
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach  

Zápisnica

zo 4.  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  koná  dňa  30.6.2011  o 17.00  hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  MUDr. Čačíka, p. Božika, p. Komačku               
Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Vičana, Ing. Hlistu
Za zapisovateľku menoval: p. Magdalénu Plačkovú 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení hlavnou kontrolórkou 
3. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
4. Návrh VZN č.  2/2011 o určení pravidiel  času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb
5. Záverečný účet obce Jacovce za rok 2010
6. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Jacovce
7. Návrh zmeny platu starostu obce v zmysle Zák. č. 253/1994 Z.z.
8. Žiadosti 
9. Rôzne  
10. Diskusia
11. Záver

K     bodu 1:   
Otvorenie zasadnutia

Starosta obce – privítal poslancov a hostí a otvoril 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

K     bodu 2:  
Kontrola uznesení hlavnou kontrolórkou 

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

Starosta  obce  –  k bodu  D1  –  informoval,  že  prebehlo  rokovanie  s  p.  Gulišovou,  ktorá 
odchádza  do  dôchodku.  Prevádzka  v knižnici  bude  riešená  s p.  Gulišovou  na  dohodu 
o pracovnej činnosti. Knižnica zostane obecnou. 

Starosta  obce  –  k bodu D2 – informoval,  že  návrh  zmluvy s rod.  Benciovou bol  zaslaný 
vlastníkom na pripomienkovanie. Vlastníci dali závažné pripomienky a tak bola zmluva daná 
na prerokovanie do ekonomickej komisii.

Ing. Hlista – zmluva bola prerokovaná v ekonomickej komisii. 



Po diskusii  k navrhovanej  zmluve  sa poslanci  dohodli,  že  nesúhlasia   s bodom 3 v čl.2  – 
výpovednú lehotu navrhujú stanoviť na 24 mesiacov a s bodom 4 v čl. 2 – vypustiť z dôvodu, 
že stavby sú postavené pred nadobudnutím vlastníctva a sú riadne zapísané na liste vlastníctva 
s tým, že po akceptácii týchto pripomienok bude ihneď poukázané nájomné podľa návrhu. 
Zatiaľ im treba vyplatiť pôvodné nájomné. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou 

Hlasovanie: 8 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 3:  
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

p.  Piknová  /hlavná  kontrolórka/  -  predložila  správu  z kontroly  VZN  o hospodárení 
s majetkom obce Jacovce.  /priložené  k zápisnici/  Informovala  o budovách v majetku  obce, 
o ich technickom stave. 

Ing.  Vičan  –  navrhol  pripraviť  tabuľku  o budovách,  ktoré  sú  majetkom  obce.  Zvažuje 
ohľadom bývalej drobnej prevádzky riešiť náhradné riešenie pre prívod vody a to tak, že by sa 
natiahla druhá vetva potrubia. /momentálne bez vody/

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
A. BERIE NA VEDOMIE:
2. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Hlasovanie: 8 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 4:   
Návrh  VZN  č.  2/2011  o  určení  pravidiel  času  predaja  v obchode  a času  prevádzky 
služieb

Starosta obce – predložil návrh  VZN č. 2/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode 
a času  prevádzky  služieb,  v ktorom  sú  zapracované  všetky  pravidlá  pre  podnikateľov 
a prevádzkarne na území obce Jacovce. 

Poslanci po diskusii a minimálnych pripomienkach schválili návrh VZN. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
1. VZN č. 2/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb s 
    pripomienkami



Hlasovanie: 8 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 5, 6:  
Záverečný účet obce Jacovce za rok 2010
Hodnotiaca  správa  k programovému  rozpočtu  obce  Jacovce  a Správa  nezávislého 
audítora

