Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
Uznesenie
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.9.2011
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu uznesení hlavným kontrolórom obce
2. Protest prokurátora pod č. Pd 90/11-4 zo dňa 8.9.2011
3. Protest prokurátora pod č. Pd 91/11-3 zo dňa 9.9.2011
4. Žiadosť o dohodu o plnení záväzku v splátkach
5. Informáciu starostu obce o ponuke RWE Slovensko

B. VYHOVUJE:
1. Protestu prokurátora pod č. Pd 90/11-4 zo dňa 8.9.2011
2. Protestu prokurátora pod č. Pd 91/11-3 zo dňa 9.9.2011

C. RUŠÍ:
1. Uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.5.2011, pod č. C/1 a D/4
2. Uznesenie z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.8.2011, pod č. C/1

D. SÚHLASÍ:
1. S prijatím hlavného kontrolóra do pracovného pomeru na pracovný úväzok 10 hod. (25%)
týždenne od 1.12.2011

E. VYHLASUJE:
1. V zmysle § 18 ods.1 a § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného
kontrolóra obce s nástupom do funkcie od 1.12. 2011 na pracovný úväzok 10 hodín (25 %)
týždenne. Ide o funkciu na 6 ročné funkčné obdobie. Plat v zmysle § 18 c) zákona č.369/1990 Zb.

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční dňa 24.11.2011 o 17.00 hod. Voľba hlavného
kontrolóra obce sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva
v Jacovciach. Záujemcovia o túto funkciu môžu svoje písomné prihlášky zaslať, alebo priniesť na
Obecný úrad najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. do 10.11.2011 v uzatvorenej obálke
s označením „Neotvárať -Voľba hlavného kontrolóra obce“.
Adresa na doručenie prihlášky poštou:
Obec Jacovce, Obecný úrad, Farská 288/6, 956 21 Jacovce /akceptuje sa pečiatka odosielajúcej
pošty s dátumom 10.11.2011/.
Adresa pre osobné doručenie prihlášky: Obec Jacovce, Obecný úrad, Farská č.288/6, /akceptuje sa
pečiatka podateľne Obecného úradu v Jacovciach/. Termín osobného doručenia prihlášky:
do 10.11.2011. do 16,00 hod.

2. že v zmysle zákona 226/2011 Z.z.o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obce § 4, ods. 2, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie obce Jacovce potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
medzi ministerstvom a obcou
F: SCHVAĽUJE:
1.Náležitosti prihlášky pre výber hlavného kontrolóra obce nasledovne:
a/ osobné údaje uchádzača /meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefón,
emailová adresa/
b/ písomný súhlas uchádzača so zverejnením osobných údajov /zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov/ za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce
v obecnom zastupiteľstve.
1.1. Prílohy, ktoré je potrebné priložiť k prihláške:
a/ doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
b/ výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/
1.2. Požiadavky na uchádzača:
a/ ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b/ bezúhonnosť

2. Návrh Smernice Obce Jacovce o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní

3. Zadanie územného plánu Jacovce podľa §20 ods.7 písm. c ) Zák. č. 50/1976 v znení
neskorších predpisov v zmysle stanoviska Krajského stavebného úradu v Nitre k Návrhu
zadania pre územný plán obce Jacovce vydaného listom zn. KSÚNR-2011-901 zo dňa
07.09.2011, ktorým posúdil zadanie a odporučil jeho schválenie
G. NESCHVAĽUJE:
1. Návrh žiadosti o dohodu o plnení záväzku v splátkach

H. UKLADÁ:
1. Obecnému úradu zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli obce, na
webovej stránke obce a v regionálnom denníku podľa schválených príloh a požiadaviek v zmysle
uznesenia č. E/1, F/1, F/1.1., F/1.2.

2. Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie
obce Jacovce zmysle zákona 226/2011Z.z.o poskytovaní dotácií na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce v termíne do 15.10.2011
I. ODPORÚČA:
1. Obecnému úradu v prípade neschválenia žiadosti o vyfinancovanie stavby „kanalizácia Jacovce –
vetva J-A, AE 1-1 /zo strany Environmentálneho fondu/, tieto náklady zapracovať do návrhu rozpočtu
pre rok 2012.

J. KONŠTATUJE:

1. že po prerokovaní zadania podľa §20,ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 v znení
neskorších predpisov a po vyhodnotení stanovísk a pripomienok vydal Krajský stavebný úrad
v Nitre podľa ods. 5 stanovisko k Návrhu zadania pre územný plán obce Jacovce listom zn.
KSÚNR-2011-901 zo dňa 07.09.2011.

PhDr.Imrich Hermann
starosta obce

