boli  ku dňu kontroly  určené v správnej výške uhradené
a taktiež boli uhradené.

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

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Správu hlavnej kontrolórky z kontroly rozhodnutí MZZO /malý zdroj znečistenia ovzdušia/

Hlasovanie č.6
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 6: 
Správa hlavnej kontrolórky z kontroly  prideľovaní súpisných a orientačných čísiel 

podľa § 9 zákona č.  357/2015 Z.  z.  o  finančnej  kontrole  a  audite  a  o  zmene a  doplnení
niektorých  zákonov vykonala  hlavná  kontrolórka  kontrolu  súpisných a orientačných  čísiel
podmienky a postup pri zápise, zmene a výmaze údajov z registra, ako aj pri oprave údajov
zapísaných v registri, orientačné a súpisné čísla sú  prideľované podľa  zákona č.125/2015
Z.z.  o registri  adries  a o zmene  a doplnení  neskorších  zákonov.  Na  obci  je  vytvorená
evidencia  o prideľovaní,  zmene  a zrušení  súpisných  a orientačných  čísiel   adries,  ktorá  je
vedená správne, podľa zákona.



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

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Správu hlavnej kontrolórky z kontroly  prideľovaní súpisných a orientačných čísiel 

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 7:
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jacovce na I. polrok 2022

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 2022, 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
zmluvných vzťahov na telekomunikácie, energie, atď./, na ich efektívnosť, či by sa nedalo
niekde ušetriť.  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 obce Jacovce na I. polrok 2022 
s pripomienkou 

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



SCHVAĽUJE:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jacovce na I. polrok 2022

Hlasovanie č.9
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 8: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2021 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jacovce 

Zámerom návrhu  tohto  VZN je  upraviť  podrobnosti  o nakladaní  s komunálnym  odpadom
a drobným stavebným odpadom na území obce Jacovce v zmysle § 81 Zákona o odpadoch.
Najvyšším cieľom v hierarchii  odpadového hospodárstva je predchádzanie  vzniku odpadu.
Nasleduje  opätovné  použitie,  recyklácia  alebo  iné  zhodnotenie  odpadov.  Samotné
zneškodňovanie odpadu /skládkovanie/  je v hierarchii  odpadového hospodárstva poslednou
možnosťou nakladania s odpadom. Aktuálne má obec za rok 2020 úroveň vytriedenia odpadu
52,04 %. Máme preto ambíciu triediť oveľa efektívnejšie. Poplatky za nevytriedený odpad
budú iba stúpať a to enormne. Predložený návrh VZN má za cieľ zapojiť všetkých občanov,
podnikateľov a vytvárať podmienky pre čo najúčinnejšie triedenie zmesového komunálneho
odpadu na jednotlivé zložky odpadu, priblížiť sa čo najviac k miere triedeného zberu v súlade
s národným  programom  odpadového  hospodárstva.  Národný  cieľ  triedeného  zberu
komunálneho  odpadu  pre  rok  2021  je  dosiahnuť  80  %,  vyprodukovaný  biologicky
rozložiteľný odpad 100 % likvidovať prirodzenou cestou – kompostovanie, so zvyšujúcou sa
mierou  triedenia  odpadu  a predchádzania  tvorbe  odpadu  znižovať  celkový  objem odpadu
vyvážaného na skládkovanie. 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu VZN a predložený návrh schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jacovce 



Hlasovanie č.10
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Jacovce 

Hlasovanie č.11
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 9: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce 

K príprave  návrhu  VZN  č.  6/2021  sme  pristúpili  z dôvodu  potreby  zvýšiť  poplatok  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zvýšenie nákladov sa predpokladá v súvislosti
s  rastúcim  zákonným  poplatkom,  poplatkom za  uloženie  odpadu  na  skládku  odpadov,
poplatku za váženie v zberných vozidlách, predúpravu zmesového komunálneho odpadu pred
skládkovaním a iné. V roku 2021 boli obce povinné zaviesť zber biologicky rozložiteľných
odpadov a kuchynských odpadov, pričom náklady na zavedenie, zvoz a zhodnocovanie týchto
odpadov sú vysoké a preto výnosy z poplatku komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu  nám  nepokrývajú  fakturované  náklady.  Návrh  VZN  č.  6/2021 o poplatku  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce má 2 varianty. 

Návrh č. 1 je pripravený na platenie poplatku za domácnosť, to znamená množstvový zber.
V r. 2021 sme vystavili rozhodnutie 639 domácnostiam. Výška poplatku je navrhnutá v sume
104,85 €, čo predstavuje pokrytie predpokladaných nákladov vo výške 67 000,- €. Zníženie
o 50% navrhujeme  pre  1  členné  domácnosti.  Pri  schválení  zníženia  nebudú však pokryté
náklady za odvoz odpadu, potreba doplatiť z obecného rozpočtu cca 7 659,- € (predpoklad).  

Návrh č. 2 v podstate kopíruje súčasne platné VZN, pri zachovaní zníženia sadzby poplatku
pre  študentov,  pracujúcich  mimo  obec  Jacovce,  ako  aj  odpustenie  platenia  poplatku  pre
poplatníkov,  ktorí  dlhodobo  pracujú  v zahraničí,  resp.  žijú  v inej  obci/meste.  Navrhujeme
zvýšenie o 10, € / osoba, to znamená na 35,- €/osoba. V tomto roku bol vyrubený poplatok



1619 občanom obce Jacovce. Pri schválení tejto varianty sa tiež nepokryjú náklady na vývoz
odpadu.  Maximálna  zákonná  sadzba  je  vo  výške  39,80  €/osoba.  V tomto  prípade  by  sa
náklady na odvoz pokryli, ale došlo by k navýšeniu o 14,80 € na osobu, čo je pri viacčlenných
domácnostiach výrazné navýšenie.  Oba návrhy k VZN č.6/2021 boli  prednesené v komisii
ekonomiky a správy majetku. 

