
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach  

                               Zápisnica

z 3.  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa konalo  dňa 26.5.2011 o 17.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  Ing. Petra Tomana, p.Jaroslav Božik,
                                                                          p. Juraj Lacika                                                      
Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Jána Pavloviča, p. Petra Komačku 
Za zapisovateľku menoval: p. Magdalénu Plačkovú 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Kontrola uznesení hlavnou kontrolórkou 
4. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
5. Návrh VZN č. 1/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 
6. Návrh zmeny ŠTATÚTU obce Jacovce 
7. Návrh na zmenu vnútornej normy obce Jacovce „Smernica pre vedenie účtovníctva“
8. Postup  obce  Jacovce  pri  uplatňovaní  Zák.  č.  211/2000  Z.z.  o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov 
9. Návrh zmeny – Zásady hospodárenia s majetkom obce 
10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2011 
11. Správa o činnosti obecnej knižnice za rok 2010
12. Plán práce obecnej knižnice na rok 2011
13. Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra 
14. Rôzne  
15. Diskusia
16. Záver

Poslanci súhlasili s programom a s návrhom komisií.

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 1:   
Otvorenie zasadnutia

Starosta obce – privítal poslancov a hostí a otvoril 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

K     bodu 3,4:  
Kontrola uznesení hlavnou kontrolórkou 

Hlavná kontrolórka – predložila kontrolu uznesení z minulého zasadnutia OcZ. /priložené k zápisnici/



Z minulého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vyplynulo 6 uznesení, ku ktorým sa bližšie vyjadroval  
starosta obce. 

z 28.2.2011 – pod bodom D1 -  bolo uložené Obecnému úradu rokovať s Ing. Jozefom 
Tomanom o vzájomnom zápočte  vo veci  vysporiadania dlhu 

Starosta obce – uznesenie sa plní. Bolo uskutočnené rokovanie s Ing. Tomanom o zriadení 
vecného  bremena.  Napriek  dohode  s Ing.  Tomanom  o vzájomnom  vysporiadaní  to  jeho 
právny  zástupca  neuznal  a odporučil  súdne  konanie,  alebo  nech  obec  uhradí  850  €  Ing. 
Tomanovi a až potom sa môže položiť odvodňovacie potrubie. Prečítal poslancom e-maily od 
nášho právneho zástupcu JUDr. Kišaca, ktorý čaká na vyjadrenie obce. 

Poslanci  po  diskusii  navrhli  starostovi  obce  opätovne  rokovať  s Ing.  Tomanom  vo  veci 
vysporiadania dlhu alebo možnosti odpísania pohľadávky. 

z 28.2.2011 – pod bodom D2 bolo uložené OcÚ pripraviť personálny audit. 

Starosta  obce  –  predložil  poslancom  personálny  audit,  pracovný  poriadok  obce  Jacovce 
a organizačný poriadok obecného úradu v Jacovciach.

Poslanci  Ing.  Hlista,  p.  Lacika  – mali  pripomienky k  zmenu funkcie na poste prednostu, 
konkrétne prehodnotiť názov prednosta. Ďalej padol návrh na zmenu nestránkových dní na 
Obecnom úrade  z dvoch  dní  na  jeden a pripraviť  organizačnú  zmenu  pri  spájaní  obecnej 
knižnice a školskej. 

Všetky tieto návrhy sú plne v kompetencii starostu obce a z toho dôvodu poslanci po diskusii 
navrhli aby tieto pripomienky starosta  prerokoval zo zástupcom zamestnancov. 

Mgr. Babčanová – nemala pripomienky k spojeniu obecnej knižnice na školskú. 

Poslanci ohľadom knižnice prijali nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
D. UKLADÁ:
1. Starostovi obce rokovať zo zástupcom zamestnancov o spôsobe zlúčenia obecnej a školskej 
    knižnice

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

z 28.2.2011 – pod bodom D3 – uznesenie splnené

z 28. 2. 2011 – pod bodom E2 – starosta obce bol poverený rokovať s účastníkmi zmluvy 
o výške nájmu za ihrisko 

Starosta obce – rokovanie sa uskutočnilo, vlastníci trvajú na svojich podmienkach. 



Poslanci po diskusii navrhli aby sa rokovalo o polročnom splácaní a uložili Obecnému úradu 
vypracovať novú nájomnú zmluvu s vlastníkmi ihriska. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
D. UKLADÁ:
2. Obecnému úradu vypracovať novú nájomnú zmluvu na futbalové ihrisko

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

z 28.2.2011 – pod bodom E3 – uznesenie  sa  plní  čiastočne.  O výsledku bude informovať 
starosta obce na budúcom OcZ. 

z 28.2.2011 – pod bodom E4 – bola poverená komisia obchodu, služieb, dopravy a verejného 
poriadku  prípravou  nového  VZN  o pravidlách  času  predaja  v obchode  a času  prevádzky 
služieb. Uznesenie splnené. Návrh VZN bol predložený na OcZ.

