
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach 

 

Zápisnica 
 

 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.12.2022 o 17.00 hod. 

v zasadačke obecného úradu v Jacovciach 

 

 

Prítomní:  8 poslancov obecného zastupiteľstva  /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská,  

                                                                          p. Cabaj, p. Gracik, Ing. Grman,  

                                                                          Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

      1 poslanec /Mgr. Kišac – neprítomný/ 
 

        Hlavná kontrolórka obce  

       Pracovníci obce 

                    Hostia  

 

 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie návrhu programu  

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 

4. Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou  

5. Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jacovciach 

6. Voľba nového člena do Komisie životného prostredia, dopravy, cestovného ruchu 

a regionálneho rozvoja 

7. Návrh Štatútu obce Jacovce 

8. Voľba zástupcov do Rady školy pre nové funkčné obdobie 

9. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Jacovciach  

10. Návrh VZN č. 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce  

11. Návrh VZN č. 6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Jacovce  

12. Návrh VZN č. 7/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Jacovce  

13. Návrh VZN č. 8/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce  

14. Rozpočet obce Jacovce za roky 2020 – 2022 a návrh rozpočtu obce Jacovce  

na roky 2023-2025  

15. Žiadosti: 

- pod č. 2841/2022 o prenájom nebytových priestorov  

- pod č. 2845/2022 o zmenu uznesenia č 18/13/2020 zo dňa 10.9.2020  

16. Rôzne  

17. Diskusia 

18. Záver.  

 



Jednanie: 

 

K bodu 1 a 2: 

Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu  

 

Starosta obce – otvoril 1. zasadnutie obecného  zastupiteľstva. Privítal poslancov,  hlavnú 

kontrolórku, pracovníkov obecného úradu a hostí. Ospravedlnil neprítomnosť poslanca                   

Mgr. Kišaca na zasadnutí z dôvodu choroby. Predložil návrh programu obecného 

zastupiteľstva,  ktorý poslanci  schválili.  

Hlasovanie č.1 

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3: 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 

 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  p. Adamíkovú, Mgr. Bošanskú, Mgr. Janošovú 

 

Hlasovanie č.2 

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Za overovateľov zápisnice určil: p. Petráša a p. Cabaja   

 

Hlasovanie č.3 

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 4: 

Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou  

 

Kontrolu plnenia uznesení vypracovala hlavná kontrolórka v súlade s  Rokovacím  poriadkom 

Obecného zastupiteľstva v Jacovciach. Predložený materiál obsahuje zhodnotenie plnenia úloh 

vyplývajúcich z prijatých uznesení  z predchádzajúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev, 

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. 10/20/2022 z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa 

konalo dňa 7.4.2022 bolo uložené obecnému úradu vysporiadať ulicu Zemianskú v celosti /od 

cintorína až po obec Tovarníky/. Termín: do konca roka 2023. Úloha trvá.  

Uznesením č. 3/21/2022 z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa 

konalo dňa 5.5.2022 bolo uložené obecnému úradu v súlade s prijatým uznesením uzatvoriť 

zmluvu o budúcej zmluve o bezplatnom prevode stavebných objektov. Úloha je splnená.  

Uznesením č. 3/23/2022 z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa 

konalo dňa 22.9.2022 bolo uložené obecnému úradu dopracovať a pripraviť nový návrh 

Komunitného plánu sociálnych služieb 2022-2026. Úloha naďalej trvá.  

 

Uznesením č. 8/23/2022 z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa 

konalo dňa 22.9.2022 bolo uložené obecnému úradu v súlade s prijatým uznesením doriešiť 

predloženú žiadosť.  

 

Hlavná kontrolórka – na pracovnom stretnutí bola poslancom objasnená kontrola plnenia 

uznesení.  

Mgr. Bošanská – informovala, že treba venovať pozornosť problému čo sa týka riešenia tribúny, 

pretože sa nám toto uznesenie prenáša z predchádzajúcich rokov. 

Hlavná kontrolórka – prečítala uznesenie ohľadom tribúny. Informovala poslancov, že bol 

zaslaný list všetkým vlastníkom, aby nám darovali pozemky pod tribúnou, s čím súhlasil iba 

jeden vlastník a ostatní nie. Teraz im pôjde znovu list, kde sa im ponúka odpredaj pozemkov. 

Nemáme ešte odpovede, tak nevieme ako to skončí. Termín je, že úloha trvá.  

Mgr. Kapusňáková – informovala, že list s ponukou na odpredaj pôjde začiatkom januára 

a podľa toho budeme postupovať ďalej.  

Mgr. Bošanská – čo sa týka uznesenia ohľadom vysporiadania cesty, tak sa asi čaká na 

stanovisko pána právnika a spýtala sa aj na vysporiadanie ul. Zemianskej. 



Hlavná kontrolórka – „áno, vyjadrí sa k tomu právnik“  a ďalej informovala, že čo sa týka ulice 

Zemianskej, všetci vlastníci sa budú musieť pravdepodobne zavolať a porozprávať sa s nimi, 

pretože termín je do 31.12.2023, aby sa aspoň niečo stihlo.  

Mgr. Bošanská – žiadala dať do zápisu, aby sa prioritne týmto trom veciam povenovalo, aby 

sme sa mohli posunúť a aby sa v tejto veci konalo intenzívne.  

 

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

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

Kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou  

 

Hlasovanie č.4 

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 5: 

Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jacovciach 

 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy 

a priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecného zastupiteľstva 

v Jacovciach a ďalšie postupy pri prijímaní uznesení a nariadení, spôsob ich kontroly 

a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy. Spracovateľ návrhu vychádzal pri tvorbe návrhu 

Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov ako aj z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 

upravujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve. Návrh Rokovacieho  

poriadku nepodlieha povinnému zverejňovaniu na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. 

Vypracovanie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva nariaďuje obci § 12 ods. 11 

Zákona o obecnom zriadení.  

Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jacovciach bol predložený poslancom na 

pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 13.12.2022. Jednotlivé navrhované zmeny a pripomienky 

oproti doterajšiemu schválenému  Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva boli poslancom 

vysvetlené a zapracované. 

 

Hlavná kontrolórka – informovala poslancov, že sme opravili a doplnili Rokovací poriadok tak 

ako sme sa dohodli na pracovnom stretnutí. Hlavne sa tam jednalo o tých 10 dní a 3 dni, aby 

bol poslancom doručený materiál pred rokovaním zastupiteľstva. 

 

Poslanci schválili navrhovaný Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva s navrhovanými 

pripomienkami.  