Poslanci rozoberali oba pripravené návrhy VZN. Po predbežnom hlasovaní, o akom návrhu
budú rozhodovať, boli štyria poslanci za návrh č. 2 /p. Beňo, Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová,
Ing. Machová/ a traja poslanci za návrh č.1 /p. Bajzík,  Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová/.
Poslanci  boli upozornení, že rozhodnúť sa môžu len pre jeden z týchto návrhov. Po diskusii
sa všetci poslanci priklonili k návrhu č.2.

Hlasovanie č.12
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci ďalej rozoberali návrhy na navýšenie ročného poplatku. 

1. návrh bol navýšiť poplatok na 37 € na osobu

Hlasovanie č.13
Hlasovanie za: 3 poslanci /p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová/                                          
Proti: 4 poslanci / p. Bajzík, Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Zdržal sa: 0

2. návrh bol navýšiť poplatok na maximálnu sadzbu 39,80 € z dôvodu predpokladaného
pokrytia nákladov obce za odvoz odpadu.

Hlasovanie č.14
Hlasovanie za: 5 poslanci /p. Bajzík, Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, 
                                           Ing. Machová/                                        
Proti: 2 poslanci /p. Beňo, Mgr. Bošanská// 
Zdržal sa: 0

Poslanci  po  diskusii  nemali  iné  pozmeňujúce  návrhy  k uvedenému  návrhu  VZN,  sadzbu
poplatku za drobný stavebný odpad nemenili a zostáva v  takej výške ako bola v roku 2021
čiže 0,075 € za kilogram drobného stavebného odpadu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Jacovce 



Hlasovanie č.15
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Jacovce 

Hlasovanie č.16
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 10: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce

Obec Jacovce predkladá tento návrh VZN o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce. Účelom vydania  návrhu
VZN je  výška dotácie, ktorá vyplynie zo schváleného rozpočtu na rok 2022. Prílohu návrhu
VZN č. 7/2021 tvoria jednotlivé sumy dotácie rozpísané a upravené na rozpočet. 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu VZN a uvedené schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce 

Hlasovanie č.17
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce



Hlasovanie č.18
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 11: 
Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2021

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.  2/2021.  Zmena rozpočtu
obsahuje aj očakávané plnenie rozpočtu v roku 2021. Od toho sa odvíja presun finančných
prostriedkov z usporených položiek na prekročené.

Príjmy rozpočtu

V bežných  príjmoch  sú  upravené  sumy   podielových  daní,  ktoré  boli  mierne  navýšené.
V dotáciách  pribudli  položky,  ktoré  sú  nové,  a majú  presne  určený zdroj  použitia.  Je   to
dotácia pre požiarnikov 1400,00 €, dotácia  na zmiernenie následkov koronavírusu, pri ktorej
nám boli preplatené náklady na testovanie občanov v druhej vlne covidu, Úrad práce soc.vecí
a rodiny nám zaslal dotáciu – ako refundáciu na preplatenie odmien opatrovateľkám. Dostali
sme  z Fondu  podpory  umenia  dotáciu  na  knihy do  miestnej  knižnice  v sume  1000,00  €.
Dotácie, ktoré majú presne určený účel boli zaslané aj základnej škole.

Kapitálové príjmy:

Z Úradu podpredsedu vlády SR máme schválenú dotáciu na zriadenie Wifi pripojenia. Táto
by mala  byť vo forme refundácie. Nie je isté či bude táto suma refundovaná do konca roku,
alebo až v roku 2022, preto v príjmoch rozpočtu nie je s týmto počítané. Obec predala budovu
kolkárne, suma 40500,00 € je na príjme v kapitálovej položke, tiež je tam príjem 3000,00 €
ako dar od subjektu mimo verejnej správy pre potreby obce. Suma 75000,00 € je uvedená na
príjme  ako   dotácia  na  odstránenie  havarijného  stavu  fasády  telocvične.   Tieto  finančné
prostriedky  by  mali  prechádzať  do   budúceho  roku,  pretože  sa   za  krátky  čas  nestihnú
prefinancovať a fasáda sa bude opravovať až v nasledujúcom roku. Z Nadácie Allianz sme
dostali grant na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v sume 3500,00 €, ktorý bol použitý
na namontovanie merača rýchlosti a zvýraznenie priechodu pre chodcov svetelnými bodmi.

Príjmové finančné operácie:



V príjmových finančných operáciách je sume 6000,00 € z minulého roka – dar od subjektu
mimo   verejnej  správy pre  potreby  obce.   Školská  jedáleň  vykázala  sumu  2212,00 €  na
prevodovom účte za stravu. Na dopravnom prechádza suma 19,80 € z minulého roka. 

Výdavky rozpočtu

Vo  výdavkoch  sú  presuny  financií  tak   ako  sa  javí  očakávaná  skutočnosť.  V položke
„Výdavky verejnej správy“ je zvýšenie o náklady na odmeny za sčítanie obyvateľov a domov,
čo bolo financované z dotácie, do tejto dotácie patrí aj financovanie materiálneho vybavenia
miesta  prvého kontaktu v sume 1500,00 €. Zvýšenie nákladov na energiách,  hlavne plyn,
vychádza z mimoriadnej situácie ktorá nastala na energetickom trhu. Náš dodávateľ plynu
skrachoval a prešli sme pod dodávateľa poslednej inštancie na tri mesiace, t. j. do konca roku
2021 kde za tieto tri mesiace si SPP účtuje zálohu na plyne zvýšenú o 200 %. V službách na
položke špeciálne služby - právnici je zvýšená suma, ktorá je pripravená na úhradu faktúry od
právnika. Sú to finančné prostriedky ktoré nám boli darované ako „Dary, granty od subjektu
mimo  verejnej  správy“  a účel  darovania  bol  „pre  potreby obce“.  Pán starosta  si  vyžiadal
použiť tieto darované financie na úhradu právnych služieb pre obec. 

