
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach 

Zápisnica 
 

z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.6.2022 o 17.00 hod. 

v zasadačke obecného úradu v Jacovciach 

 

Prítomní:  6 poslancov obecného zastupiteľstva  /Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, 

                                                                                 Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac,  

                                                                                 Ing. Machová, Mgr. Toman/                                                                         

                   1 poslanec /p. Bajzík – neprítomný/ 

                   1 poslanec /p. Beňo – PN/ 

        1 poslankyňa /Mgr. Divišová – ospravedlnená/  

     

        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 finančnej kontroly na mieste  

6. Správa hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly na mieste  

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022 

8. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

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

Jacovce  

9. Návrh VZN č. 3/2022 o určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce 

a o číslovaní budov v obci Jacovce  

10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jacovce k návrhu záverečného účtu za 

rok 2021   

11. Návrh Záverečného účtu obce Jacovce za rok 2021 a Správa nezávislého audítora za 

rok 2021  

12. Návrh Zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2022  

13. Rozsah výkonu funkcie starostu pre budúce volebné obdobie, určenie počtu obvodov 

a počtu poslancov pre budúce volebné obdobie 

14. Žiadosti: 

- pod č. 126/2022 o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  

- pod č. 127/2022 o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

- pod č. 128/2022 o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

- pod č. 1213/2022 o odkúpenie parcely  

- pod č. 1254/2022 o odkúpenie parciel 

- pod č. 1256/2022 o dokončenie cesty  

15. Rôzne 



16. Diskusia 

17. Záver 

 

 

Jednanie: 

K bodu 1 a 2: 

Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu  

 

Starosta obce – otvoril 22. zasadnutie obecného  zastupiteľstva. Privítal poslancov, hlavnú 

kontrolórku obce, pracovníkov obecného úradu a hostí.  Predložil návrh programu obecného 

zastupiteľstva,  ktorý poslanci  schválili.  

Hlasovanie č.1 

Hlasovanie za: 6  poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                               Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starosta obce - ďalej predložil poslancom návrh na zmenu programu a to doplnenie programu 

v bode Rôzne o: informáciu o možnosti podania žiadosti o dotáciu na priamu podporu 

z rozpočtovej rezervy Vlády SR a o informáciu o výsledku kontroly z Národného kontrolného 

úradu.  

Hlasovanie č.2 

Hlasovanie za: 6  poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                               Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 3: 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 

 

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

                                                                          Ing. Machovú                                                       

 

Hlasovanie č. 3 

Hlasovanie za: 6  poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                               Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 



 

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Cagalovú, Mgr. Tomana     

 

Hlasovanie č. 4 

Hlasovanie za: 6  poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                               Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú  

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 4: 

Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou  

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 a podľa 

Plánu práce na   I. polrok  2022, 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 prijatých uznesení  

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. 

Hlavná kontrolórka – podala k jednotlivým prijatým uzneseniam vysvetlenie.  

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. 

Hlavná kontrolórka – informovala, že vo veci sa zatiaľ ďalej nepokračovalo z dôvodu zmeny 

zamestnancov a nebol čas sa tým zaoberať. 

 

Mgr. Bošanská – informovala, že majiteľov už vieme z predchádzajúcich zasadnutí, poslanci 

už žiadajú komunikáciu s majiteľmi a preto sa pýtala ako sa ďalej postúpilo. Ťahá sa to od roku 

2019 a je to dosť dlhá doba.  

 

Starosta obce – majitelia pozemkov pod tribúnou sa vyzvú alebo zavolajú na obecný úrad, aby 

sme sa dozvedeli aký majú názor. 

 

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.  

 



Hlavná kontrolórka – informovala, že všetky doklady sa dali JUDr. Slávikovi, advokátovi. 

Dostali sme zo Slovenského pozemkového fondu žiadosť o doplnenie dokladov. Máme 

odpovedať do 45 dní. JUDr. Slávik vie o tom, bol upozornený. 

 

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.  

Hlavná kontrolórka – zo Slovak Telekomu sme dostali vypracovanú zmluvu, ktorá prišla 

dnes, ale žiadajú si tam číslo Geometrického plánu a geometrický plán musia dať vypracovať 

oni. Zase sa to o niečo predĺži. Nemuseli by to dať vypracovať ale tým pádom by bolo vecné 

bremeno na celých parceliach a keď si dajú vypracovať geometrický plán tak bude vecné 

bremeno len na tom úseku, kde to bude zakreslené.  

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. 4/20/2022 z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa 

konalo dňa 7.4.2022 bolo uložené obecnému úradu v súlade s prijatým uznesením pripraviť 

a podpísať kúpnu zmluvu. Úloha je splnená. 

Uznesením č. 5/20/2022 z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa 

konalo dňa 7.4.2022 bolo uložené obecnému úradu v súlade s prijatým uznesením pripraviť 

a podpísať kúpnu zmluvu. Úloha je splnená.  

Uznesením č. 6/20/2022 z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa 

konalo dňa 7.4.2022 bolo uložené obecnému úradu v súlade s prijatým uznesením pripraviť 

a podpísať kúpnu zmluvu. Úloha je splnená.  

Uznesením č. 7/20/2022 z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach, ktoré sa 

konalo dňa 7.4.2022 bolo uložené obecnému úradu v súlade s prijatým uznesením pripraviť 

a podpísať kúpnu zmluvu. Úloha je splnená.  

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.  

Ing. Machová – spýtala sa na žiadosť p. Líškovej. Je napísané, že je úloha splnená ale je tu 

opätovná žiadosť od p. Líškovej a p. Deviatkovej.  

 

Hlavná kontrolórka – informovala, že  minulá žiadosť bola podaná len jednou žiadateľkou 

a teraz si požiadali o odkúpenie toho istého pozemku dve žiadateľky. Bude sa to dnes 

prerokovávať.  

 

Mgr. Bošanská – informovala sa na vysporiadanie pozemkov na ulici Zemianskej.  



Hlavná kontrolórka – uznesenie je vysporiadať do dvoch rokov. 

 

Poslanci po diskusii vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou. 

 

Hlasovanie č. 5 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 5:   

Správa hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly na mieste  

 

Hlavná kontrolórka – finančná kontrola na mieste bola vykonaná na obecnom úrade 

v Jacovciach s cieľom kontroly uzatvorených zmlúv na elektrickú energia a zmluvy na plyn. 

Nedostatky v zmluvných vzťahoch budú postupne odstránené. Pri kontrole bolo zistené, že nám 

vôbec nesedia adresy odberných miest, tak sa to musí poopravovať a v ďalšom polroku bude 

informovať poslancov o splnení alebo nesplnení nedostatkov zistených pri kontrole.  

 

Mgr. Bošanská – sa spýtala, ako si vysvetľuje tieto chyby.  

 

Hlavná kontrolórka – dávame to na poriadok, adresy nám musia sedieť.  

 

Mgr. Bošanská – informovala, že ona navrhla prekontrolovať tieto zmluvy a myslela tým aj 

tlačoviny, telekomunikácie a iné, či sú výhodne uzatvorené.  

 

Hlavná kontrolórka – zmluvy pozerala a sú dobré. Chyby, ktoré sa našli budú poopravované.  

 

Poslanci vzali na vedomie uvedenú Správu z finančnej kontroly na mieste.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly na mieste – Kontrola uzatvorených zmlúv na 

elektrickú energiu a zemný plyn na obecnom úrade v Jacovciach. 

 

 



 

Hlasovanie č. 6 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 6:  

Správa hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly na mieste  

 

Hlavná kontrolórka – finančná kontrola na mieste bola vykonaná na obecnom úrade 

v Jacovciach s cieľom vykonania kontroly účtovníctva a vyúčtovania dotácie v Telovýchovnej 

jednote Družstevník Jacovce. Kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré budú odstránené do 

konca júla 2022.  

 

Ing. Cagalová – informovala sa, ako mohlo vzniknúť toľko chýb z účtovníctva TJ.  

 

Hlavná kontrolórka – po dlhšej dobe to bola prvá kontrola, v druhom polroku sa to bude znova 

kontrolovať, či došlo k náprave.  

 

Poslanci vzali uvedenú Správu z finančnej kontroly na mieste na vedomie.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly na mieste – Účtovníctvo a vyúčtovanie 

dotácie pre TJ Družstevník Jacovce. 

 

Hlasovanie č. 7 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

 

 



K bodu 7:  

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022 

 

Hlavná kontrolórka – predložila poslancom návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na II. polrok 2022. V zmysle § 18d a § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bude kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce 

zameraná v II. polroku na kontrolu plnenia uznesení OcZ, kontrolu osobných kariet, kontrolu 

správnosti miezd na obecnom úrade a plnenie úloh hlavnej kontrolórky.  