Starosta obce - Obec Jacovce v roku 2010 zamerala svoje úsilie predovšetkým na prípravu 
projektov pre získanie  finančných zdrojov z euro fondov a to  na Školský areál  Jacovce – 
školská infraštruktúra (rekonštrukcia budov ZŠ s MŠ),  z Úradu vlády SR na podporu a rozvoj 
športom  na  projekt  Športom  k  zdraviu,  z ministerstva  pôdohospodárstva  SR  na  výmenu 
ústredného kúrenia na budove Zdravotného strediska, z Nitrianskeho samosprávneho kraja na 
projekt  Fašiangy 2010 – Fašiangový sprievod a fašiangová veselica,  projekt  Veselica  pod 
júlovým  splnom  a projekt  Jacovská  juniáda  –  športovo  zábavné  hry.  Obec  Jacovce  tiež 
zabezpečovala bežné funkcie a služby pre občanov, ako verejné osvetlenie, čistenie a kosenie 
verejných priestranstiev  a cintorína,  opravu budov, ktoré spravuje a pod. V oblasti  kultúry 
boli zorganizované tradične podujatia, ktoré už majú v obci svoju obľubu ako fašiangy, deň 
matiek, Jacovská vareška, hody – country zábava, posedenie s dôchodcami, Silvester a mnohé 
ďalšie.  Obec  podporila  šport,  najmä  futbal.  V sociálnej  oblasti  naďalej  zabezpečovala 
opatrovateľskú službu. Obec vlastní 24 nájomných bytov a rieši s tým súvisiace problémy.

p. Piknová /hlavná kontrolórka/ - hospodárenie obce Jacovce bolo v roku 2010 schodkové 
avšak z hľadiska rozvoja obce veľmi úspešné. Plnenie rozpočtu bolo v súlade so zákonom 
583/04 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a navrhuje OcZ schváliť 
záverečný účet obce Jacovce za rok 2010 bez výhrad. 

Starosta obce – predložil poslancom Správu nezávislého audítora, kde podľa ich stanoviska 
účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej  situácii  obce k 31. decembru 
2010 

Poslanci po diskusii schválili záverečný účet obce Jacovce.

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
A. BERIE NA VEDOMIE:
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
4. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce 

B. SCHVAĽUJE:
2. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad 

Hlasovanie: 8 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 0



K     bodu 7:  
Návrh zmeny platu starostu obce v zmysle Zák. č. 253/1994 Z.z.

Ing.  Pavlovič   -  v zmysle  zákona  č.  253/1994  Z.z.-  o právnom  postavení  a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest a jeho ďalších noviel sa starostovi obce určuje 
plat.  Starostovi  patrí  plat,  ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca 
v národnom hospodárstve. Plat starostu patrí starostovi odo dňa zloženia sľubu. Starostovia sa 
zaraďujú do deviatich  platových skupín podľa počtu obyvateľov obce a ustanovujú sa im 
násobky. Obec Jacovce patrí do tretej platovej skupiny. Plat starostu nemôže byť nižší ako je 
ustanovené a Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Podľa § 3 
odst. 1 Zák. č. 253/1994 Z.z. plat starostu  predstavuje sumu 1522,62 €. 

1. návrh: Ing. Pavlovič – navrhuje plat navýšiť o 11 %. 

Hlasovanie za: 4 poslanci
Proti: 4 poslanci
Zdržal sa: 0

2. návrh:  Ing.  Hlista  –  navrhuje  plat  podľa  citovaného  zákona  čo  predstavuje  sumu 
1522,62 €

Hlasovanie za: 4 poslanci
Proti: 3 poslanci
Zdržal sa: 1 poslanec 

Poslanci hlasovaním nedospeli k žiadnemu záveru a preto je starostovi obce stanovený plat 
podľa § 3 odst. 1 Zák. č. 253/1994 Z.z., čo predstavuje sumu 1522,62 €. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
3. Plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. a jeho noviel s účinnosťou od 1.6.2011 

K     bodu 8:  
Žiadosti 

Starosta obce predložil nasledovné žiadosti:

1. žiadosť: MUDr. Chmelárová,  Tovarníky:  žiada o dočasné zníženie nájmu do konca 
októbra  2011  za  1,-  €,  z dôvodu  predpokladaného  návratu  pacientov  do  detskej 
ambulancie

návrh Ing. Hlista – neodporúča vyhovieť žiadosti, ale držať sa platného VZN. 

Hlasovanie za: 1 poslanec
Proti: 5 poslancov
Zdržal sa: 2 poslanci 

Návrh MUDr. Čačik – doporučuje schváliť žiadosť. Tento návrh podporili viacerí poslanci. 



Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
4. Žiadosť pod č. 2073/2011 – MUDr. Chmelárová 

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 1 poslanec
Zdržal sa: 0 

2. žiadosť:   Mgr.  Čermanová  Zuzana,  Jacovce:  žiada  o zmenu  prevádzkovateľa 
v prevádzkových  a skladových  priestoroch   v bývalej  DP  a to  z jej  otca  Jaroslava 
Čermana na seba. Otec je nútený ukončiť obchodnú činnosť zo zdravotných dôvodov. 