Odchodné  zamestnancov  sa  znížilo,  nakoľko  jedna  pracovníčka  úradu  neodchádza  do
starobného dôchodku. Nakladanie s odpadmi – tu je navýšenie v dôsledku zvýšeného vývozu
bioodpadu.  Zvýšenie  je  aj  na  položke  nakladanie  s odpadovými  vodami  –  čistila  sa
kanalizácia. 

Šport – pre pandemickú situáciu a zrušenie verejných podujatí dotácia pre TJ je znížená. 

Náboženské služby – zvýšenie je v dôsledku zvýšenia úmrtnosti občanov a tým aj náklady
správcu cintorína. 

Mzdy opatrovateliek zostávajú ako boli narozpočtované,  zvýšili sa odmeny,  ale tieto budú
refundované  ŠR. 

V ZŠsMŠ sa upravovali  výdavky podľa zdrojov. Materská škola a Školský klub detí  nám
vrátil sumy odchodného, ktoré sme použili na nákup sporáku do kuchyne materskej školy.   

Kapitálové výdavky:

Wifi pre Teba – projekt financovaný z dotácie bol hradený z prostriedkov obce. Tieto by mali
byť refundované, ale asi až v roku 2022. 

Elektrospotrebič  v ŠJ  –  sporák  v materskej  škole  v sume  3094,80  €,  projekt  autobusovej
zastávky v sume 400,00 €. Rekonštrukcia elektroinštalácie  v dome služieb je rozdelená na
sumu 8514,86 € z vlastných zdrojov a 11885,14 € z predaja majetku.

Rekonštrukcia  verejného osvetlenia  v obci  je  rozdelená  na  tri  sumy.  28614,86 €  je  suma
z predaja majetku, z vlastných zdrojov 13385,00 € a 15000,00 € použitie rezervného fondu.

Merač  rýchlosti  na  zvýšenie  bezpečnosti  premávky  bol  vyfinancovaný  z dotácie  Nadácie
Allianz v sume 3500,00 € a 532,00 € z vlastných zdrojov.



Posledná  suma  na  výdavkoch  je  suma  75000,00  €,  je  to  kapitálová  dotácia  zo  ŠR  na
odstránenie  havarijného  stavu  fasády  telocvične.  Táto  suma  prechádza  do  roku  2022,
rekonštrukcia  fasády sa bude realizovať  až budúci  rok.  Ale pretože  suma je  pripísaná  na
kapitálových príjmoch,  tak musí  byť  aj  uvedená na kapitálových výdavkoch, hoci  nebude
použitá. 

Pri  takýchto  presunoch  v príjmoch  a výdavkoch  sa  rozpočet  druhou  zmenou  stáva
vyrovnaným.  Zapojenie  časti  rezervného  fondu  je  nutné  z dôvodu  nižších  príjmov  oproti
výdavkom. Ak sa zmení stav refundácie a bude táto suma pripísaná na účet ešte v roku 2021,
rezervný  fond zostane  nepoužitý.  To sa   bude vedieť  až  31.  12.  2021.  Taktiež  aj  výška
podielových daní za mesiac december nie je známa. Od tohoto sa odvíja stav rozpočtu. Presné
príjmy a výdavky  budú známe až v uzávierke za rok 2021. 

Starosta otvoril rozpravu.

Mgr.  Divišová  –  informovala,  že  návrh  zmeny  rozpočtu  Rozpočtovým  opatrením  č.  2
kopíruje očakávanú skutočnosť na konci roka 2021. 

Mgr. Bošanská – informovala sa na právne služby, aké sú náklady v súčasnosti.

p. Kúdelová – zatiaľ táto suma nie je vyčíslená právnikom, na čo starosta obce odpovedal, že 
to bude asi 1000,- €. 

Mgr. Bošanská – skonštatovala, že teoreticky by sa sumy 6000,- € a 3000,- € /dary pre obec/ 
mohla použiť na niečo iné. 

Poslanci po diskusii nemali iné pripomienky k návrhu zmeny rozpočtu a uvedené schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2/2021

Hlasovanie č.19
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2/2021

Hlasovanie č.20
Hlasovanie za: 6 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo,  Ing. Cagalová, 



                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Bošanská/ 

 
Návrh bol prijatý. 

K     bodu 12: 
Rozpočet obce Jacovce za roky 2019 – 2021 a návrh Rozpočtu 
na roky 2022 - 2024

V súlade  s ustanovením  zákona  č.  369/1990  Zb.  z.,  §  14  zákona  č.  583/2004  Z.  z.,
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. obec predkladá návrh rozpočtu na
rok 2022 a roky 2023 a 2024, ktorý  bol zostavený z predpokladaných príjmov v roku 2022
a predpokladu na ďalšie dva nasledujúce roky. 

Príjmy:
Pri  podielových daniach vychádzame zo zverejnenej prognózy na budúci rok a ďalšie dva.
Znížila  sa  položka  na  nájme  prenajatých  objektov,  z dôvodu  predaja  budovy  Kolkárne.
V príjmových finančných  operáciách je suma 75 tis. eur, schválená dotácia ku koncu roka
2021  a sú  to  financie  na  rekonštrukciu  fasády budovy telocvične,  ktoré  budú  prechádzať
z roku 2021 do roku 2022. 

Od skutočností v príjmoch sa odvíjajú aj výdavky. 

