
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach 

Uznesenie  

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.12.2012 o 17.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

A. BERIE NA VEDOMIE: 
1. Návrh VZN č. 4/2012 – Trhový poriadok obce Jacovce s pripomienkami 
2. Informáciu o priebehu ROEPu – Ing. Pavlusík 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 3/2012  
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2013 
5. Návrh programového rozpočtu obce Jacovce na roky 2014 – 2015 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jacovce na I. polrok 2013 
7. Upozornenie prokurátora pod č. Pd 144/12-6 zo dňa 23.11.2012 
8. Informáciu o zmene Organizačného poriadku, Pracovného poriadku a Poriadku odmeňovania  
9. Informáciu o nepodpísaní dodatku č. 8 – Slovenská pošta, a.s. 
10. Informácia o zmluvných vzťahoch – futbalové ihrisko 
11. Informáciu o projekte – Prevencia kriminality 
12. Informáciu o žiadosti p. Kubeka, p. Dubného a p. Štefkoviča k zmene ÚP obce Jacovce 
13. Informáciu obce Jacovce o dôvodoch obstarávania Zmien a doplnkov č.1 k Územnému plánu 

obce Jacovce. Zmenu a doplnok č.1 k Územnému plánu obce Jacovce vyvolala potreba zmeny 
územno – technických predpokladov, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia 
organizácie územia. Zmenu a doplnok č. 1 k Územnému plánu obce Jacovce je potrebné 
zosúladiť so záväznou časťou Územného plánu Nitrianskeho kraja č. 113/2012 zo dňa 
14.5.2012, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN NSK č. 2/2012 zo dňa 14.5.2012 

14. Informáciu o postupe obce Jacovce pri riešení zmluvných vzťahov v odpadovom hospodárstve 
 

B. SCHVAĽUJE : 
1. VZN č. 3/2012 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou 

školou 
2. Stanovisko obce Jacovce k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom cez komisiu 

ROEP – Obec Jacovce v prípade domáhania a uplatňovania si vlastníckych nárokov na 
pozemky od občanov, ktoré prešli do vlastníctva obce vydaním Rozhodnutia podľa § 11 
zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, im 
obec vyplatí úradnou cenou pôvodný majetkový podiel. Ide predovšetkým o pozemky, na 
ktorých vedú miestne komunikácie, kanále a pozemky vo verejnom záujme obce 

3. VZN č. 5/2012 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné 
stavebné odpady a za psa 

4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 
5. Rozpočet Obce Jacovce na rok 2013 
6. Podpísanie zmluvy o poskytnutí fin. príspevku /podľa bodu A/11// a 20% spolufinancovanie 

v prípade úspešnosti podanej žiadosti   
 



C. UKLADÁ: 
1. Obecnému úradu a Komisii ekonomiky a správy majetku, obchodu, služieb, dopravy 

a verejného poriadku prepracovať návrh VZN č. 4/2012 – Trhový poriadok obce Jacovce 
2. Obecnému úradu vypracovať návrh nového VZN o podmienkach držania psov 
3. Obecnému úradu zabezpečiť: 

- výber spracovateľa Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Jacovce, 
- výber odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPD v zmysle § 2a zákona č.50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov /stavebný zákon/ 

- zmluvné zabezpečenie spracovania Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce 
Jacovce, 

- dohodu o vykonaní práce pre odborne spôsobilú osobu na obstarávanie ÚPD v zmysle  
§ 2a stavebného zákona, 

- písomne predložiť spracovateľovi predmet riešenia Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému 
plánu obce Jacovce, 

- sústrediť územnoplánovacie podklady a ostatné podklady, určiť ich záväznosť a predložiť 
spracovateľovi 

4. Obecnému úradu ukončiť zmluvný vzťah s firmou SCHWARZ – EKO o poskytovaní služieb 
v oblasti nakladania s odpadmi k 31.12.2013 

5. Obecnému úradu zabezpečiť verejné obstarávanie na poskytovanie služieb v oblasti 
nakladania s odpadmi a o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním  
od 1.1.2014 
 

D. SÚHLASÍ: 
1. S obstarávaním Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Jacovce  
2. So zabezpečením vývozu TKO firmou SCHWARZ – EKO do 31.12.2013 
3. S podpisom Dodatku č.1 k zmluve č.12/2012 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení 

odpadu skládkovaním na Bojnej do 31.12.2013 

 

 

 

 
PhDr.Imrich Hermann 
        starosta obce  

 
 
V zmysle par. 13, ods. 6 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 
pozastavujem výkon uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Jacovce zo dňa 
13.12.2012 pod bodom B/3. 
 

 
PhDr.Imrich Hermann 
        starosta obce   
    