Poslanci nemali pripomienky k žiadosti. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
5. Žiadosť pod č. 2034/2011 – Mgr. Čermanová 

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. žiadosť: PPD Prašice, sídlo Jacovce: žiadajú o prenájom telocvične pre zamestnancov 
PPD za 0,03 €

Poslanci nemali pripomienky k žiadosti. Nájom bude stanovený v zmysle platného VZN.

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
6. Žiadosť pod č. 2080/2011 – PPD Prašice sídlo Jacovce 

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. žiadosť: TJ Družstevník Jacovce: jednotlivé oddiely TJ žiadajú o prenájom telocvične 
za 0,03 €. 

Starosta obce mal pripomienku, že futbal a karate – goju by začal od 1.12.2011 a stolný tenis 
od  1.9.2011,  pretože  súťaž  začína  skôr.  Nájom bude  stanovený  v zmysle  platného  VZN. 
Poslanci súhlasili so žiadosťou. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
7. Žiadosť pod č. 2081/2011 – TJ Družstevník Jacovce s pripomienkami 



Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 9:  
Rôzne  

Starosta obce – schválenie navýšenia úveru za práce naviac na dofinancovanie rekonštrukcie 
„Školský areál Jacovce – školská infraštruktúra“. Materiál  bol prejednaný na ekonomickej 
komisii so súhlasným stanoviskom. Následne bolo vyvolané rokovanie s Dexia bankou, ktorá 
navýšenie schválila. /jedná sa o úhradu faktúry za stavebné práce realizované firmou DOSS, 
s.r.o. Žilina a úhradu nákladov za energetický audit budov ZŠ a MŠ ako nevyhnutný podklad 
po realizácii rekonštrukcie/. V rámci tejto akcie bude potrebné ešte vykonať záverečnú platbu 
o objeme 5 % z celkovej sumy čo predstavuje cca 30 tis. €, ktorá suma môže byť realizovaná 
až  po  zúčtovaní  predchádzajúcej  platby.  Posledné  náklady,  ktoré  zostávajú  neuhradené  – 
náklady na stavebný dozor a náklady na externý projektový manažment – budú realizované až 
po úhrade záverečnej platby v zmysle zazmluvnených vzťahov. .

Poslanci nemali pripomienky k danému návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
10. Schvaľuje navýšenie úveru č. 30/043/10 na dofinancovanie projektu rekonštrukcie 
      „Školský areál Jacovce – školská infraštruktúra“  o sumu 11.438,57 €

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta  obce  –  informoval  o projekte  s názvom  „Separovaný  zber  komunálneho  odpadu 
v obci Jacovce. V roku 2010 obec podala žiadosť v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1. Obec bola 
neúspešná. Pre tento rok 2011 je vyhlásená výzva OPŽP-PO4-11-3.  V návrhu uznesenia sú 
vyčíslené  celkové  výdavky  na  projekt,  celkové  oprávnené  výdavky  na  projekt  a výška 
spolufinancovania projektu žiadateľom. 
Poslanci nemali pripomienky k danému projektu.

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:
8. Predloženie žiadosti o NFP s názvom projektu „Separovaný zber komunálneho odpadu 
    v obci Jacovce“, podávanej v rámci kódu výzvy č. OPŽP-PO4-11-3 zo dňa 20.6.2011

- s výškou celkových výdavkov na projekt  413.696,92 €
- s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 413.696,92 €
- s výškou spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov 5 %, t.j. 20.684,84 €
9. Spôsob financovania projektu (vlastné zdroje/cudzie (úverové) zdroje/kombinácia  
vlastných zdrojov a cudzích (úverových) zdrojov)

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0



K     bodu 10:  
Diskusia

Ing. Hlista – rozkopávkové povolenia do ažurity
- bilancia TKO aktuálna

Ing. Vičan – fasáda Jednota 

p. Komačka – pozval členov kultúrnej komisie a poslancov  na hodovú zábavu

p. Sitár /obyvateľ obce/ - ponuka na odpredaj svojho  pozemku

K     bodu 11:  
Záver

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

Overovatelia: 
Ing. Michal Vičan...............

Ing. Pavol Hlista.................

Zapisovateľka:
Magdaléna Plačková ..........

PhDr. Imrich Hermann
        starosta obce 