Výdavky:
Mzdy sa upravili , je predpoklad na prijatie nového  zamestnanca na údržbárske práce v obci.
Taktiež máme schválenú dotáciu z Úradu práce SVaR od roku 2022 pre pracovníčku, kde
80 % je dotácia a 20 % hradí obec. Odmeny sú plánované, z dôvodu ukončenia volebného
obdobia, v tejto súvislosti je  naplánovaná aj suma odstupného pre starostu. Odchodné pre
pracovníčku obecného úradu je tiež zahrnuté v rozpočte pre rok 2022.  Energie sa zvýšili už
v roku  2021  a táto  skutočnosť  sa  premietne  aj  do  roku  2022.  Na  položke  nakladanie
s odpadmi je suma  67 tis. eur, či bude táto postačovať, zistíme až v priebehu  roku 2022. Pri
tvorbe rozpočtu nie je ešte známe, aká suma bude schválená vo VZN na vývoz odpadu pre
občanov obce a podnikateľov. TJ Družstevník Jacovce si predložil žiadosť o dotáciu na sumu
29 tis. eur, v kultúrnej činnosti sa zvýšili výdavky na 5 tis. eur. Taktiež sú zvýšené výdavky
na  položke  kosenie  a položke  cintorínske  služby.  Všetky  položky  rozpočtu  sú  mierne
navýšené, pretože ako je avizované, náklady na „život“ sa zvyšujú a premietne sa to aj do
života a rozpočtu obce. 
Základná škola s materskou školou zostavila rozpočet výdavkov podľa skutočnosti roku 2021,
navýšené majú len  energie. Ich návrh rozpočtu je podľa avizovaného štátneho  koeficientu
pre rok 2022.  
Z originálnych kompetencií (z rozpočtu obce) :
Materská škola počíta v príjmoch so sumou 3500,00 € a vo výdavkoch 146 791,00 €,
Školský klub detí – príjmy 4200,00 €, výdavky 60786,00 €,
Školská jedáleň – príjmy 54000,00 €, výdavky 148154,00 €. 



Základná  škola  –  prenesené  kompetencie  (zo  štátneho  rozpočtu)  v sume  na  príjme
494937,00  €,  vlastné  príjmy  (prenájom  telocvične)  v sume  2500,00  €  a na  výdavkoch
497437,00  €.  Na  položke  staroba  sme  na  tom  najlepšie,  máme  schválenú  dotáciu
z Ministerstva  práce,  soc.vecí  a rodiny,  ktorá je  v sume 122400,00 € na dva roky.  Mzda
a odvody  opatrovateliek tak budeme  mať počas dvoch rokov refundované. Nie celou sumou,
časť prostriedkov hradí obec. 

Kapitálové výdavky:
V kapitálových výdavkoch sú sumy na položke rekonštrukcia fasády telocvične z dotácie a
ako spolufinancovanie a  v jednej sume sú zahrnuté financie na položke projekty.  Táto sa
v priebehu roka 2022 rozdelí podľa potreby a zmenou rozpočtu sa bude presúvať.  Nakoľko je
na príjme podielových daní pre obec iba prognóza, musíme počítať aj s inou sumou, dúfam že
nie s nižšou. Podľa nej sa bude robiť aj prvá zmena rozpočtu v roku 2022. 

Mgr.  Divišová,  predsedkyňa  ekonomickej  komisie  -   informovala,  že  návrh rozpočtu  bol
predmetom rokovania v ekonomickej komisii, zhrnula poslancom všetko podstatné ohľadom
návrhu rozpočtu, vysvetľovala jednotlivé položky rozpočtu. Ekonomická komisia odporúča
predložený návrh rozpočtu schváliť. 

Hlavná kontrolórka –  informovala,  že podielové dane pre rok 2022 by mali  byť  o niečo
vyššie ako v roku 2021 ale zase budú vyššie náklady na energie. 

Mgr. Bošanská – sa informovala, čo zahŕňa položka dohody.

p. Ondrková – odpovedala na otázku.

Mgr. Bošanská – spýtala sa na tenisové ihrisko, kde prevyšujú výdavky príjmy. Informovala
poslancov,  že  žiadala  na  obecnom zastupiteľstve,  aby bola  urobená  reklama pre  tenisové
ihrisko a nie len tabula s názvom tenisové ihrisko. 

Starosta obce –  vysvetlil,  že žiadne tenisové ihrisko nie je ziskové a aby sa dalo na ňom
zarobiť.  Slúži  prevažne  pre  deti  a mládež.  Do budúcna  sa  môže  dať  tenisové  ihrisko  do
prenájmu. 

Starosta obce – ďalej informoval, že obec hľadá údržbára pre potreby obce. Potrebujeme ho
hlavne na rôzne technické práce týkajúce sa chodu obce. 

Poslanci nemali iné pripomienky k návrhu rozpočtu a rozpočet schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Rozpočet obce Jacovce za roky 2019 – 2021 a návrh Rozpočtu na roky 2022 - 2024



Hlasovanie č.21
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
1. Rozpočet obce Jacovce na rok 2022 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: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 13:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Jacovce 
na roky 2022 – 2024

Odborné  stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a k návrhu
rozpočtu  obce na rok 2022 (ďalej  len „odborné stanovisko“)  bolo spracované na základe
predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024 a návrhu rozpočtu na rok
2022, 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 2022, 

      b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2023, 



      c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) –
rok 2024. 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.