 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jacovciach s pripomienkami  

 

Hlasovanie č.5 

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

SCHVAĽUJE: 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Jacovciach  

 

Hlasovanie č.6  

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 6: 

Voľba nového člena do Komisie životného prostredia, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho 

rozvoja 

 

 

Na základe neskoršej odpovede na žiadosť, ktorá bola zaslaná všetkým novozvoleným, 

doterajším poslancom, všetkým kandidátom, ktorí kandidovali v komunálnych voľbách 

a doterajším členom komisií, kde sa mali menovaní vyjadriť v akej komisii pri OcZ by mali 

záujem pracovať, sa nám ozvala Ing. Ivana Rusnáková, ktorá kandidovala za starostku obce 

Jacovce, a má záujem pracovať v Komisii životného prostredia, dopravy, cestovného ruchu 

a regionálneho rozvoja. Osobne sme informovali Ing. Ivanu Rusnákovú o postupe prerokovania 

uvedeného bodu programu.   

 

Poslanci na základe § 15, ods. 2 Zák. č. 369/1990 volia členov do komisií a z uvedeného dôvodu 

je nutné, aby prebehla voľba člena do komisie, ktorý má záujem pracovať v uvedenej komisii.  
 
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

informáciu o záujme Ing. Ivany Rusnákovej pracovať v Komisii životného prostredia, 

dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja  

 

Hlasovanie č.7  

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  



                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

VOLÍ: 

Ing. Ivanu Rusnákovú za člena do Komisie  životného prostredia, dopravy, cestovného ruchu 

a regionálneho rozvoja  

 

Hlasovanie č.8  

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 7: 

Návrh Štatútu obce Jacovce 

 

 

Štatút Obce Jacovce je základný vnútorný predpis, ktorý určuje základné vlastnosti obce ako 

právnickej osoby, jej charakteristiku a poslanie. Konkretizuje príslušné ustanovenia právnych 

predpisov a vymedzuje základné vlastnosti organizačného usporiadania obce, sústavu jej 

orgánov, ich hlavné úlohy a vzťahy. Spracovateľ Štatútu obce Jacovce vychádzal z ustanovenia 

zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj z ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení.  

 

Návrh Štatútu obce Jacovce bol predložený poslancom na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo 

dňa 13.12.2022. Jednotlivé navrhované zmeny a pripomienky oproti doterajšiemu schválenému  

Štatútu obce Jacovce boli poslancom vysvetlené a zapracované.  

 

Hlavná kontrolórka – informovala poslancov, že sme opravili a doplnili Štatút obce Jacovce 

tak, ako sme sa dohodli na pracovnom stretnutí. Všetky pripomienky boli zapracované a návrh 

je predložený na obecné zastupiteľstvo.  

Mgr. Bošanská – sa spýtala, že za to, že sa zmenil Štatút a keďže sme sa dohodli, že predsedom 

ekonomickej komisie môže byť aj neposlanec, či prebehne voľba Mgr. Divišovej.  

Hlavná kontrolórka – informovala poslancov, že teraz sa len schváli Štatút obce a až na 

budúcom zastupiteľstve sa schváli, že predsedom ekonomickej komisie bude Mgr. Divišová. 

Ďalej informovala, že v predchádzajúcom štatúte sme mali, že predsedom komisie môže byť 

len poslanec, ale v tomto štatúte je, že to môže byť aj neposlanec. Zmena sa môže urobiť až na 

budúcom zastupiteľstve z dôvodu, že štatút nadobudne právoplatnosť až po 15 dňoch.  

 

Poslanci schválili navrhovaný Štatút obce Jacovce s navrhovanými pripomienkami.  

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

Návrh Štatútu obce Jacovce s pripomienkami  

 

Hlasovanie č.9 

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

SCHVAĽUJE: 

Štatút obce Jacovce  

 

Hlasovanie č.10   

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 8: 

Voľba zástupcov do Rady školy pre nové funkčné obdobie 

 

V súlade s čl. 20, bod 20.2. Štatútu obce Jacovce si poslanci na 1. zasadnutí obecného  

zastupiteľstva delegujú štyroch zástupcov zo svojich radov do Rady školy na nové funkčné 

obdobie. Doterajší členovia Rady školy sú: Mgr. Janka Bošanská, Mgr. Marián Kišac,                       

Ing. Michal Čelechovský, p. Roman Beňo.  

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 

verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy 

v oblasti výchovy a vzdelávania. Funkčné obdobie Rady školy je štyri roky.  

 

Na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré sa konalo dňa 13.12.2022 poslanci navrhli doplniť 

členov do Rady školy o Mgr. Janošovú a p. Gracika.  

 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

informáciu o ukončení funkčného obdobia delegovaných poslancov v Rade školy 

 

Hlasovanie č.11   

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

VOLÍ: 

zástupcov do Rady školy v zložení: Mgr. Janka Bošanská, Mgr. Marián Kišac, Mgr. Zuzana 

Jánošová, p. Martin Gracik pre nové funkčné obdobie 

 

Hlasovanie č.12    

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 9: 

Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Jacovciach  

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych 

voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru. 

Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. 

Výšku odmeny zákon žiadnym spôsobom nereguluje. Môže byť stanovená sumou za každé 

zasadnutie obecného zastupiteľstva a zasadnutie komisie. Takže odmena môže byť zložená zo 

základu a príplatkov napr. za účasť na zasadnutí komisie pri OcZ alebo pozostáva len z jednej 

sumy, ktorá je paušálnou čiastkou za zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

V zákone o obecnom zriadení bol upravený § 25 bod 8, kde sa obmedzuje výška odmeny 

poslancov za jeden rok do výšky jedného mesačné platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej 

platovej skupiny (Zákon č.  253/1994, § 4, ods. 1 o platových pomeroch starostov). 

Odmeňovanie poslancov v našej obci v minulých volebných obdobiach bolo nasledovné: 

Volebné obdobie 2010 – 2014 – poslanci sa vzdali odmien za zasadnutia OcZ a nebola 

vyplácaná odmena ani za členstvo v komisiách 

Volebné obdobie 2015 – 2018 – bola schválená paušálna odmena 30 € za zasadnutie OcZ, to 

znamená, že tam bolo zohľadnené aj účasť na komisiách.  

Volebné obdobie 2018 – 2022 bola schválená paušálna odmena za zasadnutie OcZ a práce v 

príslušnej komisii OcZ v sume 30 €.  
 
 

Na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré sa konalo dňa 13.12.2022 bol predložený poslancom 

nový návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

Hlavná kontrolórka – informovala poslancov, že sme poopravovali všetky návrhy, ktoré boli 

dané.  

Mgr. Bošanská – sa spýtala, či môže byť takýto nadpis poriadku, keď nadpis menili. 



Hlavná kontrolórka – informovala, že názov sa môže doplniť tak ako bolo dohodnuté na 

pracovnom stretnutí.  