Hlavná kontrolórka – predložila stanovisko k návrhu VZN – pravidlá predaja v obchodných 
činnostiach, službách a v prevádzkach /priložené k zápisnici/ a skonštatovala, že komisie ako 
poradné,  iniciatívne  a kontrolné  orgány  sa  podieľajú  na  príprave  materiálov  v súlade 
s kompetenciami vymedzenými v štatúte obce. Z tohto vyplýva, že komisia obchodu nebola 
oprávnená predložiť konkrétne VZN, ale mala iba dať podklad pre obecný úrad a starostu, 
ktorý mal VZN alebo zmenu VZN č. 6/2005 predložiť na OcZ. Navrhované VZN nespĺňa 
účel, pre ktorý sa obecné nariadenia vydávajú a chýbajú v ňom odvolania na platné zákony, 
ktoré sa vzťahujú k uvedenému VZN. 

p. Božik – návrh VZN bol vypracovaný tak, aby vychádzal v ústrety miestnym podnikateľom.

Poslanci po diskusii uložili Obecnému úradu vypracovaním nového VZN o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
D. UKLADÁ:
3. Obecnému úradu vypracovať nové VZN o pravidlách predaja, službách a prevádzkach

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Hlavná  kontrolórka  –  predložila  na  zasadnutí  OcZ  dve  správy  z kontrolnej  činnosti  a to 
kontrolu inventarizácie majetku obce a kontrolu účtovníctva za I. štvrťrok 2011. 

Ing. Hlista – mal pripomienku k nesprávnemu spárovaniu zmlúv, objednávok a faktúr na našej 
webovej stránke. 

Poslanci po diskusii vzali uvedené správy na vedomie. 



Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
BERIE NA VEDOMIE:
1.Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou
2. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 5:  
Návrh VZN č. 1/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 

Starosta obce – predložil návrhu VZN č. 1/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska. K uvedenému 
návrhu  sa  poslanci  vyjadrovali  a prijali  uvedený  návrh  VZN  s pripomienkami,  ktoré  sú  budú 
zapracované. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
1.VZN č. 1/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska s pripomienkami 

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 6:  
Návrh zmeny ŠTATÚTU obce Jacovce 

Starosta  obce  –  predložil  návrh  zmeny  štatútu  obce  Jacovce,  ktorá  vyplynula  zo  zmeny  Zák.  č.  
369/1990. Poslanci nemali pripomienky k zmene štatútu. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
2. Zmenu ŠTATÚTU obce Jacovce 

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 7:  
Návrh na zmenu vnútornej normy obce Jacovce „Smernica pre vedenie účtovníctva“

Starosta  obce  –  predložil  návrh  na zmenu  vnútornej  normy obce Jacovce „Smernica  pre  vedenie  
účtovníctva“ v zmysle Zák. č. 502/2001 a č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. Poslanci nemali pripomienky k uvedenej zmene. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
3. Zmenu vnútornej normy obce Jacovce „Smernica pre vedenie účtovníctva“

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0



K     bodu 8:  
Postup  obce  Jacovce  pri  uplatňovaní  Zák.  č.  211/2000  Z.z.  o slobodnom  prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov 

Starosta obce – predložil poslancom  návrh na zmenu vnútornej normy: „Postup obce  Jacovce  pri  
uplatňovaní  zákona  č.  211/2000  Z.z.  o slobodnom  prístupe  k informáciám  v znení  neskorších 
predpisov.  Doplnil,  že postup sa mení  na základe Zák.  č.  546/2010,  ktorým sa dopĺňa Občiansky 
zákonník a Zák.č. 211/2000 Z.z.

Poslanci súhlasili s návrhom Zmeny vnútornej normy. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
4. Postup obce Jacovce pri uplatňovaní Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
    k informáciám v znení neskorších predpisov

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 9:  
Návrh zmeny – Zásady hospodárenia s majetkom obce 

Starosta  obce  –  zmena  vyplýva  z novely  zákona  o majetku  obcí  č.  507/2010.  Poslanci  nemali 
pripomienky k návrhu zmeny Zásad hospodárenia s majetkom obce. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
5. Zmenu Zásad hospodárenia s majetkom obce Jacovce 

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 10:  
Rozpočtové opatrenie č. 1/2011 

Starosta obce – predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 1/2011 a Ing. Hlista predložil stanovisko 
ekonomickej komisie a správy majetku zo dňa 2.5.2011. Stanovisko hlavného kontrolóra taktiež bolo 
predložené poslancom. 