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a  návrh rozpočtu obce  a na rok 2022
je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov
v znení  neskorších  predpisov  a  zákonom  č.  583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom  poplatku  za  komunálny  odpad  a  drobné  stavebné  odpady  v znení  neskorších
predpisov,  zákona č.79/2015 o odpadoch,  zákona č.  564/2004 Z. z.  o rozpočtovom určení
výnosu  dane  z  príjmov  územnej  samospráve  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov
v znení  neskorších predpisov a  zákona č.  597/2003 Z. z.  o financovaní  základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne
normy.  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
odporučila  obecnému  zastupiteľstvu  predložený  návrh  rozpočtu  schváliť  a na  roky  2023
a 2024 zobrať na vedomie. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému stavisku. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Jacovce
na roky 2022 – 2024

Hlasovanie č.23
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

 



K     bodu 14: 
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jacovce 
za rok 2021 

V zmysle  zákona  č.  448/2008  Z.z.  o sociálnych  službách  obec  vypracúva  a obecné
zastupiteľstvo  schvaľuje  komunitný  plán  sociálnych  služieb  („ďalej  KPSS“)  na  základe
národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje potreby fyzických osôb
v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na jej území. KPSS v našej obci je vypracovaný
na obdobie rokov 2018 – 2022.
Rok  2021  bol  pre  sociálne  služby  náročný  z hľadiska  nového  prenosného  respiračného
ochorenia  spôsobeného  koronavírusom  (COVID-19).V  súvislosti  s narastajúcimi  počtami
nakazených  schválila  Vláda  SR  vyhlásenie  núdzového  stavu  pre  oblasť  zdravotníctva.
Postupne  boli  zatvorené  všetky  prevádzky,  inštitúcie  a školy  a úrady  fungovali
v obmedzenom  režime.  Vyhodnocovanie  plnenia  stanovených  cieľov  a aktivít  KPSS  je
vykonávané  1x  ročne,  kedy  je  vyhodnotenie  KPSS  predložené  na  rokovanie  obecného
zastupiteľstva. Strategická časť KPSS sa zameriava na stanovenie stratégie v oblasti rozvoja
sociálnych služieb či už rozvojom služieb priamo v obci, rozvojom partnerstva obcí navzájom
alebo so sociálnymi zariadeniami. Základným cieľom je zabezpečenie vyvážených sociálnych
služieb  podľa  potrieb  obyvateľov  obce.  Pri  ich  realizácii  je  dôležitá  správna  koordinácia
a spoluúčasť subjektov obce, poskytovateľov sociálnych služieb ako aj samotných príjemcov
týchto služieb so zameraním sa na získanie všetkých dostupných finančných zdrojov, vrátane
prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom k navýšeniu v oblasti sociálnych služieb.

V KPSS máme štyri priority, ktorých plnenie v roku 2021 je nasledovné:

Priorita č. 1
Zabezpečenie terénnych sociálnych služieb podľa potrieb cieľovej skupiny so zreteľom 
na ich zotrvanie v domácom prostredí.

Obec Jacovce sa realizuje v sociálnej oblasti hlavne poskytovaním terénnej sociálnej služby,
ktorá  zabezpečuje  zotrvanie  obyvateľov ich  domácom prostredí,  kde  sú zvyknutí,  cítia  sa
v bezpečí  a majú  tu  vytvorené  sociálne  väzby.  V priebehu  roku  2021  sme  poskytovali
opatrovateľská službu 15 žiadateľom,  o ktorých sa staralo 13 opatrovateliek.  Z toho jedna
klientka zomrela a dvaja ukončili opatrovanie.
Situácia  v tejto  oblasti  nebola  priaznivá  z dôvodu  vírusového  ochorenia  COVID-19,  kde
postihnutá skupina boli hlavne naši seniori, preto boli nútení zostávať doma za zatvorenými
dverami.  Keďže obyvatelia našej obce starnú, pribúda aj  žiadosti o terénnu opatrovateľskú
službu.  V tejto  situácii  sa  často  stretávame  s nedostatkom  opatrovateliek,  kedy  sa  nedá
vyhovieť hneď so zabezpečením služby.  Taktiež nás v tejto oblasti obmedzuje aj rozpočet
obce, keď s nárastom opatrovaných rastú aj náklady na mzdy opatrovateliek, ktoré sú hradené
z rozpočtu  obce.  Preto  sme  v tomto  roku  využili  výzvu  o poskytnutie  nenávratného
finančného  príspevku  –  podpora  opatrovateľskej  služby  II.  Podaná  žiadosť  bola  úspešná
a dostali sme nenávratné finančné príspevky na úhradu väčšej časti miezd opatrovateliek na
dobu 2 rokov. 

Priorita č. 2
Rekonštrukcia zdravotného strediska.



Zvyšovanie  kvality  poskytovaných  sociálnych  služieb  a ich  dostupnosť.  Skvalitňovať
priestorové,  materiálne  a personálne  podmienky v súčasnosti  poskytovaných ambulantných
zdravotníckych  služieb  a zabezpečiť  ich  trvalú  udržateľnosť  a rozvoj,  najmä  využitím
finančných prostriedkov EÚ. Pokúsiť sa o rekonštrukciu, modernizáciu zariadenia a celkovú
humanizáciu  služieb  na  dosiahnutie  zabezpečenia  prístupnosti  občana  k sociálnym
a zdravotným službám.

V tejto oblasti neboli vyhlásené žiadne výzvy, ktoré by sme boli mohli využiť. 

Priorita č. 3
Podpora a snaha o vybudovanie zariadenia pre spoločenské a kultúrne centrum v obci.

Vypracovať návrhy na zriadenie spoločenského centra pre kultúrne a spoločenské aktivity 
obce.

Toto je dlhodobá úloha našej obce.

Priorita č. 4
Podpora aktivít mládeže v obci a rozvoj sociálno-preventívnych programov pre deti.