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a uvedený návrh schválili.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 
návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov zriadených  obecným 

zastupiteľstvom  

 

Hlasovanie č.13    

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

SCHVAĽUJE: 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov zriadených obecným 

zastupiteľstvom  

 

Hlasovanie č.14     

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 10: 

Návrh VZN č. 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na 

dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce  

 

Obec na základe  § 6 zákona č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a § 7, odst. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá 

tento návrh VZN o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na dieťa 

školského zariadenia na území obce Jacovce. Účelom vydania  VZN je  výška dotácie, ktorá 

vyplynula zo schváleného rozpočtu na rok 2023 obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2022. 

Toto tvorí prílohu č. 1 VZN č. 5/2022, kde sú jednotlivé sumy dotácie rozpísané a upravené na 

rozpočet. Zo sumy schválenej v rozpočte na rok 2023 sa vo VZN č. 5/2022 znižujú o vlastné 

príjmy a o sumy odchodného pre  MŠ a ŠKD ako originálne kompetencie.  

 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrh.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 



BERIE NA VEDOMIE: 
návrh VZN č. 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa 

školského zariadenia na území obce Jacovce  

 

 

Hlasovanie č.15     

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

SCHVAĽUJE: 

VZN č. 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa 

školského zariadenia na území obce Jacovce  

 

Hlasovanie č.16     

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 11: 

Návrh VZN č. 6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Jacovce  

 

Zámerom návrhu tohto VZN je zmena v článku 9 ods. 2, t. j. interval vývozov zberných nádob 

na ZKO je 1 x za mesiac pre občanov a 2 x za mesiac pre FO-podnikateľov a PO. 

 

Návrh bol predmetom rokovania na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré sa konalo dňa 

13.12.2022.  

 

Poslanci na zasadnutí OcZ nemali pripomienky k uvedenému návrhu.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 
návrh VZN č. 6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Jacovce  

Hlasovanie č.17     

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 



SCHVAĽUJE: 

VZN č. 6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Jacovce  

 

Hlasovanie č.18  

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 12: 

Návrh VZN č. 7/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Jacovce  
 

Návrh VZN č. 7/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Jacovce bol predložený dňa 30.11.2022 komisii ekonomiky a správy majetku. Oproti 

súčasne platnému VZN č. 6/2021 je zmena vo frekvencii vývozov komunálneho odpadu 

a v sadzbe poplatku za osobu a kalendárny deň u fyzických osôb. Frekvencia vývozov  sa mení 

na 1 x mesačne, poplatok je navrhnutý v sume 35,- €/osoba/rok. V návrhu je aj zníženie sadzby 

poplatku za zdaňovacie obdobie pre študentov a pracujúcich mimo obec Jacovce, ako aj 

odpustenie platenia poplatku pre poplatníkov, ktorí dlhodobo pracujú v zahraničí, resp. žijú 

v inej obci/meste. K VZN č. 7/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Jacovce členovia komisie nemali pripomienky a odporúčajú na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva predložený návrh schváliť.  

 

Návrh bol predmetom rokovania na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré sa konalo dňa 

13.12.2022.  

 

Starosta – otvoril rozpravu. 

 

p. Cabaj – navrhol, že poslanci sa dohodli znížiť poplatok z navrhovaných 35 € na 33 €.  

Mgr. Bošanská – sa spýtala ekonómky, že čo to spraví s rozpočtom. 

p. Kúdelová – informovala, že nevieme vôbec aké prídu na budúci rok podielové dane, nevieme 

čo bude a už teraz je všetko o sto percent všetko zdvihnuté.  

p. Bošanská – poprosila poslancov, že keď navrhli výšku poplatku, že  by mali navrhnúť aj 

sadzbu poplatku.  

Mgr. Bošanská – sa informovala, či bude aj v novinách vysvetlený tento poplatok.  

p. Bošanská – noviny sa pripravujú. 

Mgr. Jánošová – informovala, že posielala článok do novín p. Bošanskej s tým, že žiadala 

doplniť zákon, podľa ktorého sa postupuje a aj to aké bude navýšenie poplatku.  

p. Gracik – informoval, že tiež písal p. Bošanskej, kde vysvetľoval, prečo je taký poplatok. 



Mgr. Bošanská – žiadala o výšku sumy v rozpočte pri sume 35 € a koľko bude robiť v rozpočte, 

keď sa zníži poplatok na 33 €. 

p. Kúdelová – v rozpočte je 65 tis.€ na príjmoch aj na výdavkoch. 

Bc. Kajanová – informovala, že pri poplatku 35 € je v rozpočte 57 750 € a pri poplatku 33 € je 

to 54 450 €. Ďalej informovala, že už pri 35 € sme o 3 tisíc € v mínuse oproti predpokladanej 

skutočnosti. 

Mgr. Bošanská – ďalej informovala, že obec mala 10 tis. € šetrenie v tomto roku. Takže tá 

skutočnosť je o 10 tis. € menej a preto tam vidia nejakú rezervu.  

Mgr. Jánošová – vysvetlila, že 57 tis. € je za obyvateľov a 10 tis. € sú podnikatelia.  

Mgr. Bošanská – informovala, že pokiaľ vychádzame z teórie, že jeden zvoz nám stačí preto, 

že ľudia lepšie triedia, tak pokiaľ by v tomto trende pokračovali a bolo by menej ton na vývoz, 

tak mohli by sme mať tie faktúry nižšie a  sme teraz boli o 10 tis. € v pluse, keď my to teraz 

uberieme.  

Bc. Kajanová – informovala, že ona už počítala s 20 % úsporou, že ľudia začnú lepšie triediť. 

Ale je to zo sumy pôvodne navrhovanej 38 €.  

Mgr. Bošanská – informovala, že keby to nevychádzalo, tak už sa nemôže nič zmeniť, pretože 

toto VZN je na celý rok.  

Bc. Kajanová – informovala, že by sa to doplatilo z rezervného fondu, nedá sa tam už nič robiť.  

Mgr. Jánošová – spýtala sa, kedy bude ten softvér. 

Bc. Kajanová – odpovedala, že bude, ale potrebujeme mať z celého roka vývozy a to bude 

potom na zvážení, či sa schváli množstevný zber na budúci rok v decembri. Ďalej informovala, 

že na budúci rok sa budeme baviť o úplne iných sumách, pretože sa bude robiť biologická 

úprava odpadu a potom suma bude vyššia.  

p. Gracik – informoval, že to už potom neovplyvníme a môže to byť oveľa viac.  

Bc. Kajanová – informovala, že stúpne cena odpadu za tonu. Teraz je 46 € za tonu 

a v najhoršom možnom prípade to pôjde na 128 € za tonu odpadu, pretože už nebude môcť byť 

skládkovaný odpad, ktorý obsahuje metán. Malo to byť už od 1.1. 2023, ale dali ešte prechodné 

obdobie, a mali by sme potom raz také náklady.  

 

Poslanci hlasovali za jednotlivé návrhy.  

