
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach  

Uznesenie 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.6.2012 o 17.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Kontrolu uznesení  hlavnou kontrolórkou 
2. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra s pripomienkami 
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok  2012 

4. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre č.j.: KSÚNR-2012-368-2 zo dňa 28.3.2012 
    k preskúmaniu  návrhu Územnému plánu obce  Jacovce podľa § 25 zákona č. 50/1976 zb. 
    o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
    predpisov. 
5. Predkladaciu správu k návrhu VZN č. 1/2012 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť ÚPN obce 
    Jacovce“, podľa  § 25 stavebného zákona
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Jacovce 
7. Výročnú správu Obce Jacovce za rok 2011 
8. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce za rok 2011 
9. Žiadosť o posúdenie zákazu chovu zvierat v nájomnom byte 
10. Informáciu o pripoložení chráničiek v rámci rekonštrukcie chodníkov 
11. Informáciu o prieskume trhu  - webová stránka 

B. SCHVAĽUJE:

1. Zlúčenie komisií Obecného zastupiteľstva podľa návrhu
2. Zmenu VZN č. 1/2007 – Štatút obce Jacovce 
3. Zmeny VZN č. 4/2009 – o sociálnych službách a spôsobe určenia a výške úhrady 
4. Územný plán obce Jacovce

5. VZN Obce Jacovce č. 1/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť k Územnému plánu obce  
    Jacovce
6. VZN Obce Jacovce  č. 2/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
    v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
    Jacovce  
7. Záverečný účet obce Jacovce za rok 2011 bez výhrad v súlade s § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z.z.
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 
9. Žiadosť pod č. 1952/2012  o prenájom telocvične pre oddiely v rámci TJ Družstevník Jacovce 



C.  SÚHLASÍ :
1. S vyhodnotením pripomienok uplatňovaných pri prerokovaní návrhu k Územnému plánu 
    obce Jacovce.

D. UKLADÁ:

1. Obecnému úradu spracovať novelizáciu VZN č. 1/2007 – Štatút obce Jacovce 

2. Starostovi obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre    obstarávanie 
    ÚPD  v zmysle § 2a stavebného zákona:

− zverejnenie záväznej  časti  Územného plánu obce Jacovce na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke obce najmenej na 30 dní od vyvesenia 
VZN po jeho schválení,

− označenie  textovej  časti,  hlavných  výkresov  a záväznej  časti  ÚPD 
schvaľovacou doložkou podľa ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona,

− vyhotovenie  registračného  listu  podľa  ust.  §  28  ods.  5  stavebného 
zákona a jeho doručenie príslušnému Ministerstvu dopravy,  výstavby 
a regionálneho  rozvoja  SR  spolu  s kópiou  uznesenia  o schválení 
Územnému plánu obce Jacovce,

− uloženie  Územného  plánu  obce  Jacovce  v obci,  na  spoločnom 
stavebnom úrade  v Topoľčanoch  a na  Krajskom stavebnom úrade  v  
Nitre do 3 mesiacov od jeho schválenia v obecnom zastupiteľstve.

PhDr. Imrich Hermann
                                                                                                                           starosta obce 