V súčasnej dobe rozmáhajúceho sa virtuálneho trávenia voľného času je potrebné vytvárať
podmienky  k aktívnemu  tráveniu  voľného  času  mládeže.  Práve  podpora  takýchto  aktivít
napomôže  k zníženiu  negatívnych  javov.  V obci  je  možnosť  športového  využitia  detí
a mládeže, ktorí využívajú hlavne detské ihrisko pri zdravotnom stredisku. Účelové trávenie
voľného času detí  v obci  organizuje  aj  eRko.  V tomto  roku 2021 boli  tieto  aktivity  dosť
obmedzované hlavne na začiatku roku, kedy v čase núdzového stavu boli  zatvorené školy
a taktiež nebola možnosť športovania a organizovať voľnočasové aktivity pre deti.

Poslanci  nemali  pripomienky  k vyhodnoteniu  komunitného  plánu  a uvedené  vzali  na
vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jacovce za rok 2021 

Hlasovanie č.24
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 15: 



Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Jacovce za 
školský rok 2020/2021

Správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  Základnej  školy
s materskou  školou  za  šk.  rok  2020/2021  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  s odporúčaním  obecnému
zastupiteľstvu  schváliť uvedenú správu. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Jacovce               
za školský rok 2020/2021

Hlasovanie č.25
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Jacovce               
za školský rok 2020/2021

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 16: 
Prenechanie majetku do nájmu – nebytový priestor /časť suterénu  pod poštou/

Na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16. septembra 2021 bola prerokovaná žiadosť
DHZ Jacovce,  ktorý  žiadajú o prenájom priestorov v budove Pošty,  ktorý je v súčasnosti
nevyužitý. Hasiči si tieto priestory plánujú upraviť svojpomocne a využívali by ich ako šatňu,
zasadačku  a sklad  OOPP  pre  potreby  zásahovej  činnosti.  Na  17.  zasadnutí  obecného



zastupiteľstva bol schválený zámer  prenájmu v zmysle zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku
obce a podľa platných zásad hospodárenia s majetkom obce ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Keďže ide o organizáciu, ktorá pôsobí pre „potreby“ obce odporúčame nájom 1,- €.
Prípad  hodný  osobitného  zreteľa  je  prenájom  nebytových  priestorov  v budove  pošty
Dobrovoľnému  hasičskému  zboru   Jacovce  ako  priestory  pre  zasadačku,  šatňu  a sklad
materiálu  pre  potreby  zásahovej  činnosti.  Zámer  je  vyvesený  na  úradnej  tabuli  obce  od
18.11.2021.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:

1. Žiadosť pod č. 1640/2021 – DHZ Jacovce – o prenájom priestorov pod poštou

2. V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších
zmien a doplnkov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce Jacovce – 
prenecháva majetok obce do nájmu – nebytový priestor v budove Pošty – suterén pod 
poštou o rozlohe 60 m2, na Potočnej ulici č. 93/1, nachádzajúci sa na parcele CKN č. 
671 v k.ú. Jacovce ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvody hodné osobitného zreteľa:
Nebytové priestory ro rozlohe 60 m2 v budove Pošty – suterén pod poštou, ktoré sú 
v súčasnosti nevyužité sa prenajímajú Dobrovoľnému hasičskému zboru  Jacovce, 
ktoré bude využívať ako šatňu, zasadačku a sklad OOPP.
Ročné nájomné bude podľa VZN č. 9/2016, článok 6 bod 4, je 1,00 (jedno) EURO.

Hlasovanie č.27
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UKLADÁ:
Obecnému úradu pripraviť a podpísať nájomnú zmluvu v súlade s uznesením. 

Hlasovanie č.28
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 



K     bodu 17: 
Žiadosť

- pod č. 1895/2021 o prenájom nebytových priestorov  

Žiadosť pod č. 1895/2021 – p.Domin, Jacovce - o prenájom nebytových priestorov v budove
Pošty, ktorý je v súčasnosti v prenájme ako kozmetický salón. Ide o miestnosť o rozlohe 22
m2.  Žiadateľ  tam  chce  prevádzkovať  nechtové  štúdium  a tetovanie.  Terajší  nájom  bude
ukončený  k 31.1.2022.  Odporúčame  uvedený  nájom  schváliť  podľa  zák.  č.  138/1991
o majetku obce ako zámer prenechania majetku obce do nájmu ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Osobitný zreteľ je, že priestor sa prenajíma ako kozmetický salón.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému a zámer schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 1895/2021 o prenájom nebytových priestorov  

Hlasovanie č.29
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Zámer na prenechanie majetku obce do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§9a,  ods.  9  písm.  c),  zákona  č.  138/1991  Z.z.  o majetku  obce  v znení  neskorších  zmien
a doplnkov  a podľa  platných  Zásad  hospodárenia  s majetkom  obce  Jacovce  –  nebytový
priestor v budove Pošty o rozlohe 22 m2, Potočná č. 93/3. Prípad hodný osobitného zreteľa je,
že nebytový priestor sa prenajíma na účely kozmetického salóna.

Hlasovanie č.30
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UKLADÁ:
obecnému úradu zverejniť zámer prenájmu na úradnej tabuli na 15 dní.

Hlasovanie č.31
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/



Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17: 
Žiadosť

- pod č. 2003/2021 o odkúpenie parcely 

Žiadosť pod č. 2003/2021 - p. Líšková, Bratislava -   o odkúpenie parc. Č. 1159/2 – záhrada,
o výmere  37  m2.  Uvedená parcela  sa  nachádza  za  záhradou  žiadateľky  a pri  potoku.  Ak
obecné zastupiteľstvo rozhodne, že uvedený pozemok  je pre obec nevyužiteľný musí schváliť
spôsob akým sa prevod uskutoční. V tomto prípade môže byť prevod parcely vo vlastníctve
obce  uskutočnený  podľa  zákona  o majetku  obce  č.  138/1991  Z.z.  ako  prípad  hodný
osobitného  zreteľa  v  zmysle  §  9a  ods.8  písm.  e).  Kde  osobitný  zreteľ  je,  že  parcela  je
nevyužitá a bude predaná žiadateľke p. Líškovej, Bratislava. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej žiadosti a zámer schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
Žiadosť pod č. 2003/2021 o odkúpenie parcely 

Hlasovanie č.32
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Z.z.,
§9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa platných
Zásad hospodárenia s majetkom obce Jacovce – parc. CKN č. 1159/2 – záhrada o výmere 37
m2,  zapísaná  na  LV  č.  1506.  Prípad  hodný  osobitného  zreteľa  je  uvedená  parcela  je
nevyužiteľná pre obec a susedí so záhradou 1159/1

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



UKLADÁ:
obecnému úradu zverejniť zámer na úradnej tabuli na 15 dní.