 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jacovce na II. polrok 2022 

 

Hlasovanie č. 8 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

SCHVAĽUJE: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jacovce na II. polrok 2022. 

 

Hlasovanie č. 9 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

K bodu 8:  

Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

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

 

Návrh VZN je o navrhovanom zvýšení poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole z 8 € na 

10 € a zvýšení poplatkov na dieťa v školskom klube detí zo 6 € na 8 € v školskom roku 

2022/2023 v školskom roku 2022/2023.  

 

Hlavná kontrolórka – informovala, že na finančnej komisii bolo povedané, že p. Pazderová 

nám dodá sumu na mliečnu desiatu a dala aj pripomienku, kde sa zvyšuje desiata od 1.9.2022 

na sumu 0,90 € na jedno dieťa a na jeden deň.  

 

Pripomienka k VZN /p. Pazderová/ – vedúca školskej jedálne 



Týka sa výšky stravného v článku 7 „ Školská jedáleň – výška stravného“, bod b – Základná 

škola – mliečna desiata navrhuje zvýšiť sumu z 0,60 € na 0,90 €. Odôvodnenie: rast ceny 

potravín. 

 

Mgr. Babčanová /riaditeľka ZŠ s MŠ/ - odôvodnila pripomienku a podala informáciu 

poslancom, že sa tlačí na to, aby sa zvyšovali finančné pásma, ktoré platia od r. 2019 a kuchárky 

nevládzu už za túto cenu navariť deťom obec, pretože cena potravín neskutočne rastie a jediné 

čím môžeme hýbať je cena desiaty. Finančné pásma pokiaľ sa budú meniť tak by sa to potom 

riešilo dodatkom k VZN.  

 

Poslanci pripomienku akceptovali  a uvedený návrh VZN schválili.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

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

s pripomienkou 

 

Hlasovanie č. 10 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

SCHVAĽUJE: 

VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce.  

 

Hlasovanie č. 11 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 9:  

Návrh VZN č. 3/2022 o určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce 

a o číslovaní budov v obci Jacovce  

 

Zámerom nového VZN č. 3/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce 

a o číslovaní budov v obci Jacovce je najmä jeho doplnenie o novú ulicu, ktorú navrhujeme pod 

názvom „Jarabina“. Ide o ulicu, ktorá je momentálne vo výstavbe a nachádza sa v lokalite 

blízko ulice Poľná. Tento názov je už v tejto oblasti viac-menej zaužívaný, podobne sa volá aj 

projekt (Zóna Jarabina), ktorý tam postupne bude premenený na novú ulicu s 15 novými 



rodinnými domami. Je potrebné určiť novú ulicu, aby bolo možné budúcim obyvateľom prideliť 

súpisné a orientačné čísla. Táto téma bola diskutovaná na stavebnej komisii a takmer 

jednohlasne bol vyjadrený súhlas s názvom „Jarabina.“ Jedine Mgr. Kišac navrhoval mierne 

pozmeniť názov ulice. Okrem tejto zmeny vo VZN dochádza k drobným zmenám v obsahu 

VZN, kedy je prispôsobené na podmienky obce Jacovce a teda nastáva zmena v tom, že 

označenie ulíc tabuľami nie je umiestnené iba na stavbách a budovách ale aj na samostatných 

tyčiach, čo predtým vo VZN chýbalo. Ďalej v hlavičke VZN dochádza k doplneniu niektorých 

paragrafov a zákona tak, aby bolo VZN v súlade s aktuálne platnou legislatívou. 

 

Mgr. Kišac – sa spýtal, aké prišli návrhy poslancov, alebo či len od neho čo písal v žiadosti.  

Bc. Kajanová – na stavebnej komisii sa všetci, okrem Mgr. Kišaca zhodli na názve ulice. 

Mgr. Bošanská – sa spýtala, či sa vyjadrili všetci členovia. 

Bc. Kajanová – informovala, že áno. 

Mgr. Kišac – spýtal sa na žiadosť, ktorú podal ohľadom ulici Pri Majeri.  

 

Hlavná kontrolórka – informovala, že túto žiadosť ani nemusel Mgr. Kišac písať, odpoveď 

bude zaslaná písomne. Nemôže sa  zmeniť ulica len tak keď si to niekto požiada, pretože to nie 

je v územnom pláne, to by bolo hneď porušené VZN, obyvatelia by si museli všetky doklady 

meniť, je to chyba navigácie, tak nech si nahlásia obyvatelia tam bývajúci nesprávnosť 

navigácie. Z ulicou sa nič robiť nebude.  

 

Mgr. Bošanská – poprosila v prílohe VZN preveriť, podľa nej nie sú správne popísané názvy 

ulíc, Zemianská a Bedzianská by mala byť bez dĺžňa a ulica Pri Majeri by nemalo byť s veľkým 

M.  

 

Bc. Kajanová – informovala, že toto bolo schválené od r. 2019, že ona v návrhu VZN doplnila 

len ulica Jarabina.  

 

Mgr. Bošanská – informovala, že to tvrdila už v roku 2019, že je to skopírované, ale keď je to 

chybné, bolo by vhodné to opraviť.  

 

Hlavná kontrolórka – podotkla, že to sa už nedá opraviť, musí sa to písať s dĺžňom, že 

nebudeme prví ani poslední. To by sa museli meniť všetky občianske preukazy. Od r. 1992 to 

tak je a keď sa bude nabudúce riešiť toto VZN tak je nutné dať pripomienky skôr a nie na 

zastupiteľstve a ďalej informovala, že občania by určite nemali radosť, keby museli meniť 

občianske preukazy kvôli jednému dĺžňu.  

 

Ing. Čelechovský – vyjadril sa, že to nemá nič spoločné s gramatikou. Či je tam veľké, malé 

písmeno, musí sa akceptovať to čo je uvedené v registri. Nikto si nebude meniť občiansky 

preukaz kvôli dĺžňu a pri bežnej komunikácii to každý prehliadne, ale keď sa už ide do detailov, 

tak sa to meniť nemôže, lebo sa to odsúhlasilo.  

 

Hlavná kontrolórka – dala pripomienku k tomuto návrhu VZN , k článku 7 kde navrhuje  celý 

článok vymeniť a nahradiť novým znením, ktorý poslancom prečítala. Odôvodnenie 

pripomienky: v záverečných ustanoveniach chýba, že sa ruší predchádzajúce prijaté VZN                   

č. 2/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní budov v obci 

Jacovce.  

 

 



Pôvodné znenie článku 7, Záverečné ustanovenia: 
1. Na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia obce Jacovce č. 3/2022  o určení názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev obce a o číslovaní budov v Obci Jacovce sa Obecné zastupiteľstvo v 

Jacovciach uznieslo Uznesením č. .................  dňa .................. 

 

Nové znenie článku 7, Záverečné ustanovenia: 
1. Na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia obce Jacovce č. 3/2022 o určení názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev obce  a o číslovaní budov v obci Jacovce sa Obecné zastupiteľstvo 

v Jacovciach uznieslo Uznesením č. ................ dňa 23.6.2022. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Jacovce 

č. 2/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní budov v obci 

Jacovce. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dní po schválení na Obecnom zastupiteľstve 

v Jacovciach.  

 

Poslanci súhlasili s pripomienkou a  návrh VZN schválili.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

 

BERIE NA VEDOMIE: 

návrh VZN č. 3/2022 o určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce 

a o číslovaní budov v obci Jacovce s pripomienkou 

 

Hlasovanie č. 12 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

SCHVAĽUJE: 

VZN č. 3/2022 o určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní 

budov v obci Jacovce.  

 

Hlasovanie č. 13 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

K bodu 10:  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jacovce k návrhu záverečného účtu za 

rok 2021   

 

Záverečný účet sa zostavuje ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz 

o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovanom roku. Záverečný účet je určený pre širokú 

verejnosť, pred schválením v zastupiteľstve sa predkladá na verejnú diskusiu. Podľa § 9 ods.2 

zákona  č.369/90 Zb. o obecnom zriadení je povinnosťou obce zverejniť záverečný účet na 15 



dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. Pri spracovaní 

odborného stanoviska hlavná kontrolórka posúdila predložený návrh záverečného účtu 

a doložených podkladov z hľadísk: zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu, 

metodickej správnosti predloženého návrhu záverečného účtu, hospodárenia a vecného plnenia 

rozpočtu, úverovej zaťaženosti obce, stavu, tvorby a použitia fondov. Po hodnotení  časového 

a vecného plnenia rozpočtu obce Jacovce za rok 2021 ako aj  kvantitatívneho plnenia 

jednotlivých položiek príjmov a výdavkov pri zohľadnení výroku  a opatrení audítora odporúča 

poslancom Obecného zastupiteľstva v Jacovciach celoročné hospodárenie obce Jacovce za rok 

2021 schváliť bez výhrad. 

