
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach  

Zápisnica  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.11.2011 o 17.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Ing. Pavloviča, MUDr. Čačika, p. Božika 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Ing. Toman, p. Lacika 

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

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení starostom obce 
3. Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy 
4. Voľba hlavného kontrolóra Obce Jacovce 
5. Návrh  VZN č.  6/2011  o  určení  miesta  a času  zápisu  detí  do  1.  ročníka  Základnej  školy 

s materskou školou 
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2011
7. Návrh rozpočtu pre rok 2012 – 2014
8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 

2010/2011
9. Žiadosti
10. Rôzne  - informácia  k soche sv. Jána Nepomuckého
11. Diskusia
12. Záver

K     bodu 1:  
Otvorenie zasadnutia

Starosta obce – privítal prítomných a hostí  a otvoril  7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 
Predložil program zasadnutia, s ktorým poslanci súhlasili a nemali doplňujúce body. 

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



K     bodu 2:  
Kontrola uznesení starostom obce 

Starosta  obce  –  z minulého zasadnutia  bolo uložené pod bodom H/1  –  zverejniť  voľbu hlavného 
kontrolóra  –  uznesenie  splnené.  Ďalšie  uznesenie  pod  bodom  H/2   -  spracovanie  žiadosti  
o poskytnutie  dotácie  na  spracovanie  územnoplánovacej  dokumentácie  obce  Jacovce  –  uznesenie 
splnené. 

Poslanci nemali pripomienky ku kontrole uznesení. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   

A. BERIE NA VEDOMIE:  

1. Kontrolu uznesení starostom obce 

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

K     bodu 3:   
Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy 

Starosta obce – predložil poslancom žiadosť MUDr. Chmelárovej o zrušenie nájomnej zmluvy. 

MUDr. Chmelárová /zúčastnená na zasadnutí OcZ/ - chce zrušiť nájomnú zmluvu z dôvodu nízkeho 
počtu prihlásených pacientov. 

MUDr. Čačík – súhlasí a navrhuje vyhovieť žiadosti. 

Poslanci hlasovali v zmysle žiadosti a návrhu MUDr. Čačika. 

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

Poslanec Lacika – navrhol ešte k tejto žiadosti, aby sa termín ukončenia určil na 30.11.2011 a nie na 
1.11.2011 tak ako sa uvádza v žiadosti. Poslanci súhlasili s návrhom a zrušili predchádzajúce prijaté 
uznesenie.

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

 Poslanci prijali nové uznesenie s upraveným dátumom na zrušenie nájomnej zmluvy k 30.11.2011. 



Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   

B. SCHVAĽUJE:   

1. Žiadosť pod č. 2414/2011 o zrušenie nájomnej zmluvy

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa. 1 poslanec 

K     bodu 4:  
Voľba hlavného kontrolóra Obce Jacovce 

Starosta obce – prečítal záznam z otvárania obálok pre voľbu hlavného kontrolóra, ktorý sa konal dňa 
21.11.2011 na Obecnom úrade v Jacovciach. /priložené k zápisnici/

Ing.  Hlista  –  navrhol,  aby   poslanci  hlasovali  o zaradení   p.  Globanovej  Jolany,  kandidátky  na 
hlavného kontrolóra medzi uchádzačov  na hlavného kontrolóra, pretože pri otváraní obálok sa zistilo,  
že neboli splnené všetky náležitosti a chýbal súhlas so zverejnením osobných údajov. Pani Globanová 
bola telefonicky vyzvaná na doplnenie, čo bolo splnené. /viď. záznam/

Starosta obce – potvrdil, že doplnenie prešlo podateľňou Obce Jacovce dňa 22.11.2011

Poslanci súhlasili so zaradením p. Globanovej Jolany medzi uchádzačov na hlavného kontrolóra obce 
Jacovce. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   

B. SCHVAĽUJE:   

9. Zaradenie uchádzača p.  Globanovú Jolanu medzi  uchádzačov na funkciu hlavného 
kontrolóra 

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa. 1 poslanec 

Ing. Bošanský – navrhol poslancom 5 min. prestávku. Poslanci súhlasili. 

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa. 1 poslanec 

Starosta obce – podal informáciu o vypísaných podmienkach pre uchádzačov na hlavného kontrolóra. 
Prečítal ustanovenia Zák. č. 369/1990 o voľbe hlavného kontrolóra /priložené k zápisnici/



Nasledovala voľba  tajným hlasovaním. 

1.kolo:

p. Globanová Jolana získala  4 hlasy
Ing. Hodál Oto získal 2 hlasy
Ing. Kuník Adrián nezískal hlas
Ing. Toman Jozef získal 3 hlasy 

Starosta obce – informoval poslancov o výsledku hlasovania, kde do druhého kola voľby postupujú p. 
Globanová Jolana a Ing. Toman Jozef.  Zároveň vyhlásil 5 min. prestávku na prípravu druhého kola 
voľby, ktorá taktiež prebehla tajným hlasovaním. 

