
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach  

Uznesenie 

z 9.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa konalo dňa 29.3.2012 o 17.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

A. BERIE NA VEDOMIE:  

1. Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou

2. Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra s pripomienkami 
3. Dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Jacovce 

a obcou Kuzmice 

4. Upozornenie prokurátora pod sp.zn.: Pd 129/11-9

5. Žiadosť pod č. 863/2012 – o opravu prístupovej cesty 

6. Žiadosť pod č. 2116/2011 – o fin. príspevok na výstavbu nového nájazdového mosta s 
pripomienkami

7. Žiadosť pod č. 1043/2012 – o zrušenie parkovacieho miesta 

8. Informáciu o dotáciách 

9. Informáciu o neschválenej dotácii prostredníctvom Envirofondu na obecnú kanalizáciu

10. Informáciu o podanej dotácii na EkoFond – zateplenie obvodového a strešného plášťa, 
výmena pôvodných otvorových výplní z následným realizovaním rekonštrukcie vykurovacej 
sústavy a reguláciou v zásobovaní teplom na budove Domu služieb s pripomienkami

11. Informáciu o podanej žiadosti prostredníctvom Ministerstva financií /kúrenie v DS podľa 
bodu A/10//

12. Informáciu  OR HaZZ – zabezpečenie preventívnych protipožiarnych opatrení 

13. Zmena štatutárneho orgánu v nájomnej zmluve 

B. SCHVAĽUJE:  

1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jacovce na 1. polrok 2012 s pripomienkami
2. Povodňový plán záchranných prác obce Jacovce s pripomienkami



3. Plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. a jeho noviel s účinnosťou od 1.1.2012

4. Žiadosť pod č. 17/2012 – skončenie nájomnej zmluvy 

5. Žiadosť pod č. 28/2012 – skončenie nájomnej zmluvy 

6. Žiadosť pod č. 29/2012 – zmena prenajatých priestorov za 1€

7. Žiadosť pod č. 940/2012 – o prenájom miestnosti na účely kozmetického salóna 

8. Prijatie úveru vo výške 105 444,33 € na vyfinancovanie obecnej kanalizácie v zmysle faktúry 
č. 2010/017  /vetva JA, AE 1-1/ 

9. Podpísanie  zmluvy o poskytnutí fin. príspevku /podľa bodu A/11// a 10 % 
spolufinancovanie /v prípade úspešnosti podanej žiadosti o dotáciu prostredníctvom 
Ministerstva financií / 

C. NESCHVAĽUJE:   

1. Žiadosť pod č. 55/2012 – o fin. príspevok 

D. SÚHLASÍ:  
1. So zabezpečením úveru podľa bodu B/14 vlastnou zmenkou obce 

E. VYHOVUJE:   

1. Protestu prokurátora pod sp.zn.: Pd 129/11-9 

F.  RUŠÍ:

1.  Hlasovanie v zápisnici k bodu C/3  zo dňa  24.11.2011 z dôvodu dvojitého hlasovania  
    /Upozornenie prokurátora  pod sp.zn.: Pd 129/11-9//
2. Plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. a jeho noviel s účinnosťou od 1.6.2011 
     /uznesenie  č.4/2011, bod B/3//

PhDr.Imrich Hermann
                     starosta obce 