Poslanci nemali pripomienky k odbornému stanovisku.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jacovce k návrhu záverečného účtu za rok 

2021.   

 

Hlasovanie č. 14 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 11:  

Návrh Záverečného účtu obce Jacovce za rok 2021 a Správa nezávislého audítora za rok 

2021  

 

Záverečným účtom sa rozumie súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové 

hospodárenie za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť určuje § 16 zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v znení neskorších predpisov. 

Návrh záverečného účtu obce Jacovce za rok 2021 bol predmetom rokovania v komisii 

ekonomiky a správy majetku. Zhodnotili zostavenie záverečného účtu, ktorý sa zostavuje po 

skončení rozpočtového roka ako hodnotiaca správa a vychádza z analýzy čerpania výdavkov 

voči prijatým finančným prostriedkom.  

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov nezávislý 

audítor skonštatoval, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách.  

 



Mgr. Bošanská – spýtala sa na nedaňové príjmy, ktoré sa nachádzajú v tabuľke na strane 4 

Návrhu Záverečného účtu, či tam niečo chýba, pretože jej nesedia príjmy z podnikania 

a z vlastníctva majetku.  

 

p. Kúdelová – vysvetlila, že do Záverečného účtu sa vyberajú len veľké sumy. Sú to daňové 

a nedaňové príjmy.  

 

Hlavná kontrolórka – informovala, že tie menšie sumy sa tam nerozpisovali a spolu je suma 

87 tis. €.  

 

Poslanci nemali iné pripomienky k návrhu Záverečného účtu.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

1. návrh Záverečného účtu obce Jacovce za rok 2021  

 

Hlasovanie č. 15 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

2.   správu nezávislého audítora za rok 2021 

 

Hlasovanie č. 16 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

SCHVAĽUJE: 

1. celoročné hospodárenie obce Jacovce bez výhrad 

 

Hlasovanie č. 17 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



2. hospodársky výsledok v sume 121 258,88 EUR podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR v sume 100 486,07 EUR, použitie prebytku v sume 20 772,81 EUR 

ako zdroj rezervného fondu. 

 

 

Hlasovanie č. 18 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 12:  

Návrh Zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2022  

 

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 2022 Rozpočtovým opatrením č. 1/2022. 

 

Príjmy rozpočtu 

Prvá položka, výnos dane sa nám zvýšil oproti rozpočtovaným finančným prostriedkom 

o 80 748,00 €. Základná škola má navýšenie prenesených kompetencií o 898,00 €. Ďalšie 

navýšenia na položke bežných príjmov sú dotácie, ktoré majú presný účel využitia (životné 

prostredie, dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor, na stavebný úrad a pozemné komunikácie, 

evidenciu obyvateľov a dotácie pre základnú školu ). Zvýšenie je aj na položke dobropisy. Sú 

to preplatky na energiách za rok 2021 spolu v sume 4756,00 €. Kapitálové dotácie Wifi pre 

Teba a Obnova chodníka na ul. Bedzianská sú dotácie ktoré máme po podpise zmluvy 

schválené a formou refundácie nám budú poukázané na účet. Finančné operácie na príjme sú 

prenesené finančné prostriedky z roku 2021 a to dopravné a suma 1 076,00 € zostatok z dotácie 

odmeny opatrovateliek. Taktiež je tam suma 75 000,00 €, je to kapitálová dotácia na opravu 

fasády telocvične. V príjmových finančných operáciách je uvedená aj suma z rezervného fondu. 

Je tam 30 000,00 €, ktoré sú pripravené použiť ich ako vyfinancovanie obnovy chodníka na 

Bedzianskej ulici, v prípade, že by meškala platba za refundáciu. Suma 9 000,00 € je 

v príjmových finančných operáciách z fondu opráv na 24 bytovú jednotku, kde by sa mala  do 

konca roka urobiť výmena vodomerov v bytoch a prečistenie  plynových kotlov vo všetkých 

bytoch.  

Výdavky rozpočtu 

Zvýšenie platov a odvodov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (o 3% od júla). 

Navýšenie platieb za elektrickú energiu a plyn (zálohové platby sú zvýšené o viac ako 300 

%)Výpočtová technika – pre Avis – Emel, nariadenie na zverejňovanie zmlúv do CRZ 

(centrálny register zmlúv), program sa rozšíril o funkciu presunu zmlúv do CRZ. Navýšenie na 



právne služby. Navýšenie stravného – od apríla je zvýšenie súm stravného (zo zákona). 

Navýšenie o 500 € pre spoločný stavebný úrad, podľa reálnej faktúry za I. štvrťrok. Verejná 

zeleň – navýšenie o 7 000 pre úpravu zelene pri Coop Jednote, bude sa realizovať aj s presunom 

autobusovej zastávky. Kultúrne programy – zvýšenie pre súčasný stav cien a plánované akcie,  

90. výročie TJ. Základná škola rozpočet upravuje - zvyšuje o poskytnuté dotácie zo ŠR, ktoré 

majú presný účel použitia. Spoločný úrad s mestom Topoľčany – opatrovateľská služba – 

navýšenie mesačných  poplatkov, spolu to  tvorí navýšenie sumy v rozpočte o 300,00 €.  

Sociálne služby občanom – nový zákon, poskytnutie príspevku  na osobu a rok 1200,00 € pre 

troch občanov je to 3600,00 € (rezerva je ak by sa vyskytol nový občan). Zmluva je pripravená. 

Kapitálové výdavky: 

Projekty na cintorín,  budovu OcÚ ( Výzva zo:  Slovenská inovačná a energetická agentúra 

-  verejné budovy – okná, fasáda a kúrenie), chodník  na Bedzianskú (bude refundované). Pre 

prípad, že bude meškať  platba  - refundácia, je zapojený rezervný fond v sume 30 000,00 €. 

Zastávka autobusu, elektroinštalácia na prevádzkarni a bleskozvod, nové dvere na 

prevádzkarni. Vodomery a kúrenie v bytovke z fondu opráv. Výmena vodomerov v bytoch, 

prečistenie plynových kotlov cca 6000,00 € bez DPH.  

 

Mgr. Kišac – spýtal sa či vieme, koľko bude vláda krátiť podielové dane.  

 

Hlavná kontrolórka – to sa ešte nevie. 

 

Ing. Cagalová – spýtala sa k obnove chodníka na ulici Bedzianskej, je tam suma 26 400 €. 

Čo to zahŕňa a kto financoval obrubníky. 

 

Bc. Kajanová – informovala, že chodník bol naprojektovaný aj s obrubníkmi a financuje to 

obec.  

 

Mgr. Bošanská – spýtala sa na plánovanú výsadbu pre Jednotou a k presunu zastávky.  

 

Bc. Kajanová – informovala, že zastávka sa nemení, riešila sa naposledy. Obsahovalo by to 

prekládku zastávky, vybudovanie autobusového státia, zastávku samotnú – prístrešok. To je asi 

7 tis. € pred súťažou. Momentálne zeleň navrhuje záhradný architekt, čo by na námestí bolo 

vhodné vysadiť, či už z hľadiska poveternostných podmienok a ako dlho tam svieti slnko cez 

deň. Cenový návrh by mohol byť hotový na konci leta. Realizácia by bola na jeseň.  

 

Mgr. Bošanská – spýtala sa aká je predstava čo to bude stáť. 

 

Bc. Kajanová – odpovedala, že netuší a nevie to odhadnúť.  

 

p. Kúdelová – informovala, že je to narozpočtované v položke 5.4. verejná zeleň vo výške      

7400 € ale nevieme čo to bude stáť.  

 



Bc. Kajanová – dodala, že bol oslovený záhradný architekt na úpravu námestia, doplnenie 

lavičiek, návrh na dosadenie kvetov, mal by tam byť nový trávnik so závlahou a na ten betónový 

priestor, kruh by sa doplnilo drevené sedenie – lavičky.  

 

Mgr. Bošanská – spýtala sa ako sme postúpili ohľadom cintorína – návrhu hrobových miest.  

 

Bc. Kajanová – informovala, že čo ona vie tak naposledy pán starosta doniesol návrh štúdie, 

čo bolo na konci mája, potom prišli pripomienky Ing. Cagalovej, tie sa poslali spracovateľom 

štúdie a či následne komunikovali s pánom starostom nevie, pretože jej napísali, že budú 

komunikovať s pánom starostom.  

 

Mgr. Bošanská – spýtala sa aké prišli pripomienky alebo či to zostáva tak ako to navrhovali.  

 

Starosta obce – informoval, že zatiaľ to zostáva tak ako oni navrhli.  

 

Ing. Cagalová – informovala, že ona dala pripomienku, že nesúhlasí s navrhovanými terasami. 

