
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach  

Zápisnica  

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.12.2011 o 17.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

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

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení starostom obce 
3. Návrh  VZN  č.  7/2011  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady 

a drobné stavebné odpady 
4. Návrh rozpočtu pre rok 2012 – 2014
5. Žiadosti
6. Diskusia
7. Záver

K     bodu 1:  
Otvorenie zasadnutia

Ing. Pavlovič – ospravedlnil neskorší príchod starostu obce, ktorý je na ceste z Bratislavy. Otvoril 8. 
riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Doplnenie programu:

Ing. Hlista – navrhol doplniť do programu pod č. 4 – Návrh rozpočtového opatrenia č. 3

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

K     bodu 2:  
Kontrola uznesení starostom obce 

Starosta obce – vykonal kontrolu uznesení z minulého zasadnutia. Nevyplynuli žiadne úlohy. 



Poslanci nemali pripomienky ku kontrole uznesení. 

K     bodu 3:  
Návrh VZN č. 7/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

Ing. Pavlovič – otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

Ing.  Hlista  –  stanovisko  ekonomická  komisia  nemá,  pretože  VZN  nebolo  predmetom  rokovania 
v ekonomickej komisii. V návrhu sa zmenila sadzba za odvoz a likvidáciu TKO  z 15 € na 20 € na 
osobu s čím nesúhlasí a je to dosť veľký skok. K sadzbám daní sa vyjadril, že sadzby by sa mohli 
pozaokrúhľovať na dve desatinné miesta na zjednodušenie výpočtu. Konkrétne v paragrafe 5, odst.2, 
odst.3,   v paragrafe 8,  odst.2,  odst.3,  v paragrafe 9,  odst.4,  v paragrafe 18,  odst.5,  v paragrafe 20, 
odst.4. Paragraf 27 – poplatok za TKO navrhuje ponechať sadzbu ako minulý rok na 15 €. 

Ing. Pavlovič – rozdiel medzi  príjmami a výdavkami za TKO v roku 2011 každým rokom rastie. Rok 
2011 sa trošku podarilo stabilizovať. 

Mgr. Kajan – na doplnenie informoval, že čo sa týka Skládky Bojná ceny pre rok 2012  zostávajú  
v podstate rovnaké ako v roku 2011.  Pokles nastal z dôvodu toho, že Obec je povinná robiť 2x do 
roka zber  odpadu do veľkoobjemových kontajnerov,  čo predstavuje  čiastku cca 5,5 tis.  €.  Z toho 
dôvodu obec zabezpečila pre občanov Zberný dvor. Obvodný úrad životného prostredia nám zatiaľ 
toleruje túto možnosť. 

Ing. Pavlovič – prerušil zasadnutie z dôvodu príchodu starostu obce, ktorý ďalej viedol rokovanie. 

p. Komačka – dal návrh na poplatok za TKO vo výške 17,50 € pre rok 2012 a stotožňuje sa s návrhom 
Ing. Hlístu, čo sa týka sadzieb dane /zaokrúhlenie na dve desatinné miesta/. 

1. návrh /Ing. Hlista/ 

Hlasovanie za: 3 poslanci
Proti: 2 poslanci
Zdržal sa:  2 poslanci

Tento návrh neprešiel. Hlasovalo sa o druhom návrhu p. Komačku. 

Hlasovanie za: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa:  3 poslanci

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B.SCHVAĽUJE:

1.VZN č. 7/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  



K     bodu 4:   
Rozpočtové opatrenie č. 3/2011

Ing.  Hlista  –  navrhol  prijať  rozpočtové  opatrenie  č.3/2011  z dôvodu,  že  ekonomická  komisia  sa 
dohadovala  o školskom rozpočte.  Škola  požaduje  navýšenie  v položke 82 – Školský klub detí  na 
20150 € a na školskú jedáleň na 36860 €. Dôvody vysvetlila Mgr. Babčanová – riaditeľka ZŠ s MŠ.

Mgr.  Babčanová  –  v školskej  družine  je  57  detí.  Na  takýto  počet  by  mal  byť  potrebný  počet 
vychovávateliek.  Porušujú sa  počty,  pretože  stav je  nevyhovujúci.  Na  mzdový  fond a náklady na 
energie a prevádzku / v tom je aj obecná knižnica/ tak mesačne to vychádza okolo 300 €, ktoré by sme 
potrebovali na prevádzku. Pri najväčšom šetrení chýba okolo 1150 €. Nezostalo na decembrové mzdy. 
V školskej  jedálni  je  prevádzka 350 € /viac-menej  z dôvodu rekonštrukcie  materskej  škôlky/  Boli 
rozpadnuté sporáky z dôvodu premiestňovania, ktoré škola zaplatila z rozpočtu. 