 

1. Návrh: 35 € /pôvodný návrh VZN/, čo predstavuje sadzbu 0,0959 € na deň 

 

Hlasovanie č.19  

Hlasovanie za: 0 

Proti: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                               Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

 

Zdržal sa: 0 

 



 

2. Návrh: 33 € /p. Cabaj/ - čo predstavuje sadzbu 0,0904 € na deň 

 

Hlasovanie č. 20  

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k návrhu VZN a uvedené schválili.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

návrh VZN č. 7/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Jacovce s pripomienkou 

 

Hlasovanie č. 21  

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

SCHVAĽUJE: 

VZN č. 7/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Jacovce  

 

Hlasovanie č. 22  

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 13: 

Návrh VZN č. 8/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jacovce, na základe samosprávnej pôsobnosti  podľa 

§ 11 ods. 4 písm.g a § 6 ods.1 zákona  o Obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v 

znení neskorších predpisov a podľa § 6, ods. 15 zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 

a ustanoveniami § 28, § 114 a  § 140  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 



a vzdelávaní  /školský zákon/ a zákona č. 544/2010 v pôsobnosti MPSVaR SR 

vyhlasuje  obec  Jacovce  toto  všeobecné  záväzné  nariadenie. 

Mgr. Jánošová – spýtala sa, či ten poplatok na materskú školu a školský klub je postačujúci.  

Mgr. Babčanová – vysvetlila, že ZRPŠ sa do toho nezapočítava. ZRPŠ je normálny poplatok, 

ktorý ide do rozpočtu a v rozpočte sa týmto poplatkom už ráta. Informovala, že každá škola má 

určený individuálny poplatok. Záleží na poslancoch, ale v škôlke sa nemôže miešať ten ZRŠ 

poplatok. ZRŠ poplatok si vyberá len škôlka a je to schválené na plenárnom rodičovskom 

združení. Nejde to do rozpočtu, nejde to do ničoho, to sú peniaze pre nich. Vždy sa tento 

poplatok odsúhlasuje. Ale ak by poslanci nesúhlasili s tým, nemusia súhlasiť. Je to aktivita 

rodičov. Z toho sa platia veci, ktoré sa nedajú kúpiť z rozpočtu /rôzne malé práce, sladkosti, 

atď./ 

Mgr. Jánošová – dodala, že do rozpočtu ide len to, čo dostane obec ako zriaďovateľ 

z ministerstva, plus poplatok, ktorý schváli zastupiteľstvo.  

Poslanci aj s Mgr. Babčanovou rozberali a diskutovali o týchto poplatkoch a zhodli sa, že do 

budúcna sa môžu zaoberať výškou týchto poplatkov.  

Mgr. Babčanová – vysvetlila dôvod návrhu tohto VZN, že preto sa schvaľuje toto VZN 

v decembri, pretože sa menili pásma a od januára platia nové stravovacie  pásma. Čo sa týka 

súm za MŠ a školský klub tie sa meniť nemôžu teraz ale sa schvaľujú v júny, aby VZN platilo 

na školský rok.  

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

návrh VZN č. 8/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce  
 

Hlasovanie č. 23  

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

SCHVAĽUJE: 

VZN č. 8/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce  

 

Hlasovanie č. 24   

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  



 

K bodu 14: 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2020 – 2022 a návrh rozpočtu obce Jacovce  

na roky 2023-2025  

 

V súlade s ustanovením zákona 369/1990 Zb. z., § 14 zákona č. 583/2004 Z. z., o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a v súlade so schváleným uznesením obecného 

zastupiteľstva dňa 15. 12. 2022 sa vykoná návrh rozpočtu obce Jacovce na rok 2023 až 2025. 

Návrh rozpočtu na rok 2023 a roky 2024 a 2025 bol zostavený z predpokladaných príjmov 

v roku 2023 a predpokladu na ďalšie dva nasledujúce roky. Návrh rozpočtu na roky 2024                     

a 2025 je iba informatívny, a kopíruje rok 2023.  

 

Príjmy: 

Pri  podielových daniach vychádzame zo skutočnosti roku 2022 aj ostatné príjmové položky 

kopírujú skutočnosť roku 2022.  Nie sú v ňom zapracované dotácie, ktoré  postupne počas roku 

napĺňajú príjem rozpočtu a majú presne určený účel použitia. V príjmových finančných 

operáciách je suma 25 000 € z rezervného fondu na spolufinancovanie detského ihriska, na 

ktoré je schválená dotácia v sume 20 000 € a 5 000 € na odmeny pre členov jednotlivých 

komisií. 

 

Od skutočností v príjmoch sa odvíjajú aj výdavky.  

 

Výdavky: 

Mzdy sa upravili, sú tu prepočítané výdavky na mzdy podľa prijatej Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa na rok 2023. V odmenách sú zapracované odmeny k životnému jubileu dvoch 

pracovníčok obecného úradu. Jednotlivé odmeny na dohody sa tiež zvýšili, nakoľko  je 

avizované zvýšenie minimálnej mzdy. Týka sa to aj opatrovateľskej služby. Pridaná je položka 

v nákladoch v sume 5 000 € ako odmeny pre členov jednotlivých komisií. V položkách energie 

sú napočítané mierne zvýšené náklady, budúci rok nie je jasné aké náklady na energie nám 

vzniknú. Podľa  zmlúv a nastavených záloh sú napočítané predpokladané náklady. Taktiež 

náklady na materiál  je podľa skutočnosti roku 2022, kde už ceny boli zvýšené.  Na položke 

údržba sú navýšené sumy, v súvislosti s opravou budov a tiež sa počíta  s opravou rozhlasu. 

Taktiež je v pláne oprava chodníkov v obci – položka oprava a asfaltovanie miestnych 

komunikácií. Vo verejnej zeleni počítame s výsadbou zelene pred budovou OD Jednota, a aj na 

iných miestach v obci. TJ Družstevník Jacovce si predložil žiadosť o dotáciu na kluby v roku 

2023 sumou 34 000 €. Táto suma je prepracovaná a skrátená na 32 000 €. 2 000 € je 

presunutých do položky odmeny na dohodu, je to mzda na dohodu pre pracovníčku, ktorá perie 

športové dresy v klube TJ Družstevník  Jacovce.  Základná škola s materskou školou si 

zostavila  rozpočet  na základe predpokladu nákladov na mzdy, energie. Predložili aj podklad  

na základe ktorého vychádzali zo súm v rozpočte, použitého koeficientu. 

 

Z originálnych kompetencií (z rozpočtu obce) : 

Materská škola počíta v príjmoch so sumou 4 500,00 € a vo výdavkoch 166 667,00 €, 

Školský klub detí – príjmy 6 160,00 €, výdavky 68 396,00 €, 

Školská jedáleň – príjmy 69 600,00 €, výdavky 173 447,00 €.  

 

Základná škola – prenesené kompetencie (zo štátneho rozpočtu) v sume na príjme  532 711,00 

€, vlastné príjmy (prenájom telocvične) v sume 2 500,00 € a na výdavkoch 535 211,00 €. Celý 

rozpočet je vypracovaný ako vyrovnaný a príjmy sa použili na pokrytie bežných výdavkov. 