Je to 40 cm prevýšenie a spolu je to 1,20 cm a bezbariérovo by sa muselo ísť druhou stranou 

a myslí si, že nie to tam až také navýšenie, aby tam boli terasy. Ani v Topoľčanoch nemajú 

terasy, je tam bezbariérový prístup z každej strany.  

 

Bc. Kajanová – informovala, že všetky pripomienky, ktoré prišli do 31.5.2022 boli odoslané 

a oznámili nám, že budú komunikovať s pánom starostom. 

 

Mgr. Bošanská – sa spýtala, aký bude ďalší postup, kto rozhodne či tam budú terasy alebo 

nebudú. 

 

Starosta obce – informoval, že sa to musí zvážiť a spýtal sa poslancov čo na to hovoria. 

 

Ing. Cagalová – podotkla, že určite bez terás by to bolo lacnejšie a nie to až také prevýšenie 

aby tam vznikli terasy.  

 

Bc. Kajanová – informovala, že výšky budú asi správne, pretože vychádzali zo zamerania 

geodeta, aj keď sa to možno nezdá.  

 

Ing. Cagalová – možno by sa to dalo vypracovať tak, aby to bolo bezbariérové z jednej aj 

z druhej strany, pretože keď bude za Domom smútku kolumbárium, muselo by sa to obchádzať 

až k ihrisku, pretože za Domom smútku sú teraz navrhované schodíky.  

 

Mgr. Bošanská – sa spýtala, aké dal pripomienky p. Komačka a či bol oslovený. 

 

Bc. Kajanová – odpovedala, že oficiálne žiadne.  

 

Starosta obce – bol oslovený a bol tam aj s nimi.  

 



Mgr. Bošanská – pýtala sa v jej pripomienke, že okolo sa neráta so žiadnymi chodníkmi, len 

s hlavným a ľudia už teraz si tam budujú betónové státia pred svoje hrobové miesta a či je dobre 

že po novom tam bude tráva. Nevie kto je pôvodný zadávateľ ale malo by sa vychádzať 

z potrieb. V novej časti sa neráta s takým niečím a pýtala sa či ľudia nebudú chcieť to isté. 

Pýtala sa, či je priestor o tom hovoriť, či sa môžeme stretnúť a ešte to riešiť, alebo je to 

uzatvorené tak ako to je.  

 

Starosta obce – myslí si, že vždy je možnosť.  

 

Hlavná kontrolórka – podľa nej to uzatvorené nie je, lebo keď sa im dali pripomienky, oni by 

ich mali zapracovať, mali by nám naspäť poslať nejaký plánik od toho a prebrať to na stretnutí, 

potom by to bolo ukončené. Ukončené to nie z dôvodu, že im to možno trvá zapracovať.  

 

Mgr. Bošanská – je za to aby sa poslanci stretli a povedali si napriamo. Tie pripomienky, ktoré 

prišli neboli rozposlané medzi poslancov a ani nevieme kto čo písal. Je za to, aby sa stretli aj 

keď nevie, budú voľby a rozhodovať o niečom čo sa možno páčiť. Navrhla, že by sa mali 

poslanci stretnúť a uzatvoriť to.  

 

Starosta obce – vyzve spracovateľa štúdie a spýta sa. 

 

Mgr. Bošanská – podotkla, že len aby sa to nepredražilo.  

 

Starosta obce – nebudeme platiť nič, je to dohodnuté tak, že sa platiť nebude. Keď sa faktúra 

platila tak zľavili z ceny, keď ich o to požiadal. V prvom rade sa musíme ešte stretnúť, aby sme 

si povedali kde bude chodník a kde hroby.  

 

Mgr. Bošanská – pripomenula, aby bolo v zápise zvolať stretnutie ohľadom cintorína.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

návrh Zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2022  

 

Hlasovanie č. 19 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

SCHVAĽUJE: 

1. zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2022  

 



Hlasovanie č. 20 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

2. použitie rezervného fondu v sume 30 000,00 € na kapitálové výdavky.  

 

Hlasovanie č. 21 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 13:  

Rozsah výkonu funkcie starostu pre budúce volebné obdobie, určenie počtu obvodov 

a počtu poslancov pre budúce volebné obdobie 

 

Úlohou miestnej samosprávy pred začiatkom volieb je určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. /§ 11, Zák. č. 369/1990 zb./  

- táto úloha je aktuálna najmä v samosprávach, kde starosta nevykonáva funkciu v celom 

rozsahu, v našej obci sa určuje rozsah výkonu funkcie na 100 % 

 

Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné 

obvody, v ktorých  sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov 

obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode. V obci, 

v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden 

volebný obvod.  

- lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, 

počtu poslancov zastupiteľstiev v nich je do 20.7.2022 

- v obci Jacovce je spravidla vo voľbách poslancov obecného zastupiteľstva určený jeden 

volebný obvod čo je pre obec vyhovujúce aj podľa počtu obyvateľov  

 

Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné 

zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Pre voľby starostu obce tvorí 

každá obec jeden jednomandátový volebný obvod.  /§166 – Zákon 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene doplnení niektorých zákonov/ 

 

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

voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu 

poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Počet poslancov na celé 

volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto: 

 



- od 1001 do 3000 obyvateľov obce má byť 7 až 9 poslancov    

/počet obyvateľov obce Jacovce k 15.6.2022  – 1784 obyvateľov/ 

- možnosťou zníženia počtu poslancov obecného zastupiteľstva na 7 poslancov 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov boli vyhlásené 

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na sobotu 29. októbra 2022. 

 

 

Mgr. Bošanská – spýtala sa prečo sa navrhuje, uvažuje o znížení počtu poslancov. 

 

Mgr. Kišac – možno z dôvodu, že nie je poslancov, ktorí by kandidovali. 

 

Ing. Čelechovský – informoval, že vždy je lepšie mať 9 poslancov, už len  z tej výpovednej 

hodnoty.  

 

Ing. Machová – navrhla 9 poslancov. 

 

Mgr. Kišac – sa spýtal hlavnej kontrolórky aký má ona názor. 

 

Hlavná kontrolórka – odpovedala, že jej názor je nepodstatný ale bola by za 7 poslancov. 

Nechcela ovplyvňovať poslancov.  

 

Mgr. Kišac – spýtal sa keď nebude dosť kandidátov ako sa to potom rieši.  

 

p. Plačková – asi novými voľbami.  

 

Ing. Čelechovský – bol za 9 poslancov. 

 

Mgr. Bošanská –bola za 9 poslancov. 

 

Ing. Cagalová – bola za 9 poslancov. 

 

Celkovo sa poslanci priklonili k 9 poslancom a po diskusii schválili tieto uznesenia.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

informáciu o príprave Volieb do orgánov samosprávy obcí a Volieb do orgánov 

samosprávnych krajov  v roku 2022 
 

 

Hlasovanie č. 22 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 

 

URČUJE: 

1. podľa § 11 ods. 4 písm. i) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov bude vo volebnom období 2023 - 2026  starosta obce 

vykonávať funkciu starostu  v celom rozsahu 

 

 

Hlasovanie č. 23 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

2. pre volebné obdobie 2023 – 2026 jeden volebný obvod a  deväť poslancov 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

Hlasovanie č. 24 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

 

K bodu 14:  

Žiadosti: 

- pod č. 126/2022 o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby  

- pod č. 127/2022 o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby 

- pod č. 128/2022 o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby 

 

 

Dňa 27. 01. 2022 boli doručené 3 žiadosti, predmetom ktorých bola žiadosť o poskytnutie 

finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku. Tieto žiadosti boli 

prerokovávane v predchádzajúcich zastupiteľstvách. V spolupráci s Mestom Topoľčany, 

s ktorým máme uzatvorenú Zmluvu o zriadení spoločného úradu na úseku opatrovateľskej 

služby (p. Mgr. Rudolfom Kahanom), podľa § 77 Zákona 448/2008 Z. z. a jeho novelizácie od 

01. 01. 2022 je výška príspevku najmenej 100 Eur mesačne, t. j. 1 200 Eur na rozpočtový rok 

na každú žiadosť. Ak by výška FPP podľa § 77 nedosahovala sumu 100 Eur po prepočítaní 



nákladov v žiadostiach, vtedy môže obec platiť sumu menej ako 100 Eur. Po zisťovaní 

prieskumu obec Tovarníky a Mesto Topoľčany poskytuje finančný príspevok neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby sumu 100 eur na kalendárny mesiac pre 1 prijímateľa 

sociálnej služby.  Na základe vzniknutých nákladov boli prijaté opatrenia v súvislosti 

s navýšením rozpočtu obce. Obec Jacovce má vypracovaný Návrh zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v spolupráci s Mestom Topoľčany, ktorá 

bolo odobrená p. Mgr. Rudolfom Kahanom, môžeme pristúpiť k uzatvoreniu Zmluvy so 

zariadeniami poskytovanými sociálnu službu a obcou Jacovce.  

