
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach  

Uznesenie
z 5.  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  koná  dňa  25.8.2011  o 17.00  hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Ponuku na odpredaj parcely č. 652

2. Kontrolu uznesení zo zasadnutí OcZ

3. Informáciu o Územno-plánovacej dokumentácii

4. Informáciu o havarijnom stave strechy telocvične ZŠ s MŠ 

5. Informáciu o havarijnom stave strechy na bývalej Drobnej prevádzke 

B.SCHVAĽUJE:

1. a/Zmluvu o zriadení vecného bremena zo dňa 5.8.2011 podľa predloženého návrhu s 
pripomienkou

b/Zriadenie vecného bremena v zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 5.8.2011 
uzatvorenej medzi povinným z vecného bremena Ing. Jozef Toman, rod. Toman, nar. 
13.3.1953 trvale bytom Potočná č. 496/5, 956 21 Jacovce a oprávneným z vecného bremena 
Obec Jacovce, Farská 288/6, 95621 Jacovce, IČO: 00699209 zastúpená starostom obce PhDr. 
Imrichom Hermannom nasledovne: 

- Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí ako je plynové potrubie, 
elektrické vedenie, vodovodné potrubie, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia cez 
celú parcelu č. 156/2, ktoré slúžia pre potreby obce Jacovce a ktoré sú už zabudované na 
uvedenej parcele – miestnej komunikácii vrátane prístupu k sieťam.

- Vecné bremeno spočívajúce v práve oprávneného z vecného bremena Obce Jacovce na 
vybudovanie nového odvodňovacieho potrubia s protipovodňových záchytných nádrží 
cez celú parcelu č. 156/2 a to v súvislosti s protipovodňovými opatreniami

2. Nájom parcely č. 584 vo výške 122,97 € v zmysle prerokovania žiadosti č.905/2011 

3. VZN č. 3/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce 



4. VZN č. 4/2011 pre určovanie poplatkov v prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku 
Obce Jacovce 

5. VZN č. 5/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Obce Jacovce 

C. VOLÍ:

1. Hlavného kontrolóra obce Jacovce  - Ing. arch. Ota Hodála

D. UKLADÁ:

1. Obecnému úradu zvolať  zasadnutie Komisie výstavby za účelom prehodnotenia havarijného stavu 
strechy telocvične pri ZŠ s MŠ a strechy bývalej DP

E. NESCHVAĽUJE:

1. Žiadosť č. 2254/2011

2. Žiadosť č. 2255/2011

PhDr. Imrich Hermann

        starosta obce 


