
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach 

Uznesenie  

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30.10.2014 o 17.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

1. Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Jacovce  na roky 2015 – 2017  
3. Informáciu  o čiastkovej správe z vládneho auditu 
 

B. SCHVAĽUJE:   

1. VZN č. 3/2014 o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad poskytované Obcou Jacovce 
2. Komunitný  plán sociálnych služieb 2015 – 2020 
3. VZN č. 4/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území Obce Jacovce  
4. VZN č. 5/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce s pripomienkou 
5. VZN č. 6/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce 

Jacovce 
6. VZN č. 7/2014 o dani za psa na území Obce Jacovce  
7. VZN č. 8/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území Obce Jacovce  
8. VZN č. 9/2014 o miestnej dani za predajné automaty na území Obce Jacovce  
9. VZN č. 10/2014 o miestnej dani za ubytovanie na území Obce Jacovce 
10. VZN č. 11/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území Obce Jacovce  
11. VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na 

dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce s pripomienkami 
12. Rozpočet Obce Jacovce bez programovej štruktúry na roky 2015 – 2017 
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jacovce na I. polrok 2015  
14. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou Jacovce za školský rok 2013/2014 s pripomienkami  
15. Žiadosť pod č. 817/2014 o zmenu nájomcu 
16. Žiadosť pod č. 899/2014 o prenájom telocvične 
17. Žiadosť pod č. 932/2014 o prenájom telocvične  

 
 
 
C. NESCHVAĽUJE: 

1. Žiadosť pod č. 838/2014 o montáž meračov na radiátory v priestoroch Domu služieb 

 
 
 

PhDr. Imrich Hermann 
       starosta obce  