2.kolo:

p. Globanová Jolana získala  5 hlasov
Ing. Toman Jozef získal  4 hlasy 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   

C. VOLÍ:   

1. Hlavného kontrolóra Obce Jacovce p. Globanovú Jolanu

Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 3 poslanci 

K     bodu 5:   
Návrh  VZN  č.  6/2011  o  určení  miesta  a času  zápisu  detí  do  1.  ročníka  Základnej  školy 
s materskou školou 

Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 6/2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. 
ročníka ZŠ s MŠ v Jacovciach. Tento návrh bol  vypracovaný v spolupráci so ZŠ s MŠ. Poslanci mali 
pripomienky len k sume,  ktorá sa nachádza na konci tohto návrhu, kde by sa mala  uvádzať suma 
v eurách. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   

B. SCHVAĽUJE:   

2. Návrh VZN č.6/2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy     
        s materskou školou s pripomienkou 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0



K     bodu 6:  
Rozpočtové opatrenie č. 2/2011

Starosta obce – predložil poslancov Rozpočtové opatrenie č. 2/2011. 

Ing. Hlista – k rozpočtovému opatreniu  informoval, že predmetnou vecou sa zaoberala ekonomická 
komisia a ako predseda ekonomickej komisie nemá námietky voči rozpočtovému opatreniu. 

Poslanci súhlasili s návrhom uznesenia. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   

B. SCHVAĽUJE:   

3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2011 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 7:  
Návrh rozpočtu pre rok 2012 – 2014

Starosta obce – predložil návrh rozpočtu pre roky 2012 – 2014.

Ing.  Hlista – ako predseda ekonomickej  komisie navrhol,  aby sa tento bod presunul do budúceho 
zasadnutia OcZ, kde bude potrebné doložiť k rozpočtu aj stanovisko hlavného kontrolóra. Poslanci 
súhlasili s návrhom a návrh rozpočtu pre roky 2012 – 2014 vzali na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   
A. BERIE NA VEDOMIE:  

2. Návrh rozpočtu pre rok 2012 – 2014 

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec

K     bodu 8:  
Správa  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  ZŠ  s MŠ za  školský  rok 
2010/2011

Starosta  obce  –  predložil  poslancom  Správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej 
činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2010/2011.

Ing. Vičan – ako predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ nemal výhrady k tejto správe. 



Starosta obce – podotkol, že správu si preštudoval a mal menšie pripomienky k určitým bodom, ktoré 
bude konzultovať s riaditeľkou Základnej školy školy Mgr. Babčanovou. 
Poslanci nemali pripomienky k uvedenej správe.  

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   

B. SCHVAĽUJE:   

4. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský 
rok 2010/2011 s pripomienkami 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 9:  
Žiadosti

Starosta obce predložil:

1. Žiadosť:  MUDr.  Ernest  Vančo  -   Bojnice,   Ing.  Jozef  Vančo  -   Prešov,  Ing.Božena 
Michalíková – Jacovce – doriešenie žiadosti zo dňa 2.2.2011 

Ing.  Hlista  –  predseda ekonomickej  komisie  – s minulým riešením vysporiadania  nehnuteľnosti  – 
cestnej komunikácie nesúhlasili a po prerokovaní  žiadosti na ekonomickej komisii sa dohodlo, že sa 
bude OcZ navrhovať nájom v takej sume ako má s obcou Jacovce uzatvorenú zmluvu Ing. Toman /ul. 
Pekárenská/, zapracovať nájom na dobu určitú – 10 rokov s účinnosťou od 1.1.2012 a u výšky nájmu 
zapracovať iba medziročný inflačný nárast. 

Poslanci nemali námietky k návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   

B. SCHVAĽUJE:   

5. Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľnosti na základe žiadosti č. 905/2011 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Žiadosť: Adriana Novotná, Jacovce – žiada o ukončenie nájomnej zmluvy č. 12/2007 ku dňu 
30.11.2011. 

Poslanci súhlasili so žiadosťou, ale z dôvodu troj mesačnej výpovednej lehoty bude zmluva ukončená 
k 31.12.2011, prípadne skôr ak sa nájde záujemca o prenájom. 



Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   

B. SCHVAĽUJE:   

6. Žiadosť pod č. 2454/2011 – ukončenie nájomnej zmluvy

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

3. Žiadosť: MUDr. Viglaský Jaroslav, OZS Jacovce – žiada z dôvodu zmeny právneho subjektu 
o zrušenie terajšej nájomnej zmluvy a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. 

Poslanci  nemali  námietky  k žiadosti  ale  do  budúcna  je  nutné  pripraviť  nové  VZN,  kde  bude 
premietnutá inflácia nájomného.