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

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17: 
Žiadosť

- pod č. 2033/2021 o súhlasné stanovisko k zmluve o zriadení vecných bremien 

Západoslovenská distribučná, a.s. žiada o zriadenie vecného bremena v zmysle právoplatného
rozhodnutia o využití územia a umiestnení stavby „Zóna Jarabina“ na parcelách, ktoré sú vo
vlastníctve obce Jacovce. Ide o parcely CKN č. 753 a p.č. 791 – zastavaná plocha. Plocha
vecného bremena v rozsahu ochranného pásma je na uvedených pozemkoch  zakreslená na
GP (GP je v súčasnosti na katastri, kde sa overuje, číslo bude uvedené neskôr), v celkovej
výmere 429 m2.  Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú bezodplatne.

Zástupca spoločnosti Domkov, s.r.o., Ing. Masaryk, Topoľčany, názorne vysvetlil poslancom 
z mapových podkladov o aké vecné bremená sa jedná a kde budú zriadené. 

Poslanci po vysvetlení a diskusii návrh schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č. 2033/2021 o súhlasné stanovisko k zmluve o zriadení vecných bremien 

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

SCHVAĽUJE:



Katastrálne
územie

Číslo

LV

Registe
r KN

Parcelné
číslo

Výmera
v m2

Druh 

pozemku

Jacovce 1506 C 753 421 zastavaná plocha 

Jacovce 1506 C 791 8 zastavaná plocha 

- zriadenie  vecných  bremien  in  personam  v prospech  spoločnosti  Západoslovenská
distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 predmetom
ktorých je povinnosť obce Jacovce, ako vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť na
časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne  úradne
overeným pod číslom 831/2021 dňa 7.12.2021: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení

b) užívanie,  prevádzkovanie,  údržbu,  opravy,  úpravy,  rekonštrukcie,  modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.  

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú bezodplatne.

Hlasovanie č.36
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UKLADÁ:
starostovi obce podpísať zmluvu o zriadení vecných bremien v súlade s uznesením. 

Hlasovanie č.37
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17:
Žiadosť

- pod č. 1739/2021 a 1740/2021 o finančnú dotáciu na Centrum voľného času 



Žiadosti - pod č. 1739/2021 a 1740/2021   o   finančnú   dotáciu   na    Centrum  voľného
času, 
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.  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 návrhu a uvedené žiadosti neschválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosti pod č. 1739/2021 a pod č. 1740/2021 o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, 
Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany a Centrum voľného času, Lipová 3868, Topoľčany

Hlasovanie č.38
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

NESCHVAĽUJE:
žiadosti pod č. 1739/2021 a pod č. 1740/2021 o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, 
Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany a Centrum voľného času, Lipová 3868, Topoľčany

Hlasovanie č.39
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 17: 
Žiadosť

- pod č. 2077/2021 o zmenu prenajatých priestorov

Nájomca REBECA STYLLE, s.r.o., p. Mikudíková žiada o zrušenie časti nájmu – miestnosť
o rozlohe12 m2. V prenájme má miestnosť o rozlohe 33 m2, ktorú využíva ako skladovací
priestor si chce ponechať. 



Poslanci po diskusii nemali pripomienky a uvedenú žiadosť schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
žiadosť pod č.2077/2021- REBECA-STYLLE, s.r.o. Nemečky o zrušenie časti prenajatých  
priestorov

Hlasovanie č.40
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

SCHVAĽUJE:
žiadosť pod č.2077/2021- REBECA-STYLLE, s.r.o. Nemečky o zrušenie časti prenajatých 
priestorov

Hlasovanie č.41
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 18: 
Rôzne

- informácia k prijatému uzneseniu č. 8/27/2018 

Starosta obce – informoval poslancov o Zápisnici z pracovného stretnutia poslancov zo dňa
9.12.2022 ohľadom parcely EKN 762/1. 

Mgr. Bošanská – spýtala  sa, keďže poslancom nebola zápisnica doručená,   či  ju starosta
prečíta.

Starosta obce – prečítal celý zápis z uvedeného stretnutia, ktorého výsledkom bolo, že prijaté
uznesenie  č.  8/27/2018 nebude zrušené.  Je  nutné  vyzvať  vlastníkov susedných pozemkov
o písomné vyjadrenie aké majú požiadavky k parcele č. 762/1. 



Starosta otvoril rozpravu:

Mgr. Bošanská – informácia bola podaná a čo sa bude diať ďalej. 

Hlavná kontrolórka – informácia bola poslancom podaná na pracovnom stretnutí  a teraz by
mali  poslanci  prijať  uznesenie,  aby  obecný  úrad  vyzval  vlastníkov  susedných  pozemkov
k parcele 762/1 o písomné vyjadrenie a taktiež právneho zástupcu obce, až  vlastníci  budú
chcieť uhradiť náklady,  aby sa spísala zmluva.  Informácia by sa mala zobrať na vedomie
a uložiť obecnému úradu vec doriešiť. 

Mgr. Bošanská – spýtala sa načo je nutné volať aj právneho zástupcu.

Hlavná kontrolórka – na spracovanie zmluvy o podmienkach. 

