
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach 

Uznesenie 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.6.2013 o 17.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

A. BERIE NA VEDOMIE: 
1. Kontrolu uznesení starostom obce  
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Jacovce za rok 2012 
3. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce Jacovce za 

rok 2012  
4. Vyčíslený hospodársky výsledok za rok 2012 v bode 1 a 3 /str.21 - Záverečný účet/ 
5. Výročnú správu Obce Jacovce za rok 2012  
6. Žiadosť pod č. 699/2013 – o vybudovanie mostu 
7. Žiadosť pod č. 561/2013  a 858/2012 – o odkúpenie časti prístupovej cesty 
8. Žiadosť pod č. 855/2013 – o napojenie splaškovej kanalizácie z penziónu LUNA 
9. Informáciu – Zmena Pracovného poriadku obce Jacovce  
10. Informáciu – ROEP /usporiadanie lokality MAJER/ 

 
B. SCHVAĽUJE: 

1. VZN č. 3/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce s 
pripomienkou 

2. Prerokovanie Záverečného účtu obce Jacovce za rok 2012  v zmysle § 16, ods. 8 Zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvára s výrokom: „Celoročné 
hospodárenie obce Jacovce za rok 2012 sa schvaľuje bez výhrad.“ 

3. Vyčíslený hospodársky za rok 2012 výsledok vo výške 15 791,27 € a tvorbu  fondu opráv 
vo výške 100 % 

4. Tvorbu rezerv z nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške  
9 745,66 € 

5. Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2013 
6. Žiadosť pod č. 855/2013 – o napojenie splaškovej kanalizácie z penziónu LUNA 
7. a/ Majetkoprávne usporiadanie pozemkov na ul. Pri Majeri, podľa GP č. 189/2013 zo dňa 

2. mája 2013 na parc.č. 1224/1, 1224/9, 1224/25, katastrálne  územie Jacovce ako 
zastavané plochy a nádvoria, ďalej parc. č. 1224/18, LV č. 643, katastrálne územie 
Jacovce, vlastník  Dvorščák Miroslav a Dvorščáková Helena, rod. Michalková, bytom  Pri 
Majeri 357/16, Jacovce, PSČ 95621, SR, parc. č. 1224/20, LV č. 184, katastrálne územie 
Jacovce, vlastník  Sivok Martin a Sivoková Alžbeta, rod. Kadlecová, bytom Pri Majeri 
356/18, Jacovce, PSČ 95621, SR – všetko ako zastavané plochy a nádvoria 
 
b/  Cenu za výkup 1 m2 vo výške 1,- Euro 
 



C. SÚHLASÍ: 
     1.  S osvedčením vlastníctva nehnuteľností  parc.č.  1224/17 v kat.úz. obce   
          Jacovce. V prípade preukázania vlastníctva  k predmetnej  parcele , obec Jacovce sa  
          s vlastníkmi finančne vysporiada s tým, že bude  vlastníkom predmetnej parcely  
          vyplatená čiastka 1,- Euro za m2  
 
 
 
 
 
 
 
       PhDr. Imrich Hermann 
               starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


