
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Uznesenie 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.8.2014 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Kontrolu uznesení  hlavnou kontrolórkou 
2. Upozornenie prokurátora pod sp. zn.: Pd 83/14/4406 - 3 podľa § 28 ods. 1 Zák. č. 153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov – Postup Obce Jacovce v konaní a rozhodovaní 
na úseku ochrany ovzdušia a vody
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2014
4. Informáciu  - žiadosť Obce Jacovce o pristúpenie do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný 
zber a nakladanie s odpadmi 
5. Informáciu – stanovisko p. R. Schwarza, Topoľčany 
6. Informáciu – žiadosť ZS distribučná a.s., Bratislava o zriadenie vecného bremena a prerokovanie 
v OcZ 
7. Žiadosť o skončenie prenájmu hnuteľnej veci dohodou podľa žiadosti pod č. 748/2014
8. Žiadosť o skončenie nájmu nebytových priestorov dohodou podľa žiadosti pod č. 747/2014

B. VYHOVUJE:

1. Protestu prokurátora pod sp. zn.: Pd 95/14/4406-3 – Rozhodnutie Obce Jacovce sp.zn.: INV- 
    2473/3636/2012-2473/2012 zo dňa 26.10.2012
2. Protestu prokurátora pod sp. zn.: Pd 84/14/4406-3 – VZN č. 4/2012013 o ochrane ovzdušia pred 
znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania zo 
dňa 26.9.2013

C. RUŠÍ:
1.VZN č. 4/2013 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania zo dňa 26.9.2013
2. 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 schválené dňa  27.6.2013

D. SCHVAĽUJE:
1.VZN č. 1/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
2. VZN č. 2/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce  s pripomienkou



3. Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 v zmysle ustanovenia § 14 Zákona č. 583/2004 
Z.z. s pripomienkou
4. Použitie rezervného fondu na použitie kapitálových výdavkov
5. Pristúpenie Obce Jacovce  do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie 
s odpadmi 
6. Zriadenie vecného bremena v zmysle predloženého návrhu zmluvy o zriadení vecných bremien na 
elektrické zariadenia a rozvody v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava 

E. SÚHLASÍ:
1.S predloženým návrhom zmluvy o zriadení predkupného práva uzatvorenej medzi Obcou Jacovce
ako  povinným  a Rudolfom  Schwarzom,  nar.  12.8.1950,  bytom  Podjavorinskej  1942,  955  01
Topoľčany  ako  oprávneným,  ktorej  predmetom  je  nehnuteľnosť  nachádzajúca  sa  v k.ú.  Jacovce,
zapísaná na LV č. 793 ako parc. č. 548/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1043 m2 a to na
do určitú do 31.12.2019

F. UKLADÁ:
1. Obecnému úradu zabezpečiť ponukové konanie na predaj plošiny  

PhDr. Imrich Hermann
        starosta obce 