Rozdiel ktorý vznikol je v sume 2 700,00 €, čo  je na jednej položke – projektová dokumentácia 



je v kapitálových výdavkoch. Suma 20 000 € je na kapitálových výdavkoch na 

spolufinancovanie vybudovania detského ihriska, na ktoré máme schválenú  dotáciu 

z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a  táto suma spolufinancovania je použitá 

z rezervného fondu. Pokiaľ by sme mali navýšené podielové dane, rezervný fond by sa 

nepoužil. V decembri by mali byť zverejnené sumy podielových daní zo štátneho rozpočtu. 

Prognóza ktorá bola avizovaná cez Radu pre rozpočtovú zodpovednosť a bola zverejnená 

v októbri 2022 uvádza sumu pre obec Jacovce na rok 2023 -  814 793 €. Je to o 31 486 € viac, 

ako je uvedené v návrhu rozpočtu. Pokiaľ sa toto schváli v decembri a Ministerstvo financií 

potvrdí takéto podielové dane pre našu obec, suma 31 486 € by bola zmenou rozpočtu 

zapracovaná do kapitálových výdavkov. Budúci rok by sme mali dostať aj financie za 

refundáciu chodníka na Bedzianskej ulici. Táto dotácia by bola tiež kapitálovou dotáciou 

a taktiež by sa použila na kapitálové výdavky. Pokiaľ by podielové dane neprišli v takej výške 

ako boli avizované, budeme musieť zapojiť do kapitálových výdavkov rezervný fond.  

 

Návrh rozpočtu bol predmetom rokovania na pracovnom stretnutí poslancov dňa 13.12.2022 

kde sa rozoberali jednotlivé položky rozpočtu.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu.  

Mgr. Bošanská – informovala, že na ekonomickej komisii vystala otázka, že či nie je 20 tis. € 

naša spoluúčasť na projekte detské ihrisko vysoká a spýtala sa, že keď by sa odstúpilo od 

zmluvy, čo nám hrozí.  

Bc. Kajanová – informovala, že od zmluvy sa nedá odstúpiť, len sa nevyčerpá dotácia a vráti 

sa späť.  

Starosta – vysvetlil poslancom, že keď nastúpil na obecný úrad, boli sme 252 tis. € zadlžený 

a dostali sme na multifunkčné ihrisko 40 tis. € a od sponzorov získal 22 tis. € na toto 

multifunkčné ihrisko. Informoval poslancov, že preto sa nemusí 20 tis. € dávať do rozpočtu, len 

tých 6 % ako bolo určené a prosil poslancov, aby to nerušili. Opomenul, že stálo rok, pokým to 

vybavil a už by nám nikdy nič nedali, keby sme odstúpili od zmluvy. Detské ihrisko 

potrebujeme, pretože tam bude nová výstavba. Pri zdravotnom stredisku sa spravilo maličké 

detské ihrisko, taktiež nebolo lacné a toto bude tiež také. Dali nám na opatrovateľky a dali nám 

na toto ihrisko. Určite budeme prispievať niektorí, nájdu sa sponzori.  

Hlavná kontrolórka – informovala, že celá suma, ktorá je narozpočtovaná, sa nemusí vyčerpať.  

Keď sa to zruší, tak už nedostaneme od nich viac dotácie.  

Starosta – informoval,  že 10 tis. € má sľúbených, keď sa bude detské ihrisko realizovať, tak 

v priebehu tejto realizácie sa podá žiadosť na 10 tis. €. Prosil poslancov, aby nepokazili dobré 

vzťahy s ministerstvom. Ďalej informoval, že 37 800 € je na účte obce a naše spolufinancovanie 

je 6 %.  

Bc. Kajanová – informovala, že spolufinancovanie je 10 %.  

Mgr. Bošanská – informovala, že 38 tis. € máme na účte, 5 – 6 % je spoluúčasť, v zápise 

z ekonomickej komisie je napísané, že spoluúčasť je 20 tis. €. Vysvetlila, že je to už len 

o zdražovaní materiálu.  

p. Adamíková – spýtala sa, že keby sa to zrušilo, či by sa to detské ihrisko dalo nejakou inou 

cestou vybudovať. 



Starosta – odpovedal, že nedalo a poprosil poslancov, aby to nerušili, aby dali menšiu 

spoluúčasť, 20 tis. € sa môže v navrhovanom rozpočte znížiť a upraviť. Potrebujeme aj na 

chodníky, ktoré je nevyhnutné opraviť na konci Májovej ulice. 

Hlavná kontrolórka – informovala, že zmluva sa nemôže zrušiť, ale nemôžeme zrušiť ani tých 

20 tis. € na detské ihrisko, pretože nevieme koľko tie prvky budú stáť. To je len návrh a nikto 

nehovorí, že sa celých 20 tis. € minie.  

p. Kúdelová – informovala, že všetko sa bude meniť podľa skutočnosti.  

Mgr. Bošanská – skonštatovala, že pokiaľ má pán starosta prísľub na sponzorskú spoluúčasť, 

tak nebude to obec toľko stáť, ale z tých peňazí, z ktorých sme vychádzali, sa nám to zdala 

vysoká suma.  

p. Kúdelová – informovala poslancov o pripomienke z pracovného stretnutia ohľadom TJ 

Družstevník Jacovce – úprava o 2 tis. €.  

 

Poslanci na obecnom zastupiteľstve po diskusii k návrhu rozpočtu a návrh schválili.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 
Rozpočet obce Jacovce za roky 2020 – 2022 a návrh rozpočtu obce Jacovce  

na roky 2023-2025 s pripomienkou 

 

Hlasovanie č. 25   

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

SCHVAĽUJE: 

Rozpočet obce Jacovce na rok 2023 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. 26    

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



Návrh bol prijatý.  

 

 

K bodu 15: 

Žiadosti: 

- pod č. 2841/2022 o prenájom nebytových priestorov  

 

 

Dňa 30.11.2022 bola na Obecný úrad doručená žiadosť pod  č. 2841/2022, kde žiadateľka 

Martina Dubná, Hlboká 483/61, Jacovce,  žiada o prenájom nebytových priestorov v bývalej 

prevádzke OÚ – 1. miestnosť v hornej časti. Žiadateľka chce miestnosť využívať na skladové 

priestory. Miestnosť má približne rozmer 60 m2 . Obec v súčasnosti danú miestnosť nevyužíva.  

Ročný prenájom podľa platného VZN č. 9/2016 v čl. 1 – Dlhodobý prenájom, kde výška 

nájomného za prenájom budov majetku obce sa určuje na m2 ročne v cene: - pre podnikateľov 

- 16,60 €/ m2 prevádzkové priestory,  

- 13,20 €/ m2 ostatné.  