 

Ing. Cagalová – sa spýtala, či sa to musí odsúhlasiť na obecnom zastupiteľstve  

 

Hlavná kontrolórka – odpovedala, že áno je to podľa zákona  

 

Poslanci nemali pripomienky k uvedeným žiadostiam.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

informáciu o návrhu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby  

 

Hlasovanie č. 25 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

SCHVAĽUJE: 

Žiadosti: 

- pod č. 126/2022 – PE-ES, n.o., 972 24 Diviacka Nová Ves 465 - o finančný 

príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  

- pod č. 127/2022 - PE-ES, n.o., 972 24 Diviacka Nová Ves 465 - o finančný 

príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

- pod č. 128/2022 – Spoločnosť Zlatý vek, o.z. Novomeského 499/17, 94912 Nitra - 

o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

 

 

Hlasovanie č. 26 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



UKLADÁ:  

obecnému úradu uzatvoriť zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej 

služby.  

 

 

Hlasovanie č. 27 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 14:  

Žiadosť: 

- pod č. 1213/2022 o odkúpenie parcely  

 

Dňa 04. 05. 2022 bola doručená žiadosť č. 1213/2022 o odkúpenie parcely č. 1159/2 vo výmere 

37 m2 žiadateľkami p.  Liškovou a p. Deviatkovou. Uvedená parcela sa nachádza za záhradou 

žiadateliek a pri potoku. Predmetná žiadosť bola prerokovaná v predchádzajúcich 

zastupiteľstvách. Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod 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 vo výmere 37 m2, zapísaná na LV č. 1506. O predmetnú 

parcelu nejavil nikto záujem, a preto poslanci schválili žiadosť pod č. 2003/2021 prevod 

majetku  a cenu za m2 vo výške 11,31 €. Avšak nakoľko v predchádzajúcej žiadosti uviedla 

žiadateľka iba jedného žiadateľa, kde bola uvedená iba p. Lišková, podľa výpisu z listu 

vlastníctva č. 71 je spoluvlastníčkou aj p. Deviatková, spoluvlastníckym podielom jednej 1/2 je 

Tatiana Lišková a druhej 1/2 Ľubica Deviatková. Na základe tejto skutočnosti podali žiadateľky 

opätovne Žiadosť o odkúpenie spomínanej parcely, aby odkúpená parcela č. 1159/2 vo výmere 

37 m2 bola odkúpená oboma žiadateľkami. 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 žiadateľkám. 

 

Ing. Cagalová – spýtala sa, či je to len rozšírenie o jednu žiadateľku.  

 

Mgr. Bošanská – spýtala sa, aký bude postup v tomto prípade. Či to predtým schválené sa 

vráti späť.  

 

Hlavná kontrolórka – informovala, že už sa to vrátilo, teraz to bude brané ako nová žiadosť. 

Prešlo to cez zastupisteľstvo, tak to bolo vlastne ukončené.  

 

 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej žiadosti.  

 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

žiadosť pod č. 1213/2022 – Tatiana Lišková, Žarnoviská 5, 83106 Bratislava a Ľubica 

Deviatková, Muškátova 2250, 95501 Topoľčany - o odkúpenie parcely  

 

Hlasovanie č. 28 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

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 žiadateliek 

 

 

Hlasovanie č. 29 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

UKLADÁ:  

obecnému úradu zverejniť zámer na dobu 15 dní.  

 

Hlasovanie č. 30 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 14:  

Žiadosť: 

- pod č. 1254/2022 o odkúpenie parciel 
 

Dňa 16. 05. 2022 bola doručená žiadosť obyvateľmi Jacoviec p. Blahom, p. Ing. Klobučníkom 

a p. Klobučníkovou a p. Ing. Tomanom, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností na ulici Potočnej, 

o odpredaj parciel, ktorých vlastníkom je obec Jacovce a parcely susedia s parcelou vlastníkov. 

Súčasťou žiadosti je návrh GP č. 50941879-67/2022 zo dňa 06. 05. 2022.  



1. p. Jaroslav Blaho: Novovytvorená parc. CKN č. 1394/17 o výmere 42 m2, ktorá susedí s parc. 

1394/2, 

2. p. Ing Dušan Klobučník a Ing. Miroslava Klobučníková: Novovytvorená parc. CKN č. 

1394/18 o výmere 28 m2, ktorá susedí s parc. č. 1394/3, 

3. p. Ing. Jozef Toman: Novovytvorená parc. CKN č. 1394/19 o výmere 25 m2, ktorá susedí 

s parc. č. 669/1. 

Vyššie uvedení žiadatelia žiadajú odkúpenie parciel formou predaja. 

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 žiadateľom. 

 

 

Ing. Machová – upozornila, že v dôvodovej správe je chyba v čísle parcely. 

 

p. Blaho /žiadateľ/ - informoval poslancov, že pozemky sa užívajú už cez 40 rokov, sú to 

využívané záhrady. Ďalej informoval, že v prípade riešenia zámeru inštalácie elektromerov 

nebude možné ich inštalovať z dôvodu nepasovania plotov, ktoré nepasujú nikomu až po 

Zberný dvor ale väčšina to nechce riešiť. Je rád, že sa dohodol aspoň s ostatnými žiadateľmi.  

 

Ing. Cagalová – informovala sa, či to je ten istý prípad ako sa riešili so žiadateľmi z ulice 

Potočnej.  

 

Mgr. Kišac – sa spýtal či z hľadiska praktického by sa tam zmestil aj chodník keby sa tam mal 

realizovať.  

 

Mgr. Bošanská – informovala, že prakticky sa pýtala minule, keď sa schvaľovali 

predchádzajúce žiadosti, či to obec nebude potrebovať na nič čo súvisí s komunikáciou a bolo 

jej povedané, že nie.  

 

Ing. Toman /žiadateľ/ - vyjadril sa k tomu, že ešte v minulosti sa toto vysporadúvalo a v tom 

pôvodnom návrhu tam mal byť chodník od plotov, kde majú byť siete, potom mala byť cesta 

so sklonom k potoku, kvôli odvodneniu a vychádzalo sa z toho stavu, ktorý je a vtedy sa robilo 

zameranie na základe skutočnosti a toto nové je robené na základe nejakej GPS, kde sú všade 

nejaké rozdiely ale v pôvodnom návrhu na výstavbu komunikácie ul. Potočnej je to zamerané 

tak ako to je po Dr. Vičanovú a tam ďalej je to v takom stave, že užívatelia pozemkov užívajú 

viac, majú posunuté záhrady a ešte v minulosti sa títo užívatelia vyjadrili, že keď to obec bude 

potrebovať tak to vrátia obci. Tam sa uvažovalo o odpredaji, že tam môžu byť pozemky, ktoré 

môže obec ponúknuť na odpredaj prípadne na vlastnú výstavbu niečoho v budúcnosti.  

 

Mgr. Bošanská – spýtala sa čo na to hovorí Bc. Kajanová. 

 

Bc. Kajanová – informovala, že tak ako povedal p. Ing. Toman. Bol zameraný skutkový stav, 

vyše 40 rokov to majú obyvatelia tam bývajúci poohradzované a vychádza sa zo skutkového 

stavu.  

 

Mgr. Bošanská – spýtala sa, ako sa bude riešiť žiadosť Ing. Tomana, ktorý si podal v žiadosti 

aj o vzájomnú zámenu pozemku. 

 



Ing. Toman /žiadateľ/– vysvetlil, že podľa nového geometrického plánu je tam vytvorený 

malý trojuholník, ktorý záhadným spôsobom má na LV, o rozlohe 9 m2 a chcel by to odpočítať 

z tých m2 o ktoré žiada a rozdiel by zaplatil.  

 

Hlavná kontrolórka – informovala, že zámer bude vyvesený tak ako je navrhovaný a ohľadom 

žiadosti Ing. Tomana o výmenu pozemku sa budeme o postupe informovať a zistíme ako 

v tomto prípade postupovať.   

 

Po diskusii poslanci vzali žiadosti na vedomie a schválili zámer prevodu majetku.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

žiadosť pod č. 1254/2022 – Jaroslav Blaho, Májová 713/168, 95621 Jacovce, Ing. Dušan 

Klobučník, Zemianská 533/115, 95621 Jacovce, Ing. Miroslava Klobučníková, Zemianská 

513/115, 95621 Jacovce, Ing. Jozef Toman, Potočná 496/5, 95621 Jacovce - o odkúpenie 

parciel 

 

Hlasovanie č. 31 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

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. 1394/17 o výmere 42 m2, parc. CKN              

č. 1394/18 o výmere 28 m2, parc. CKN č. 1394/19 o výmere 25 m2. Prípad hodný osobitného 

zreteľa je uvedená parcela je nevyužiteľná pre obec a susedí so záhradami žiadateľov. 

