
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Uznesenie 

z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25.6.2015 o 17.00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

A.BERIE NA VEDOMIE:

1. Kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou s pripomienkami 
2. Čiastočný záznam z kontroly nájomných zmlúv s pripomienkami 
3. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Jacovce 
4. Vyčíslený hospodársky výsledok v bode B/3
5. Výročnú správu Obce Jacovce za rok 2014 
6. Správu audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce za rok 2014
7. Informáciu – prerokovanie podnetu občanov z ulice Pekárenskej k prevádzke Drevovýroba Sokol
8. Žiadosť pod č. 515/2015 – Ľudovít Sokol Drevovýroba, Topoľčany – o povolenie na výrobu  
    protihlukovej bariéry s  pripomienkami
9. Žiadosť pod č. 539/2015  - TOP GAME GROUP, s.r.o., Topoľčany o vyjadrenie obce  
    k umiestneniu videohier s pripomienkami 
10. Žiadosť pod č. 380/2015 – Marta Rusňáková, Jacovce o odpredaj parc. č. 570 v k.ú. Obce Jacovce
      s pripomienkami
11. Žiadosť pod č. 477/2015  – Advokátska kancelária JUDr. Slávika o vydanie stanoviska Obce 
      Jacovce k odpredaju pozemkov Slovenským pozemkovým fondom a o územnoplánovaciu 
      informáciu  s pripomienkami 
12. Informáciu – Plán rozvoja Obce Jacovce a sociálneho rozvoja obce Jacovce 
13. Informáciu – k výzve na predkladanie žiadosti o NFP. Operačný program – Konkurencieschopnosť
      a hospodársky rast – Prioritná os 2 – Energetika – 2.2 . Budovanie a modernizácia verejného 
      osvetlenia

B. SCHVAĽUJE:  

1. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 
2. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Jacovce za rok 2014 v zmysle § 16, ods. 8 Zák. 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 2014 bez 
výhrad
3.Vyčíslený hospodársky výsledok za rok 2014 vo výške -61403,28 €. Obec rezervný fond netvorí. 
4. VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Jacovce 



5. VZN č. 4/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce 
6. Zmenu 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 
7. Žiadosť pod č. 483/2015  - NIKÉ Prvá stávková spoločnosť, spol. s.r.o., Topoľčany o znovuvydanie
    súhlasu obce – prevádzkovanie stávkovej kancelárie
8. Žiadosť pod č. 502/2015 – ADEV TRANS plus, s.r.o., Jacovce  o poskytnutie parkovacieho miesta 
    s pripomienkami
9. Žiadosť pod č. 521/2015  o prenájom hydraulickej plošiny Eduardovi Bečkovi –  ELMA, Bojná 
    s pripomienkami
10. Žiadosť pod č. 545/2015- Jana Kobidová, Tovarníky o zrušenie časti nájmu v Dome služieb 
      s pripomienkami 
11. Platnosť pôvodného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Jacovce do  doby kedy 
      bude schválený nový Plán rozvoja Obce Jacovce a plán sociálneho rozvoja Obce Jacovce 
12.Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia  
     verejného osvetlenia v obci Jacovce“, ktorý je realizovaný Obcou Jacovce   
13. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
14. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
       rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia
      pomoci 

C. RUŠÍ:

1. Uznesenie pod bodom B/9 zo dňa 7.5.2015 – prenájom hydraulickej plošiny na základe žiadosti pod
    č. 291/2015

D. UKLADÁ:
1. Obecnému úradu pripraviť návrh nového Všeobecného záväzného nariadenia pre určovanie  
     poplatkov v prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Jacovce 
     Termín: september – október 2015

Jaroslav Božik 
 starosta obce 