Poslanci nemali pripomienky k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011. 
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2011

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0



K     bodu 11:  
Správa o činnosti obecnej knižnice za rok 2010

Starosta obce – predložil poslancom správu o činnosti obecnej knižnice v Jacovciach za rok 2010. 

Poslanci vzali správu na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
BERIE NA VEDOMIE:
3. Správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2010 

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 12:  
Plán práce obecnej knižnice na rok 2011

Starosta  obce  –  predložil  poslancom Plán práce obecnej  knižnice na rok  2011.  Poslanci  súhlasili 
s predloženým plánom práce. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
7. Plán práce obecnej knižnice na rok 2011

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 13:  
Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra 

Starosta obce – predložil  poslancom oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra p. Zdeny 
Piknovej  ku  dňu  31.8.2011.  Obec  bude  postupovať  podľa  zákona  369/1990  Zb.  zák.  o obecnom 
zriadení. Poslanci vzali informáciu na vedomie a uložili starostovi obce postupovať podľa zákona. 

  
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
BERIE NA VEDOMIE:
4. Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra k 31.8.2011 

C. VYHLASUJE:
1. V zmysle § 18 a nasl. zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného 
    kontrolóra obce s nástupom do funkcie od 01. septembra 2011 na pracovný úväzok 10  
    hodín (25 %) týždenne.

D. UKLADÁ:
4. Obecnému úradu v Jacovciach zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na 
    úradnej tabuli s uvedením podmienok pre výkon funkcie a termín dokedy je možné podať  
    písomnú prihlášku



Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 14:  
Rôzne  

Starosta obce – predložil žiadosť č. 1944/2011 – Čakajda Jaroslav – žiada o prenájom záhrady, parcela 
č. 134/1, ktorú má vo vlastníctve obec a žiada o prehodnotenie nájmu. 

Poslanci po diskusii navrhli aby obec postupovala v zmysle platného VZN. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
8. Žiadosť č. 1944/2011 – v zmysle platného VZN 

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce – súpis prác naviac na stavbe – Školský areál  Jacovce – školská infraštruktúra bol 
poslancom zaslaný. Informoval, že ponuka zo strany dodávateľa je  na sponzorstvo vo výške cca 15 
tis. € a rozdiel vo výške cca 10 tis.€ navrhuje dodávateľ uhradiť na základe vystavenej objednávky.  
Poslanci súhlasili s predloženým materiálom. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
9. Práce naviac v ZŠ s MŠ Jacovce podľa predloženého návrhu 

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce – informoval poslancov o stanovisku k listu č. 1053/2011, kde obec žiadala o ponuku na 
odpredaj 1. NP v nákupnom stredisku v Jacovciach. Jednota SD Topoľčany nám ponúka na odpredaj 
1. NP v cene 165 tis. €. 

Poslanci s ponukou nesúhlasili a vzali stanovisko COOP Jednota na vedomie.

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
BERIE NA VEDOMIE:
5. Ponuku na odpredaj 1. NP Jednota Jacovce
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce – predložil poslancom žiadosti Základnej školy s materskou školou v Jacovciach pod č. 
962/2011,  1885/2011,  1916/2011 o poskytnutie finančných prostriedkov na vyplatenie odchodného 



pre upratovačku MŠ,  pre školskú jedáleň a na plat jedného pedagogického pracovníka v súvislosti so 
zriadením tretej triedy v MŠ.

Poslanci súhlasili so žiadosťami. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
10. Žiadosť ZŠ s MŠ pod č. 962/2011  
11. Žiadosť ZŠ s MŠ pod č. 1885/2011
12. Žiadosť ZŠ s MŠ pod č. 1916/2011

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta  obce  –  informoval  o liste  z Okresného  riaditeľstva  hasičského  a záchranného  zboru, 
Topoľčany  o zabezpečení preventívnych protipožiarnych opatrení pred požiarmi v roku 2011. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie.

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
BERIE NA VEDOMIE:
6. Informáciu o zabezpečení protipožiarnych opatrení. 

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 15:  
Diskusia

Ing. Hlista – navrhuje, aby sa  Obecné zastupiteľstvá konali v termíne každý prvý týždeň v nepárny 
mesiac a to v piatok. 

Poslanci po diskusii navrhli, že deň kedy sa budú konať Obecné zastupiteľstvá rozhodnú poslanci na 
zasadnutí OcZ, kde bude plný počet poslancov OcZ. 

K     bodu 16:  
Záver

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OcZ.  

Overovatelia: 
Ing. Ján Pavlovič ...............
p. Peter Komačka ..............
Zapisovateľka:
Magdaléna Plačková ...............

                                                                                                 PhDr. Imrich Hermann
                                                                                                        starosta obce 