 

Hlasovanie č. 32 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

UKLADÁ:  

obecnému úradu zverejniť zámer na dobu 15 dní.  

 

Hlasovanie č. 33 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 14:  

Žiadosť: 

- pod č. 1256/2022 o doasfaltovanie úseku cesty 

 

Dňa 13.05.2022 bola na obecný úrad v Jacovciach prijatá pošta od obyvateľa p. Mariána 

Ďurkoviča, bytom Javorová 352/12, 956 21 Jacovce, v ktorej žiada o dokončenie asfaltu pred 

jeho nehnuteľnosťou. Bola vykonaná miestna ohliadka za prítomnosti p. starostu. Podľa 

katastra nehnuteľností tento úsek patrí obci.  

 

Starosta obce len informoval poslancov o  tejto žiadosti a o začatí prác na tomto úseku cesty. 

Asfalt dal oceniť a táto žiadosť sa bude riešiť v rámci jeho kompetencií.  

 

Poslanci vzali uvedenú žiadosť  na vedomie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

žiadosť pod č. 1256/2022 – p. Marián Ďurkčovič, Javorová 352/12, 95621 Jacovce 

o doasfaltovanie úseku cesty. 

 

Hlasovanie č. 34 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

  

Doplnenie programu: 

K bodu 15:  

Rôzne  

- informácia o možnosti podania žiadosti o dotáciu na priamu podporu 

z rozpočtovej rezervy vlády SR 
 

Úrad vlády SR má na tento rok  vydanú možnosť na podanie žiadosti na priamu podporu 

z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR. O dotáciu je možné uchádzať sa počas celého roka 

2022, nie je časovo obmedzená, ani nie je bližšie určené čo je možné presne z nej pokryť. 

K výzve je iba jednoduchá žiadosť, ktorá bude jednotlivo posúdená, či je oprávnená na tento 

druh podpory. Zverejnená je iba informácia, že je možné uchádzať sa o podporu v prípade 

projektov zameraných na odstránenie škôd po živelných pohromách, opravy havarijných stavov 

budov alebo inak poškodených budov a verejných priestranstiev, modernizáciu a rekonštrukciu 

budov.  

 

Stavebná komisia sa takmer jednohlasne zhodla, že by sa žiadosť mohla podať. Členovia 

komisie boli skôr naklonení k oprave budovy pošty, jedine p. Beňo – predseda komisie nebol 



za podanie žiadosti, pretože sa tým opäť zaťaží rozpočet obce minimálne zabezpečením 

projektu, vyhlásením verejného obstarávania atď.  

Bc. Kajanová – materiál poslanci dostali a je na poslancoch či ísť do toho alebo nie.  

Mgr. Bošanská – spýtala sa p. Kajanovej, aký mala návrh stavebná komisia. Čo navrhli 

členovia stavebnej komisie rekonštruovať.  

Bc. Kajanová – informovala, že členovia stavebnej komisie sa zhodli v tom, že by sa išlo do 

rekonštrukcie Domu služieb – pošty. Zisťovala, čo by sa z toho vlastne dalo pokryť. Dalo by sa 

do toho zahrnúť – odvlhčenie budovy, zateplenie, fasáda budovy, zateplenie strechy, podlahy, 

obklady a sanita, vodovod, kanalizácia, vykurovanie a vnútorné omietky. Ďalej informovala, že 

tam nie vôbec obmedzený rozpočet. Bude sa asi jednotlivo posudzovať každá žiadosť. Nie je 

tam žiadny strop a ani žiadna spoluúčasť. Je možnosť skúsiť a uvidí sa.  

Mgr. Bošanská – spýtala sa, kedy vyšla táto výzva. 

Bc. Kajanová – informovala, že nie je  ohraničený dátum. Pozerala výzvy, ktoré sú ohraničené 

tým, že budovy nesmú byť v prenájme. Toto je výzva, kde nevadí, že budova je v prenájme. 

Inak sa nedá dostať dotácia, maximum býva pri výzvach, že max. 20 percent môže byť prenajatý 

priestor a to obec v Dome služieb nespĺňa.  

Ing. Čelechovský – jeho názor je taký, aby sa to skúsilo a potom sa uvidí.  

Bc. Kajanová – doplnila, že jediný, ktorý bol proti zo stavebnej komisie bol p. Beňo, predseda 

stavebnej komisie,  ale nie z dôvodu, aby sa to neurobilo, ale z dôvodu, že máme napnutý 

rozpočet a toto bude niečo stáť a nevie sa koľko to bude stáť. Nie je oslovený projektant, pretože 

nevieme či do toho ísť. Určite sa to bude pohybovať v tisíckach eur.  

Mgr. Bošanská – pýtala sa na zasadnutí ekonomickej komisie či niečo vyplýva zo stavebnej 

komisie a stavebná komisie zasadala skôr ako ekonomická komisia.  

Bc. Kajanová – dodala, že keď budeme vedieť, že vôbec sa to ide podávať tak potom sa oslovia 

projektanti.  

Ing. Cagalová – pýtala s, či dotácia nebude určená len na zateplenie, alebo inak.  

Bc. Kajanová – na tie položky, o ktorých informovala poslancov sa môžu pýtať finančné 

prostriedky, alebo aj len na jednu vec. Je k tomu rozpočet, ktorý je na stránke Úradu vlády  kde 

sú uvedené oprávnené výdavky a môžeme si vybrať niečo alebo všetko, alebo nič.  

Mgr. Bošanská – spýtala sa, či zo skúsenosti pri zatepľovaní obecného úradu v akej čiastke sa 

asi hýbeme.  

Bc. Kajanová – nevedela odpovedať na otázku, informovala len, že spoluúčasť nie je žiadna.  

p. Kúdelová – informovala, že sa to pravdepodobne bude odvíjať od toho, koľko by sme dostali 

dotáciu a potom by sa niečo dofinancovalo.  

Mgr. Bošanská – myslí si, že to už je neskoro, že to treba vedieť na začiatku.  



Bc. Kajanová – informovala, že je možné dať prísľub, že by sme sa spolupodieľali.  

p. Kúdelová – informovala, že 65 tis. € je v rezervnom fonde a cca 20 tis. € je na projekty. 

Uviedla príklad, že ak bude rozpočet na 100 tis. €, môžeme žiadať len 80 tis. €, alebo môžeme 

žiadať celú sumu.  

Mgr. Bošanská – spýtala sa či obec chce od poslancov či ísť do toho alebo neisť. Na základe 

čoho sa rozhodnúť, keď nemáme na to financie, či bez spoluúčasti obce alebo so spoluúčasťou 

obce.  

p. Kúdelová - doplnila, že dopredu ale treba za projekt zaplatiť. V zmene rozpočtu, ktorú majú 

poslanci pred sebou sú reálne čísla. 

Mgr. Bošanská – podotkla, že tam už čerpanie z tejto položky.  

Ing. Cagalová – sa spýtala, že čo nás ešte čaká, aké projekty.  

Bc. Kajanová – informovala, že objednané nemáme nič. Námestie sa bude robiť len návrhom 

rastlín. Nebude sa k tomu objednávať vizualizácia námestia zbytočne. Náklad bude maximálne 

na nejaký rozpočet, ktorý ráta v stovkách. Projekt na budovu obecného úradu je vyplatený, 

cintorín -  vizualizácia je vyplatená.  

Ing. Čelechovský – vyjadril sa, že všeobecne platí to, že keď chce ktokoľvek niečo robiť, tak 

základ je mať poriadny projekt, či to už bude zadarmo alebo so spoluúčasťou. Treba si správne 

rozmyslieť do čoho ísť, bez spoluúčasti a dúfať, že nám to naša vláda dá. Projekt bude a aj keď 

sa to nezrealizuje a musíme si dobre premyslieť, či ten projekt má zmysel aj o desať rokov.  

Bc. Kajanová – informovala, že v tomto projekte pôjde o celkovú rekonštrukciu budovy, 

nemôžu sa realizovať žiadne prístrešky a nadstavby, pretože by to bol neoprávnený výdavok, 

čisto to bude len oprava budovy.  

Mgr. Bošanská – spýtala sa, či na stavebnej komisii vedeli o všetkom čo všetko chceme 

opravovať na Dome služieb.  

Bc. Kajanová – odpovedala, že sa bavili o celkovej rekonštrukcii a p. Beňo nebol proti 

rekonštrukcii, len bol proti tomu, že vyhodia na projekt financie a nedostaneme dotáciu, čo sa 

môže stať. On vie, že to je treba. Ale môže sa stať, že projekt zostane v šuplíku nevyužitý.  

Ing. Čelechovský – ale veď projekt nám zostane a keď bude potrebný tak sa použije neskoršie.  