 

Firma Stolárstvo Šimon Dubný, Jacovce   mal záujem o prenajatie nebytových priestorov 

v bývalej prevádzke OÚ – 2 miestnosť. Na základe Uznesenia č. 9/17/2021 zo 17. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa 16.9.2021 nebol schválený zámer 

prenechania majetku obce do nájmu.   

 

Starosta – otvoril rozpravu k danej žiadosti. 

p. Petráš – informoval, že v jednom z predchádzajúcich uznesení bolo schválené, že sa už tento 

priestor prenajímať nebude. 

Starosta – odpovedal, že áno, ale myslela sa tým výroba. Toto žiada p. Dubná na skladovanie. 

Niečo vyrobia, budú to tam skladovať a potrebujú len priestor na skladovanie. Energie nebudú 

vôbec potrebovať. Priestor by slúžil len na vyloženie a naloženie tovaru.  

p. Petráš – chápal odpoveď, len sa spýtal, aby to nebolo v rozpore s uznesením.  

Hlavná kontrolórka – vysvetlila, že v bývalej drobnej prevádzke podnikal p. Sokol. Mal tam 

výrobu. Sused p. Benďák sa stále sťažoval, že tam je smrad a rôzne iné skutočnosti a tak sa na 

neho tlačilo, aby výroba bola ukončená. Potom si žiadal p. Dubný – Stolárstvo o prenájom tohto 

priestoru, to sa neschválilo a teraz si žiada jeho manželka.  

Starosta – informoval, že každá koruna je dobrá.  

p. Petráš – spýtal sa, že keď by sa schválil prenájom, či to nebude v rozpore so žiadnym 

uznesením.  

Hlavná kontrolórka – odpovedala, že nebude.  

Mgr. Bošanská – informovala, že určite záznam v zápisnici, že v záujme toho, že s tým 

priestorom bol iný plán, tak bolo určite dohodnuté, že doznejú nájomné zmluvy a nové sa 

uzatvárať nebudú. V tomto zmysle bola ona aj proti tej minulej žiadosti a aby sa zvýšil príjem 

obce, máme aj kultúrny dom a už v minulosti na takéto veci poskytnutý bol, takže asi 

vyhovujúci je. Uviedla jej stanovisko a podotkla že je na poslancoch ako sa rozhodnú.  

p. Cabaj – dal návrh, že ak by schválil prenájom, tak dať výpovednú lehotu do 30 dní.  



Mgr. Jánošová – sa spýtala, či bola nejaká verejná informácia o tom, že prenajímame tento 

obecný majetok.  

Hlavná kontrolórka – odpovedala, že nebola, veď teraz sa schvaľuje len zámer prenájmu. 

Mgr. Kapusňáková – doplnila, že sa schvaľuje len zámer a ten bude zverejnený na 15 dní a v tej 

dobe ešte môže niekto ďalší predložiť žiadosť.  

Mgr. Jánošová – spýtala sa, či cena je trhová. 

Mgr. Kapusňáková – odpovedala, že cena je podľa prijatého VZN č. 9/2016 v sume 13,20 € za 

m2, ale to je pre podnikateľov a ona to žiada ako súkromná osoba.  

Hlavná kontrolórka – informovala, že p. Dubná má žiadosť len ako fyzická osoba.  

Mgr. Jánošová – spýtala sa, načo potrebuje potom tento priestor.  

Starosta – odpovedal, že na skladovanie.  

p. Petráš – prečítal sadzby z daného VZN č. 9/2016, kde sa zistilo, že predmetné VZN 

neumožňuje dlhodobý prenájom pre fyzické osoby a preto poslanci neschválili predmetnú 

žiadosť.  

 

Po diskusii poslanci neschválili predmetnú žiadosť.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

žiadosť  pod č. 2841/2022 – Martina Dubná, Hlboká 783/61, Jacovce  o prenájom nebytových 

priestorov 

  

Hlasovanie č. 27    

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

NESCHVAĽUJE 

žiadosť  pod č. 2841/2022 – Martina Dubná, Hlboká 783/61, Jacovce  o prenájom nebytových 

priestorov z dôvodu, že prijaté VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného 

a nehnuteľného majetku Obce Jacovce, neumožňuje dlhodobý prenájom  pre fyzické osoby.  
 

Hlasovanie č. 28    

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 



K bodu 15: 

Žiadosti: 

- pod č. 2845/2022 o zmenu uznesenia č 18/13/2020 zo dňa 10.9.2020 – 1. časť 

 

Dňa 1.12.2022 bola Obecnému úradu v Jacovciach doručená žiadosť pod č. 2845/2022 o zmenu 

uznesenia č.  18/13/2020 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach konaného dňa 

10.9.2020, predkladateľom žiadosti je spoločnosť Domkov, s. r. o. sídlo: Stummerova 1941/6, 

Topoľčany, zastúpená konateľom Ing. Jurajom Masarykom. Žiadateľ žiada o zmenu uznesenia 

č. 18/13/2020 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa 10.9.2020, 

kde bolo schválené prevzatie budúcich diel do majetku Obce Jacovce:  

- Cestná komunikácia – miestna obslužná komunikácia obojsmerná v šírke 5 m, celková 

spevnená plocha predstavuje výmeru 1816 m2 s  asfaltovým povrchom, v zmysle 

priloženej projektovej dokumentácie  

- Chodník v šírke 2 m vedený popri miestnej komunikácii, ktorého celková spevnená 

plocha zo zámkovej dlažby predstavuje výmeru 662 m2 , v zmysle priloženej 

projektovej dokumentácie  

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

projektovej dokumentácie 

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

v zmysle priloženej projektovej dokumentácie 

- Splašková verejná kanalizácia – „A“ PVC DN 300 v celkovej dĺžke 335,8 m obsahuje 

9 nových šácht a 15 pripojení, v zmysle priloženej projektovej dokumentácie 

- Dažďová kanalizácia PVC DN 150  bude pozostávať zo 6 vsakovacích, v zmysle 

priloženej projektovej dokumentácie. 

 

Súčasťou dôvodovej správy je Žiadosť p. č. 2845/2022 o zmenu uznesenia č. 18/13/2020        

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach konaného dňa 10.9.2020 a Kolaudačné 

rozhodnutie vydané Okresným úradom Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Na zasadnutie OcZ bol telefonický pozvaný konateľ spoločnosti Domkov, s. r. o. Ing. Juraj 

Masaryk. Žiadateľ žiada o rozdelenie jednotlivých stavebných objektov podľa príslušných 

stavebných úradov a rozličných dátumov kolaudačných konaní nasledovne:  

 

Stavebné objekty: 

SO 02.1 Verejná splašková kanalizácia a SO 02.2 Verejný vodovod v Zóne Jarabina Jacovce 

odovzdať do 60 dní od prevzatia kolaudačného rozhodnutia Obci Jacovce a to kúpno - 

predajnou zmluvou za cenu 0,50 Eur.  

