Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
Uznesenie
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.2.2011 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou
2. Správy o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010
3. Návrh zmluvy na externý manažment – Energetická efektívnosť vo verejných budovách
4. Návrh zmluvy na externý manažment – Protipovodňové opatrenia Jacovce
5. Návrh zmluvy na externý manažment – Zberný dvor Jacovce
6. Návrh zmluvy na externý manažment pre projekty v rámci Eurofondov
7. Ponuku na odpredaj 1.nadz.podlažia – Jednota Topoľčany s pripomienkami
8. Informáciu o upozornení advokáta – vymáhanie dlhu s pripomienkami
9. Informáciu – Regenerácia sídiel
10. Informáciu o podanom projekte – Prevencia kriminality
11. Návrh dodatku k nájomnej zmluve – futbalové ihrisko s pripomienkami
12. Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľnosti – ul. Poľná
13. Informáciu predsedu Komisie obchodu a služieb, dopravy a verejného poriadku pri OcZ
14. Žiadosť č.25/2011 – o výnimku otváracích hodín
15. Žiadosť č.31/2011 – o výnimku otváracích hodín
16. Žiadosť č.184/2011 – o schválenie prevádzkovania baru
17. Žiadosť č. 782/2011 – o schválenie otváracích hodín
18. Žiadosť č. 963/2011 – o udelenie výnimky otváracích hodín
19. Žiadosť č. 964/2011 – o udelenie výnimky otváracích hodín
20. Žiadosť č. 1007/2011 – o schválenie otváracích hodín
21. Žiadosť č. 1008/2011 – o schválenie otváracích hodín
22. Žiadosť o udelenie výnimky otváracích hodín pre firmu Drevovýroba Sokol s upozornením na ÚP
obce Jacovce
23. Návrh poslanca p. Jaroslava Božika – výstavba nájomných bytov s pripomienkami
24. Žiadosť občanov ulice Slobody a Záplotie pod č. 969/2011 zastúpených Ing. Minarovičovou vo
veci odborného posúdenia vysokej spodnej vody v tejto časti obce

B. SCHVAĽUJE:
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011
2. Návrh Rokovacieho poriadku komisie OcZ v Jacovciach na ochranu verejného záujmu
3. Návrh rozpočtu na rok 2011 s pripomienkami
4. Žiadosť č. 781/2011 - o výmenu okien a dverí na kolkárni a kompenzáciu nájmu podľa žiadosti
5. Zmenu poriadku odmeňovania starostu obce, zástupcu starostu a poslancov OcZ v Jacovciach podľa
predloženého návrhu

C. NESCHVAĽUJE:
1. Žiadosť č. 806/2011 – o prehodnotenie platenia nájomného za priestory pre pacientov
v Zdravotnom stredisku v Jacovciach
2. Žiadosť č. 790/2011 a č. 968/2011 – o dotáciu /Únia nevidiacich, Združenie občanov Slovenska
postihnutých epilepsiou/
3. Žiadosť č. 1006/2011 – o odkúpenie čiastky zo záhrady parc. č. 134/1 s tým, že sa žiadateľom
ponúkne nájom

D.UKLADÁ:
1. Obecnému úradu rokovať s Ing. Jozefom Tomanom o vzájomnom zápočte vo veci
vysporiadania dlhu /podľa bodu A/8//
2. Obecnému úradu pripraviť personálny audit na Obecnom úrade v Jacovciach
3. Obecnému úradu rokovať o podmienkach získania finančných prostriedkov so ŠFRB
ohľadom výstavby a prístavby bytov
E. POVERUJE:
1. Komisiu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja sledovaním možností investičných
a neinvestičných akcií prostredníctvom eurofondov cez sprostredkovateľské agentúry
2. Starostu obce rokovať s účastníkmi zmluvy a o výške nájmu /podľa bodu A/11//
3. Starostu obce rokovať o možnostiach odpredaja /podľa bodu A/12//
4. Komisiu obchodu, služieb, dopravy a verejného poriadku prípravou nového VZN
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
F. VOLÍ:
1. Do komisie vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb p. Alenu Svitačovú

PhDr. Imrich Hermann
starosta obce