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   

B. SCHVAĽUJE:   

7. Žiadosť pod č. 2471/2011 – zmena nájomnej zmluvy 

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

4. Žiadosť: REMI2, s.r.o., Jacovce  - žiada o udelenie výnimky z otváracích hodín v prevádzke 
KLUB-KLUB Jacovce a to v sobotu z 02.00 hod. na 04.00 hod. 

p.  Božik  –  predseda  komisie  obchodu,  služieb,  dopravy  a verejného  poriadku  pri  OcZ  predložil 
stanovisko  komisie  k uvedenej  žiadosti.  Komisia  súhlasí  s udelením výnimky,  ak  prevádzkovateľ 
firmy  REMI2,  Jacovce,  predloží  OcZ  protokol  o meraní  hlučnosti  vo  vonkajšom prostredí  počas 
prevádzky a rozhodnutie o uvedení do prevádzky disko klubu RÚVZ Topoľčany. 

Poslanci súhlasili so stanoviskom komisie obchodu, služieb, dopravy a verejného poriadku pri OcZ. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   

B. SCHVAĽUJE:   

8. Žiadosť pod č. 2360/2011 – udelenie výnimky v prevádzke KLUB – KLUB, Jacovce 
v súlade so stanoviskom Komisie obchodu a služieb 

Hlasovanie za: 7 poslancov



Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec 

K     bodu 10:  
Rôzne  - informácia  k soche sv. Jána Nepomuckého

Starosta  obce  –  podal  informáciu  o ukončenom projekte  reštaurátorských prác  na  soche  Sv.  Jána 
Nepomuckého,  ktorú  realizovala  občianska  iniciatíva  Sv.  Ján  Nepomucký  v zastúpení  p.  Zdenky 
Bošanskej. Výsledkom sú reštaurovaný originál, ktorý musí byť umiestnený v interiéry a verná kópia, 
ktorá môže byť umiestnená v exteriéry.  Občianska iniciatíva vyzvala obec na prevzatie sochy. Z toho 
dôvodu treba rozhodnúť o jej spätnom umiestnení. Podal informáciu, že komisia výstavby odporúča 
umiestniť  sochu  do  areálu  cintorína,  komisia  kultúry  odporúča  do  areálu  Zdravotného  strediska. 
RKFÚ Jacovce  odporúča  sochu umiestniť  do  areálu  Zdravotného strediska.  Po  diskusii  sa  ustálil 
názor, že sochu /duplikát/ treba vhodne zakomponovať do areálu Zdravotného strediska, predtým však 
treba dať spracovať štúdiu, prerokovať v komisii výstavby. Originál starosta obce navrhoval, aby bol 
umiestnený do vstupnej haly Domova dôchodcov, samozrejme po predchádzajúcom súhlase investora, 
ktorého treba za týmto účelom osloviť. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:   
A. BERIE NA VEDOMIE:  

3. Informáciu o soche sv. Jána Nepomuckého 

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

K     bodu 11:  
Diskusia

Starosta obce – otvoril diskusiu.

Ing. Hlista – mal dotaz na stav v riešení opravy havarijného stavu strechy na bývalej DP, s tým, že 
komisia ekonomická dostala požiadavku na zaujatie stanoviska. Komisia vymenovaná starostom súťaž 
neuzatvorila z odôvodnením nepotrebnosti veľkej generálnej opravy ale iba s odporučením na statické 
zabezpečenie.  Ing.  Hlista konštatoval,  že obtelefonoval  zopár podnikateľských subjektov s tým,  že 
jediný, ktorý prisľúbil navrhnúť riešenie v max. výške 2000 euro bol pán Pirťan a ďalej konštatoval, 
že je všeobecný záujem pre zachovanie týchto prevádzok. 

Starosta  obce  –  informoval,  obecný úrad  začal  oslovovať  podnikateľov jednak,  ktorý  sa  v súťaži 
zúčastnili,  príp.  ďalších  s tým,  že  jeden  prisľúbil  na  sobotu  obhliadku  a najneskôr  do  pondelka 
predložiť ponuku. Tak isto odpovedal Ing. Hlistovi v tom smere, aby pán Pirťan doručil ponuku na 
obecný úrad. 

Po  diskusii  k tejto  veci  aj  s poukazom  na  to,  že  nie  je  predpoklad  pridelenia  dotačných  fin. 
prostriedkov na túto opravu zo strany MF SR, že súťaž v tejto polohe zruší  a vykoná nevyhnutné 



kroky  smerom k zrušeniu  výpovedí  nájomcom a smerom na  okamžité  rokovanie  pre  nevyhnutné 
zabezpečenie havarijného stavu tejto strechy. 

p.  Lacika  –  mal  otázku  na  aktuálny  stav  vo  vysporadúvaní  stavu  s rod.  Benciových  na  areál 
futbalového ihriska.

Starosta – informoval, že doterajšiu výšku nájmu platíme a o navrhovaných riešeniach prebieha medzi 
obcou a rodinou Benciových písomná korešpondencia. 

K     bodu 12:  
Záver

Starosta  obce  –  na  záver  poďakoval  poslancom  a hosťom  za  účasť  na  zasadnutí  OcZ  a ukončil 
rokovanie. 

Overovatelia: 
Ing. Peter Toman..........

p. Juraj Lacika .............

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

PhDr. Imrich Hermann
                               starosta obce 