 

SO 1 Komunikácie a spevnené plochy, SO 02.3 Verejná dažďová kanalizácia a vsakovanie, SO 

03.5 Verejné osvetlenie v Zóne Jarabina Jacovce odovzdať do 60 dní od prevzatia 

kolaudačného rozhodnutia Obci Jacovce a to kúpno – predajnou zmluvou za cenu 0,50 eur.  

 

Dôvodom zmeny uznesenia je Kolaudačné rozhodnutie Okresného úradu v Topoľčanoch, 

odbor starostlivosti o životné prostredie a to skolaudované stavebné objekty: SO 02.1 Verejná 

splašková kanalizácia a SO 02.2 Verejný vodovod v Zóne Jarabina Jacovce v zmysle §3 ods. 2 

Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 

a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, do 60 dní odo dňa 

prevzatia uvedeného kolaudačného rozhodnutia. Ďalšie objekty SO 1 Komunikácie a spevnené 

plochy, SO 02.3 Verejná dažďová kanalizácia a vsakovanie, SO 03.5 Verejné osvetlenie v Zóne 

Jarabina Jacovce odovzdá žiadateľ Obci Jacovce po kolaudácii v predpokladanom termíne 

v januári 2023. Na základe týchto skutočností žiadateľ by nestihol lehotu na splnenie 



odovzdania uvedených skolaudovaných stavebných objektov, vyplývajúce z podmienok 

kolaudačného rozhodnutia Okresného úradu v Topoľčanoch, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, a preto žiada o zmenu uznesenia.  

 

Starosta – informoval, že na pracovnom stretnutí dňa 13.12.2022 bol prítomný p. Masaryk, kde 

všetko potrebné k danej žiadosti vysvetlil. Ďalej otvoril rozpravu k tomuto bodu.  

Hlavná kontrolórka – vysvetlila poslancom, že v roku 2020 bolo prijaté uznesení pre firmu 

Domkov, že vybudujú cestu, kanalizáciu, atď., a že nám to potom za 1 € predajú. Teraz sa to 

dokončuje a prišli na to, že potrebujú to uznesenie, ako sme mali v tom roku 2020, že je nutné 

uznesenie rozdeliť, lebo majú určité časti skolaudované a určité ešte nie. Z toho dôvodu sa to 

pôvodné uznesenie ruší a dávajú sa dve nové uznesenia a aby sme im vyhoveli. 

Mgr. Bošanská – informovala, že ak je to tak, že p. Masaryk tam jedná aj s tými obyvateľmi 

a vychádza im v ústrety, tak je to obdivuhodný prístup. Ak je to teda tak, ako nám to 

prezentoval. Ďalej sa informovala, že či neprídeme do rozporu, že niečo si oni žiadali vtedy, 

vydanie nejakého stanoviska na niečo, na základe toho uznesenia, čo my to teraz zrušíme a že 

či by nebolo dobré dať, že sa to ruší v celom rozsahu na základe žiadosti.  

Hlavná kontrolórka – odpovedala, že nie, dobre je to takto, ako to je. Oni si ani nedali žiadosť 

o zrušenie. Oni si dali žiadosť len o zmenu. Ale aby sme to my mohli takto rozdeliť, my sme to 

uznesenie museli zrušiť. Nevadí to, pýtala sa ich na to.  

Starosta – informoval, že bol pri tom, keď sme sa ich na to pýtali.  

 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej žiadosti a prijali nasledovné:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

informáciu k 1. časti žiadosti pod č. 2845/2022 – Domkov, s.r.o., Stummerova 1941/6, 95501 

Topoľčany o zmenu uznesenia č. 18/13/2020 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Jacovciach, konaného dňa 10.9.2020 

 

Hlasovanie č. 29    

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

RUŠÍ: 

uznesenie č. 18/13/2020 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa 

10.9.2020 v celom rozsahu 
 

Hlasovanie č. 30    

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 

SCHVAĽUJE: 

žiadosť pod č. 2845/2022 – Domkov, s.r.o., Stummerova 1941/6, 95501 Topoľčany 

 

Hlasovanie č. 31    

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

UKLADÁ: 

obecnému úradu   

- uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu na stavebné objekty SO 02.1 Verejná splašková 

kanalizácia a SO 02.2 Verejný vodovod v Zóne Jarabina Jacovce najneskôr do 60 dní 

od prevzatia kolaudačného rozhodnutia obci Jacovce za cenu 0,50 Eur s DPH 

- uzatvoriť zmluvu na prevádzkovanie Verejnej splaškovej kanalizácie a Verejného 

vodovodu v Zóne Jarabina medzi obcou Jacovce a Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s.  

- prijať prevádzkový poriadok na uvedenú stavbu so Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s.  

 

 

Hlasovanie č. 32    

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

 

K bodu 15: 

Žiadosti: 

- pod č. 2845/2022 o zmenu uznesenia č 18/13/2020 zo dňa 10.9.2020 – 2. časť 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

informáciu k 2. časti žiadosti pod č. 2845/2022 – Domkov, s.r.o., Stummerova 1941/6, 95501 

Topoľčany o zmenu uznesenia č. 18/13/2020 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Jacovciach, konaného dňa 10.9.2020 

 

Hlasovanie č. 33 

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 



SCHVAĽUJE: 

žiadosť pod č. 2845/2022 – Domkov, s.r.o., Stummerova 1941/6, 95501 Topoľčany 

 

Hlasovanie č. 34 

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

UKLADÁ: 

obecnému úradu uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu na stavebné objekty SO 1 Komunikácie 

a spevnené plochy, SO 02.3 Verejná dažďová kanalizácia a vsakovanie, SO 03.5 Verejné 

osvetlenie v Zóne Jarabina Jacovce najneskôr do 60 dní od prevzatia kolaudačného rozhodnutia 

obci Jacovce za cenu 0,50 Eur s DPH. 