Bc. Kajanová – nevie do budúcna aké budú výzvy. 

p. Plačková – informovala, že každá výzva má svoje podmienky.  

Bc. Kajanová – informovala, že ťažko je chystať sa do výziev, pretože sa objednajú projekty, 

ktoré sú potom nepoužiteľné. A keď je vyhodená nejaká výzva, tak je veľmi krátky čas sa 

projekčne pripraviť. Informovala, že ešte ani nemala takú výzvu, kde by sa neupravoval 

minimálne rozpočet.  



Starosta obce – navrhol aj dať opraviť Kuzmickú ulicu, projekt je, len sú tam staré ceny. 

Mgr. Bošanská – informovala sa, že akú ulicu a z čoho? 

Starosta obce – keby vyšla výzva, aby sme boli pripravený na nové ceny.  

Mgr. Bošanská – veď tam je všetko spravené a projekčne sme pripravený.  

Hlavná kontrolórka – to by sa len rozpočet aktualizoval.  

Mgr. Bošanská – pýtala sa či na aktualizáciu rozpočtu potrebujeme súhlas poslancov. 

Starosta obce – nepotrebujem, len to spomínam.  

Ing. Machová – pýtala sa ako je to s chodníkom na ulici Kuzmickej. 

Bc. Kajanová – keď vyjde vhodná výzva, tak sa tým budeme zaoberať, teraz by sa aktualizoval 

rozpočet na chodník pre akú výzvu, spýtala sa.  

Starosta obce – aby neprepadlo stavebné povolenie. 

Bc. Kajanová – to je platné do budúceho roku. 

Starosta obce – tam by som sa chcel prihlásiť.  

Bc. Kajanová – je výzva na chodníky, ale museli by sme tu mať osadu.  

Ing. Čelechovský – informoval sa, že keď podáme žiadosť neznáme to, že bude aj schválená.  

Bc. Kajanová – odpovedala, že je to tak. A pri škrtaní verejných financií a ďalších udalostí, 

možno pandémia na jeseň tak sa výzva aj úplne zavrie. Nebude sa do možno na jeseň ani podať.  

Ing. Čelechovský – pýtal sa či vieme potom aj my cúvnuť.  

Bc. Kajanová – keď sa objedná projektant tak sa už nedá veľmi cúvať.  

Mgr. Bošanská – náklady sú teraz na projekt a je otázka či dať urobiť projekt. A keď sa dá 

urobiť projekt a keď nám napočítajú cenu a rozhodneme sa o spoluúčasti, či to bude takto 

možné. 

Bc. Kajanová – odpovedala, že áno. Skôr sa nemôže žiadosť podať pokiaľ nie je projekt. A do 

septembra to aj tak asi nebude hotové.  

Mgr. Bošanská – sa spýtala, že či obec má financie na projektovú dokumentáciu.  

p. Kúdelová – informovala, že áno.  

Bc. Kajanová – možno si treba určiť hranicu výšky ceny projektu napr. do 10 tis. € a keď to 

bude na 10 tis. € tak sa do toho nepôjde.  

Mgr. Kišac – vyjadril sa, že by sa to malo nejak uzatvoriť.  



Ing. Cagalová – premýšľala, že by sa mohla obmedziť cena projektu do nejakej sumy, nebolo 

to na ekonomickej komisii. 

Starosta obce – informoval, že sa to nevedelo ešte.  

Mgr. Bošanská – informovala, že sa to vedelo, výzva nie je nová a vedelo sa aj o závere zo 

stavebnej komisie, keďže bola stavebná komisia bola v máji a ekonomická komisia bola 

14.6.2022, tak sa o tom muselo vedieť.  

Starosta obce – navrhol, že sa spýta projektantov aké sú ceny projektov a potom sa poslanci 

stretnú na čo Bc. Kajanová reagovala, že sa tým stratia tri mesiace.  

Hlavná kontrolórka – vyjadrila sa, že poslanci si musia jednoznačne určiť do akej výšky sa 

má dať vypracovať projekt, nech sa pohneme ďalej.  

Starosta obce – informoval, že na Dome služieb sú vymenené okná a elektroinštalácia. 

Mgr. Bošanská – informovala, že na ekonomickej komisii to nebolo a pracovníčka, čo do toho 

najviac vidí, hovorí, že nevie cenu.  

Bc. Kajanová – odpovedala, že každý projekt je individuálny, nedá sa povedať plošne, koľko 

bude stáť projekt.  

Mgr. Bošanská – spýtala sa koľko vyšlo zateplenie pre obecný úrad.  

p. Kúdelová – odpovedala, že okolo 4 tis. € a to sa platilo v decembri, kúrenie bolo 

individuálne hradené vo výške okolo 500 €.  

Bc. Kajanová – informovala, že projekt obsahuje iba zateplenie, kúrenie a výmenu okien 

a dverí. Čím viac profesií obsahuje projekt, tým je to drahšie. Myslí si, že reálne do výšky 10 

tis. € by sme sa mohli zmestiť. Možno to bude 15 tis. €, pretože všetko ide hore aj ceny 

projektov. Ešte raz prečítala poslancom čo by projekt na Dom služieb mal zahŕňať na čo 

reagovala Mgr. Bošanská, že krytina už bola menená a treba to zistiť.  

Starosta obce – informoval, že kotol v Dome služieb je vadný a dožíva. Už cez túto zimu boli 

problémy.  

p. Kúdelová – informovala, že kotol sa menil na materskej škole.  

Mgr. Bošanská – je nutné zistiť či bude treba aj sanitu všade vymeniť, zdal sa jej počet príliš 

vysoký, či sa to všetko bude využívať.  

Bc. Kajanová – dodala, že keď sa to bude opravovať, môže sa to všetko opraviť, do budúcna 

sa to môže prenajímať, záleží na projektantovi čo navrhne.  

Hlavná kontrolórka – má názor, že na projekt financie sú a je možno posledná šanca to opraviť 

a možno viacej takých nebude. Využila by to ale na poslancoch ako sa rozhodnú.  

Mgr. Bošanská – spýtala sa, že keď je to havarijný stav, či by sa kultúrny dom pod to nemohol 

schovať.  



Starosta obce – odpovedal, že na kultúrne domy dostávajú obce do tisíc obyvateľov.  

Bc. Kajanová – na otázku Mgr. Bošanskej odpovedala, že v podstate by sa tam dal schovať 

kultúrny dom, je to určené na havarijný stav a rekonštrukciu verejných budov. Návrh dala ona 

na rekonštrukciu Domu služieb, pretože potrebuje asi najviac obnovu, budova je v strede obce 

a asi nemáme inú šancu z iných prostriedkov ju opraviť a hlavne je v prenájme a aby tam aj 

nájomníci mali dobré podmienky vytvorené, lebo stále je niečo čo sa tam opravuje. Je to stará 

budova a hlavnej je vlhká. Ale keď si poslanci povedia, že to bude kultúrny dom tak to nie je 

vylúčené.  

Mgr. Toman – spýtal sa do akého dátumu sa podávajú žiadosti.  

Bc. Kajanová – odpovedala, že do konca roka, zatiaľ, ak to nestopnú.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky k uvedenému zámeru a prijali nasledovné: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

informáciu o možnosti podať žiadosť o dotáciu na priamu podporu z rozpočtovej rezervy 

predsedu vlády SR na rekonštrukciu budovy Domu služieb v Jacovciach 

Hlasovanie č. 35 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

1.návrh: Mgr. Kišac – do výšky 10 tis. € 

Hlasovanie č. 36 

Hlasovanie za: 2 poslanci /Ing. Čelechovský, Mgr. Kišac/ 

Proti: 4 poslanci /Mgr. Bošanská, Ing. Cagalová, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Zdržal sa: 0 

 

 

1.návrh: Mgr. Bošanská – do výšky 12 tis. € 

Hlasovanie č. 37 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



UKLADÁ: 

obecnému úradu zabezpečiť podklady k podaniu žiadosti /PD do výšky max. 12 tis. €/ 

a následne žiadosť podať. 

Hlasovanie č. 38 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

Mgr. Bošanská – informovala, že keby sa náhodou zistilo, že to padá na tomto jednom bode, 

tak aj v lete by boli ochotní poslanci prísť na obecné zastupiteľstvo niečo zmeniť ohľadom 

tohto, ale podotkla, že zase sú poslanci tlačení do niečoho, ide jeseň, posledné termíny a pred 

voľbami, preto sa predtým pýtala kedy to vyšlo, pretože to nie je tohto mesačná  záležitosť a ani 

májová nie.  

