Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
Uznesenie
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 3.12.2015
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Jacovciach dňom 19.11.2015
a o nástupcovi poslanca Obecného zastupiteľstva ako náhradníka kandidáta, ktorý získal najväčší
počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca
OcZ
2. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva p. Aleny Svitačovej
3. Predloženie dokumentu – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jacovce na
roky 2015 – 2022 spracovateľom
4. Informáciu – k žiadosti pod č. 659/2015 zo dňa 13.7.2015 Mgr. Kajan a manželka, Jacovce,
Májová 575/240
5. Kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou
6. Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly v TJ
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce na roky 2016 – 2018
8. Návrh rozpočtu Obce Jacovce na roky 2017 - 2018
B. VYHLASUJE:
1. Nastúpenie náhradníka p. Aleny Svitačovej za poslanca Obecného zastupiteľstva
C. SCHVAĽUJE:
1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jacovce na roky 2015 - 2022
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
3. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku Obce Jacovce - parc. č. 796/1 vo výmere 950 m 2
a parc. č. 795/124 vo výmere 185 m2 v k.ú. Obce Jacovce. Najnižšia cena je stanovená 0,59 €/m2
4. VZN č. 5/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce
5. VZN č. 6/2015 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Jacovce
6. VZN č. 7/2015 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Obce
7. VZN č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
8. Zmenu Rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2015
9. Rozpočet Obce Jacovce na rok 2016
10. Odmenu hlavnej kontrolórke Obce Jacovce v zmysle návrhu

11. Odmenu zástupcovi starostu Obce Jacovce v zmysle návrhu
D. UKLADÁ:
1.Zverejniť zámer priameho predaja nehnuteľného majetku Obce Jacovce v zmysle § 9, odst. 5,
Zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
E. MENUJE:
1.Komisiu na otváranie obálok v zmysle bodu A/4, C/3 a D/1 v zložení: p. Ondrková Eva,
p. Juraj Lacika, Ing. Ján Pavlovič

Jaroslav Božik
starosta obce