  

Hlasovanie č. 35 

Hlasovanie za: 8 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik,  

                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, p. Petráš/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 16 a 17:  

Rôzne a Diskusia 

 

Starosta – informoval poslancov, že máme tu prítomných občanov a poprosil poslancov, či im 

môžu dať prednostne slovo, s čím poslanci súhlasili.  

p. Konderla /občan Jacoviec, Májová č.700/190/ – informoval poslancov o veľmi nebezpečnej 

situácii v časti úseku na ulici Májovej, aby obecné zastupiteľstvo zaujalo nejaké stanovisko 

k tejto ceste, pretože cesta je po výstavbe kanalizácie nebezpečná pre kohokoľvek, či pre 

chodcov, tak pre deti a ľudí tam bývajúcich. Osobne za 18 mesiacov mal 5 krát auto v plote 

v čom vidí problém a nie je to len o náhode. Už je to naozaj o zdraví tých ľudí, chodia tam deti 

zo školy po prechode, rovno na zastávku a naozaj to speje k tomu, že niekto tam príde o život, 

a potom to už nenechá a bude to riešiť inak. Podotkol, že treba to riešiť dopredu. Pre neho nie 

je problémom riešiť plot, pretože poisťovňa mu to zaplatí, on plot postaví, ale už je to až 

smiešne a žiada o stanovisko.  

p. Sitár /občan Jacoviec, Májová č. 166/189/ - taktiež informoval poslancov o nebezpečnom 

probléme danej vozovky. Informoval, že si urobil pevný plot a autá tam odhadzuje pri prechode 

až do uličky, kde je bývalá CBA predajňa a posledná havária čo bola, bola taká, že auto 

nabúralo Lacenovým do obchodu. Informoval, že nie je už len chodník nebezpečný ale aj pravá 

aj ľavá strana je ohrozená a pred miesiacom tam jedna pani utekala zo zastávky, auto ju minulo 

o meter. Podotkol, že dokedy budú čakať, až niekoho zabije. Ľudia sa boja vyjsť von.  

Starosta – informoval, že vie o tejto nebezpečnej situácii a aj v minulosti sa snažil zamedziť 

týmto nehodám a to osadením dopravnej značky a tabule s upozornením, že úsek je 



nebezpečný. Ale je to stále málo, tak bolo zvolané pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnil 

riaditeľ Dopravného inšpektorátu v Topoľčanoch, p. Čančinov. Vysvetlil a oboznámil 

poslancov s touto vážnou dopravnou situáciou v predmetnom nebezpečnom úseku na Májovej 

ulici. Vysvetlil, ako má obec postupovať a že máme vyvíjať úsilie na nového p. župana                    

Ing. Becíka a osloviť ho, pretože je to cesta, ktorá spadá pod NSK. Z uvedeného dôvodu 

pripravíme list a požiadame o pomoc pri riešení buď nového asfaltu, alebo niečo iné /zábradlie 

je na zvážení/. Situácia je vážna a nebezpečná, chodí tadiaľ veľa detí a bude neskoro 

lamentovať, keď sa niečo stane.  

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce sa zhodli, že sa budú usilovať s touto veľmi vážnou 

a nebezpečnou situáciou niečo robiť.  

Starosta obce otvoril rozpravu k tejto vážnej situácii.  

p. Cabaj – informoval, že p. Čančinov navrhol poslať list na VÚC s informáciou a žiadosťou, 

že je to opakovaný problém a je nutné sa tým zaoberať.  

p. Sitár /občan Jacoviec, Májová č. 166/189/ - informoval, že na tomto úseku bolo minimálne 

30 havárií a evidovaných je možno 6.  

p. Konderla /občan Jacoviec, Májová č.700/190/ - informoval, že posledných 5 havárií, ktoré 

boli na jeho strane, tak sú všetky zaznamenané na Dopravnom inšpektoráte. Záznamy teda sú.  

Poslanci po diskusii navrhli, aby obec zaslala list na VÚC s tým, že je nutné túto nebezpečnú 

situáciu urýchlene riešiť, pretože tých nehôd je 30 mesačne a nie 4 zaevidované mesačne 

a predpokladajú, že to bude chyba asfaltu, pretože keď trochu zaprší, vtedy je nehôd najviac.  

 

p. Petráš – sa informoval, že p. Klačanský na rohu ulíc Farská a Pod Hôrkou skladuje materiál 

na verejnom priestranstve. Je to sypký materiál, ktorý sa sype na cestu, zhoršuje kvalitu 

vozovky, znečisťuje sa tým prostredie a na druhej strane je betón, nevie či je tam stavba 

povolená, asi z betónovej pumpy je to vyliaty betón, ktorý zasahuje do vozovky. Treba ho 

osloviť, nech si to dá na poriadok.  

 

Starosta – informoval, že menovaného upozorní.  

 

p. Adamíková – spýtala sa, či Kuzmická ulica patrí pod VÚC a že keď sa bude písať žiadosť 

ohľadom nebezpečného úseku na Májovej, žiadosť by sa mohla doplniť o nejaké spomaľovače 

rýchlosti, pretože obyvatelia na ulici Kuzmickej sa sťažujú.  

 

Starosta – odpovedal, že sa bude na to informovať.  

 

Mgr. Bošanská – informovala, že toto by mal ale obecný úrad riešiť z dôvodu, že tu bolo petícia 

od občanov, ktorá toto obsahovala.  

 

Starosta – informoval, že by chcel, aby sa na ulici Kuzmickej urobila nová cesta, ale túto 

komunikáciu má VÚC a potom medzi Jacovcami a Kuzmicami by sme sa dohodli s pánom 

starostom z Kuzmíc a budeme to vybavovať.  

 

Mgr. Bošanská – sa spýtala, či v rámci tej petície išla žiadosť na VÚC na spomaľovače.  



 

Starosta – odpovedal, že nešla. Na merač sme dali žiadosť, zatiaľ sme nedostali odpoveď. 

Spomaľovač tam nemôže byť hocijaký, len stavebný. Spomaľovač musí ísť do nového 

zastupiteľstva. 

 

Mgr. Bošanská – informovala, že stále čaká na sumarizáciu projektov, plánov a to čím úrad 

disponuje. Rozprávali sa o tom na ekonomickej komisii, že pokiaľ je v dôvodovej správe na 

položke údržba navýšená suma v súvislosti s opravou budov, opravou rozhlasu, opravou 

chodníkov, tak prosila, aby sa predložilo, že čo v pláne konkrétne máme, aké ulice, aké úseky, 

čo tá položka údržba obnáša. Poprosila o rozsah opráv a číselné vyjadrenie, čo sa predpokladá, 

že sa tam má investovať.  

 

Starosta – súhlasil s pripomienkou Mgr. Bošanskej. Správa sa pripraví.  

 

Mgr. Bošanská – spýtala sa na opravu zvonice. 

 

Starosta – informoval, že zatiaľ to neriešime, ale budeme sa tým zaoberať.  

 

Mgr. Bošanská – podotkla, že posúdiť závažnosť stavu by sa mohlo dať urobiť, pretože keď je 

tam niečo odpojené a uvoľnené, tak je to ohrozujúce a bavili sa o tom minimálne 3 mesiace.  

Starosta – informoval, že sa na tento stav bol pozrieť a bude sa to musieť riešiť s odborníkmi.  

 

 

K bodu 18:  

Záver  

Starosta obce – na záver poprial pekné vianočné sviatky a  poďakoval prítomným poslancom 

za účasť a ukončil  1. zasadnutie obecného zastupiteľstva.   

 

 

Overovatelia: 

p. Tomáš Cabaj......................................... 

 

p. Michal Petráš........................................ 

 

Zapisovateľka: 

Magdaléna Plačková ................................ 

 

 

 

 

 

 

          Jaroslav Božik 

                                 starosta obce 

 