Mgr. Bošanská – obec má uznesenie len také, čo má urobiť voči pozemkovému fondu. Obec
nemá iné uznesenie v tejto veci. 

Hlavná kontrolórka – ako sa vysporiada tento pozemok,  keď obec na to nemá finančné
prostriedky 

Mgr. Bošanská – stretnutie bude na to aby sa dotknutí vlastníci  vyjadrili  čo vlastne chcú
a potom sa môžu poslanci k prijatému uzneseniu vyjadriť. My nemáme žiadne informácie od
vlastníkov, že by si niečo zaplatili. 

Hlavná kontrolórka – tak potom sa zatiaľ nemusí zavolať právny zástupca, zavolajú sa len
vlastníci pozemkov aby sa vyjadrili /do 6.1.2022 by sa mali vyjadriť/, aby sme sa dohodli. Ak
sa  to  stihne,   zistíme  stanoviská  vlastníkov.  Prípad  nemá  konca  a preto  sme  navrhovali
zrušenie prijatého uznesenia. 

p. Beňo – pokiaľ tam chcú vlastníci  niečo vyfinancovať,  tak nech si  aj  všetko vybavujú,
a potom hotové dielo zmluvne odovzdajú  obci  na čo hlavná kontrolórka informovala,  že
nemôžu si vybavovať pokiaľ my máme platné uznesenie, že obec vysporiada túto cestu. 

p. Beňo – možno sa čaká na nás čo urobí obec a nie je problém potom zrušiť aj uznesenie,
pokiaľ si to budú vlastníci vybavovať sami. 

Po  diskusii  sa  poslanci  dohodli  predvolať  všetkých  vlastníkov  o písomné  vyjadrenie
k predmetnej veci. 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu k prijatému uzneseniu č. 8/27/2018  z pracovného stretnutia poslancov 

Hlasovanie č.42
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UKLADÁ:
Obecnému úradu vyzvať vlastníkov susedných pozemkov o písomné vyjadrenie                  
k parcele č. 762/1.

Hlasovanie č.43
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 18: 
Rôzne

Mgr. Divišová –  v rámci bodu Rôzne navrhla odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške
9,57 % zo sumy tarifných platov za rok 2021. 

Poslanci súhlasili s návrhom. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:

1. odmenu  pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 9,57 % zo sumy tarifných platov za
rok 2021 v zmysle predloženého návrhu

Hlasovanie č.44
Hlasovanie za: 7 poslancov /p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Mgr.  Divišová -   ďalej  navrhla,  aby  obecné  zastupiteľstvo  nemuselo  na  konci  roka
schvaľovať odmenu hlavnej kontrolórke v tejto forme tak by bolo lepšie aby táto odmena bola
vyplácaná mesačne od 1.1.2022. Navrhla vo výške 10 % z mesačnej mzdy. 

Poslanci súhlasili s návrhom. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
SCHVAĽUJE:

2. odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 10 %, ktorá bude vyplácaná mesačne 
od 1.1.2022. 

Hlasovanie č.45
Hlasovanie za: 7 poslancov / p. Bajzík, p. Beňo, Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, 
                                              Ing. Čelechovský, Mgr. Divišová, Ing. Machová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 19: 
Diskusia

Mgr. Bošanská –  spýtala sa na merač rýchlosti,  ktorý umiestnený na konci ulice Májovej
smerom  na  Prašice,  z akého  dôvodu  tam  bol  umiestnený,  na  základe  čoho.  Vyslovila
nespokojnosť s osadením merača na danom mieste a podotkla, prečo sa merač nemohol osadiť
na inom mieste, kde to občania žiadali alebo to bolo potrebné.

Starosta  obce –  rozhodol  a odkomunikoval  osadenie  merača  rýchlosti  s Dopravným
inšpektorátom  v Topoľčanoch.  Bude  podaná  ďalšia  žiadosť  a postupne  budeme  merače
rýchlosti osádzať aj na iných miestach. 

Mgr. Bošanská – pýtala sa či merač rýchlosti nemôže preložiť na iné miesto na čo p. Beňo
povedal,  že  by  možno  stačilo  ho  otočiť  aby  snímal  prichádzajúcich  do  obce  z Prašíc.
Mgr. Bošanská sa spýtala ako je to osadenie merača užitočné pre našu obec.

Starosta obce – znížila sa nehodovosť aj rýchlosť vozidiel pri výjazde z obce. 

Mgr. Bošanská – trvala na preložení merača na iné vhodné miesto /ul. Májová – za odbočkou
za ul. Zálotie alebo ul. Kuzmická/



p. Kajanová – informovala, že sa preložiť merač už nemôže z dôvodu vyúčtovanej dotácie
a z dôvodu kontroly. Možno otočenie merača by bolo priechodné. 

Poslanci sa po diskusii zhodli, že pokiaľ to pôjde bolo by dobré otočiť merač aby bol videný 
pre vodičov, ktorí prichádzajú smerom od Prašíc. 

Starosta obce dal so súhlasom poslancom slovo hosťovi p. Vančovi ml., ktorý sa prišiel na
obecné  zastupiteľstvo  informovať,  či  bol  poslancom  doručený  jeho  email  a že  či  ho  aj
pochopili. 

Mgr. Bošanská – informovala, že si prečítala uvedený email a nevie čo očakáva p. Vančo ml.

Poslanci informovali že email im bol doručený.

K     bodu 20: 
Záver 
 
Starosta obce – na záver poďakoval prítomným poslancom za prácu ktorú vykonali v tomto
roku a hosťom za účasť a ukončil  18. zasadnutie obecného zastupiteľstva.  Zároveň poprial
pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

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

Mgr. Tatiana Divišová........................................

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

  Jaroslav Božik
                           starosta obce 