 

 

K bodu 15:  

Rôzne  

- informácia z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 

Starosta obce – informoval poslancov o záveroch z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu 

Slovenskej republiky, ktorá prebiehala v čase od 3.2.2022 do 5.5.2022 v kontrolovanom 

subjekte Obec Jacovce, Farská 288/6. Kontrola sa týkala Športovej infraštruktúry na 

základných školách. Ďalej prečítal zhrnutie kontroly: 

NKÚ SR vykonal kontrolu športovej infraštruktúry na základných školách. Téma kontroly 

pokrýva prienik dvoch strategických oblastí kontrolnej činnosti NKÚ SR, vzdelávanie 

a zdravie. Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť zabezpečenie športovej infraštruktúry na ZŠ. 

Predmetom kontroly boli opatrenia týkajúce sa obnovy športovej infraštruktúry ZŠ a ich 

finančného zabezpečenia a kontrola čerpania finančných prostriedkov na športovú 

infraštruktúru. Kontrola bola vykonaná ako kontrola súladu za obdobie rokov 2018 až 2021. 

Obec bola zriaďovateľom jednej ZŠ s MŠ. Škola mala vlastnú telocvičňu, ktorá sa nachádzala 

v areáli školy ako samostatná prízemná budova. Dôležitou podmienkou pri realizácii štátneho 

vzdelávacieho programu je primerané priestorové vybavenie školy a materiálovo technické 

vybavenie učebných priestorov. Ak budú vytvorené vhodné podmienky na pohybové aktivity 

detí, bude to prispievať k ich fyzickému a duševnému zdraviu. Obec bola v kontrolovanom 

období vlastníkom a prevádzkovateľom vonkajších športových zariadení: tenisového ihriska 

a multifunkčného ihriska s umelou trávou. Ihriská obec prenajímala aj občanom, ktorí v obci 

nebývali. Pre žiakov ZŠ s MŠ z obce bolo užívanie multifunkčného ihriska bezplatné.  

V rámci kontrolného zistenia obec Jacovce vypracuje Koncepciu rozvoja športu na podmienky 

obce Jacovce. Bude vykonaná kompletná pasportizácia telovýchovno – športových zariadení 

s údajmi o počte, o roku výstavby, nadobudnutia, technickom stave a vybavení.  



Hlavná kontrolórka – informovala, že si z NKU si žiadali, aby toto bolo prečítané na obecnom 

zastupiteľstve.  

Mgr. Bošanská – spýtala sa, že keď ihrisko bolo prenajímané aj cudzím občanom, či to brali 

pozitívne alebo negatívne.  

Starosta obce – všetko bolo v poriadku.  

Hlavná kontrolórka – nemali pripomienky na nič, len nemáme vypracovanú koncepciu 

rozvoja športu a tu je treba do konca októbra vypracovať.  

 

Poslanci vzali uvedenú správu na vedomie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

BERIE NA VEDOMIE: 

informáciu o výsledku z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.  

Hlasovanie č. 39 

Hlasovanie za: 6 poslancov /Mgr. Bošanská,  Ing. Cagalová, Ing. Čelechovský,  

                                              Mgr. Kišac, Ing. Machová, Mgr. Toman/ 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

  

K bodu 16:  

Diskusia 

Mgr. Bošanská – spýtala sa, že s akou odozvou sa stretlo čipovanie smetných nádob a čo bude 

ďalej voči občanom, aká informácia.  

Bc. Kajanová – informovala, že ku nej sa nedostala žiadna pozitívna ani negatívna reakcia. 

Ešte zostáva načipovať 32 nádob, pravdepodobne do mesiaca prebehne náhradné čipovanie 

a tým by to malo byť pre celú obec ukončené.  

Mgr. Bošanská – spýtala sa, či išla ľudom nejaká informácia, že čo sa tým cieli, atď.  

Bc. Kajanová – len to im išlo, čo bolo v napísané v Jacovskom hlásniku, že sa budú nádoby 

čipovať, pretože ich budeme vážiť.  

Mgr. Bošanská  - pýtala sa či nebude nič bližšie vysvetlené. 

Ing. Machová – pýtala sa či váženie bude od 1.1. 

Bc. Kajanová – informovala, že váženie už prebieha, nejde to vypnúť, akonáhle je čip na 

nádobe, tak sa pri vývoze naskenuje. Nie je ale spustený softvér k tomu, tak nie je z toho ešte 

nič.  



Mgr. Bošanská – pýtala sa, že váženie prebieha, ale to čo by sme mali vedieť podľa domov sa 

ešte nevie.  

Bc. Kajanová – informovala, že to potom súhrnne zistí. Na jeseň budú možno k dispozícii 

výkazy za jednotlivé mesiace, kde sa to bude dať pozrieť.  

Mgr. Bošanská – spýtala sa, či by nebolo dobré, aby ľudia vedeli, že s akým zámerom, a že to 

teda bude vážené a že cieľom je viac triediť.  

Bc. Kajanová – v každom hlásniku apelujeme na ľudí, aby triedili.  

Starosta obce – predstavil poslancom nového zamestnanca obecného úradu Mgr. Barboru 

Kapusňákovú, ktorá prešla pracovným pohovorom a bola prijatá na pracovisko Referátu miezd, 

majetku a sociálnych vecí.  

Mgr. Bošanská – sa spýtala, ako sa nás týka Územný plán obce Tovarníky.  

Bc. Kajanová – odpovedala, že okolité obce, ktoré majú z obcou Tovarníky katastrálnu hranicu 

a ktorá obec otváral Územný plán, tak sa informácia vyvesuje na 30 dní verejnou vyhláškou 

v prípade, že by mali ľudia nejaké návrhy.  

Mgr. Bošanská – pýtala sa, či to čo oni majú v územnom pláne nás nejakým spôsobom ako 

obec ovplyvňuje. 

Bc. Kajanová – odpovedala, že nie, to by sme museli mať niečo konkrétne, čo sa nás týka.  

Starosta obce – informoval, že zajtra 24.6. o 16,30 h budú mať turisti a pracovníci obecného 

úradu  brigádu na cintoríne. Pozval poslancov, kto bude chcieť môže pomôcť. Bude sa čistiť od 

zarastených ruží oplotenie cintorína a od buriny nová výsadba na chodníku ku hlavnému krížu. 

Mgr. Bošanská – navrhovala na cintorín zakúpenie krhiel. Písala to do pripomienok 

k vizualizácii na cintoríne, navrhovala jednotné krhle, aby to vyzeralo lepšie.  

p. Bošanská – informovala, že sa dávajú pravidelne štyri rovnaké krhle na cintorín a vždy 

zmiznú.   

Mgr. Bošanská – pýtala sa, ako sme úspešný v tom projekte, kde sme chceli rozšíriť detské 

ihrisko.  

Starosta obce – informoval, že by sme mali byť úspešní. V septembri sa uvidí, poslancov bude 

informovať.  

Mgr. Bošanská – poprosila starostu obce zosumarizovať všetky veci, kde sme o čo požiadali, 

čo máme v pláne budovať, koľko sa už aj investovalo v zmysle čo už je pripravené a pre ďalšie 

obecné zastupiteľstvo by taká komplexná informácia pomohla. Ďalej sa informovala na projekt 

Zelené obce Slovenska.  

Starosta obce – informoval, že sme neboli úspešný v tomto projekte.  

p. Plačková – informovala, že na jeseň by mali byť ďalšie výzvy na výsadby zelene.  



Mgr. Bošanská – do zápisu žiadala vypracovať sumarizáciu projektov aj plánovaných 

projektov.  

Ing. Cagalová – informovala o zdevastovanom detskom ihrisku pri zdravotnom stredisku, 

o tínedžeroch, ktorí chodia na toto detské ihrisko a hojdajú sa na detských hojdačkách, ktoré 

ničia, z vysadených čučoriedok tam zostali len tri. Chodia tam malé deti ale večer tam chodia  

tínedžeri. Pýtala sa na kamery či sú pri zdravotnom stredisku.  

Starosta obce – vie o týchto tínedžeroch, keď tam ide pozrieť, tak ich posiela na veľké ihrisko 

pri školu. Informoval, že kamery tam fungujú a nová pracovníčka je už zaučená.  

Ing. Machová – pýtala sa na tenisové ihrisko, ako je využívané.  

Starosta obce – informoval, že je využívané.  

Ing. Cagalová – koľko tam chodí asi ľudí. 

p. Kúdelová – informovala, že zatiaľ do dnešného dňa nemáme za tenisový kurt žiadny príjem.  

 

K bodu 17:  

Záver  

Starosta obce – na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť, ukončil  22. zasadnutie 

obecného zastupiteľstva a pozval všetkých na hodovú zábavu, ktorá sa bude konať dňa 

2.7.2022.  

 

 

Overovatelia: 

Ing. Bibiána Cagalová......................................... 

 

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

 

Zapisovateľka: 

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

 

 

 

 

 

 

          Jaroslav Božik 

                                 starosta obce 

 