Ing.  Hlísta – tam sa jedná ešte aj  o pohľadávku vo výške 6500 € za elektrinu,  ktorá zatiaľ nie je 
preplatená firmou , ktorá rekonštruovala škôlku. Pokiaľ by táto suma bola zaplatená do konca roka tak 
v budúcom roku by sa o túto čiastku znížil rozpočet. 

Ing. Pavlovič – opýtal sa Ing. Hlístu, z ktorej položky by chcel nájsť finančné prostriedky pre školu. 

Ing. Hlísta – z položky  637004 – údržba miestnych komunikácií sa zníži o 1500 €.

Starosta obce – podielové dane za december  - je predpoklad, že nám štát nevyplatí všetky podielové  
dane. To znamená, že tak ako sú rozpočtované položky, neznamená, že aj fyzicky budú financie a ak 
nám štát nedofinancuje podielové dane, obec pôjde do mínusu a určite nebude financií na rozdávanie. 
Starosta  obce  navrhol,  keďže  riaditeľka  školy  potrebuje  tieto  finančné  prostriedky  na  mzdy 
decembrové navrhuje zapracovať túto požiadavku do rozpočtu pre rok 2012. Jednoduchšie je nerobiť 
rozpočtové  opatrenie  ale  naplánovať  do  rozpočtu  pre  rok  2012.  Naviac  starosta  obce  rokoval 
s riaditeľkou školy o podielových daniach. 

p. Petrášová – ekonómka obce – doplnila, že obec má neuhradené faktúry za cca 17 tis. €. Na účte  
máme cca 7 tis. € Momentálne finančná situácia nie je dobrá. Všetko sa to odvinie od podielových 
daní. Ani jeden rok nám nedajú do plnej výšky. 

Mgr. Babčanová – rozpočtové opatrenie by sa malo schváliť. Účty musí mať škola ku konca roka 
vynulované. A keď by som dostala financie v budúcom roku, na konci roka 2011 budeme v mínuse. 
Decembrové mzdy sa účtujú v decembri. 

Starosta obce – dal hlasovať o návrhu Ing. Hlístu

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

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B.SCHVAĽUJE:

2. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2011 



K     bodu 5:  
Návrh rozpočtu pre rok 2012 – 2014

Hlavná kontrolórka – predložila stanovisko hlavného kontrolóra. 

Poslanci po malých pripomienkach /zlý dátum uverejnenia, zmena názvu obce atď./ nemali ďalšie 
námietky k stanovisku rozpočtu. 

Rozpočet pre rok 2012 – 2014

Ing. Hlista – pripomenul, že bude nutné v budúcom roku urobiť Rozpočtové opatrenie č. 1 z dôvodu 
zapracovania poplatku za TKO pre rok 2012 a z dôvodu úpravy sadzieb dane z nehnuteľnosti.

Starosta obce – nie je nutné robiť Rozpočtové opatrenie č. 1 pretože sa to môže zapracovať ihneď. 

Ing. Hlista – bude lepšie keď sa zíde ekonomická komisia k zapracovaniu zmien, ktoré vyvolalo VZN 
č. 7/2011 začiatkom roka 20112 a na  zasadnutie OcZ predloží Rozpočtové opatrenie č. 1. 

Poslanci súhlasili a ďalej už nemali pripomienky k návrhu Rozpočtu pre roky 2012 – 2014. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:

3. Rozpočet pre roky 2012 – 2014 

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

A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu pre rok  2012 – 2014 s pripomienkou 

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

K     bodu 6:  
Žiadosti

1. žiadosť: rod. Michalíkových, Kuzmická 546/40, 956 21  Jacovce 

Starosta obce – žiadosť je na OcZ už druhý krát.  Menovaným bol  predložený návrh zmluvy  na  
základe uznesenia zo 7. zasadnutia OcZ pod bodom B/5,  /žiadosť č. 905/2011/ . Navrhuje zmeniť 
dobu určitú na neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov s účinnosťou od 1.1.2011. Ďalej navrhuje 
technické veci ako podiely pre jednotlivých dotknutých, ktoré  majú byť zapracované v zmluve. 



Poslanci  po  diskusii  nemali  pripomienky  k žiadosti.  Z dôvodu  opakovaného  hlasovania  k danej 
žiadosti zrušili predchádzajúce uznesenie zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva pod bodom B/5. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
C.RUŠÍ:

1.Uznesenie  zo 7. zasadnutia OcZ pod bodom B/5 /žiadosť č. 905/2011/

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

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE:

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

Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec 

Ing. Pavlovič – pokiaľ má byť účinnosť zmluvy od 1.1.2011 treba to zapracovať do Rozpočtového 
opatrenia č. 3/2011. 

Starosta  obce  –  informoval,  že  vyplatenie  nechá  na  dohovor  s účastníkmi  zmluvy  a on  má 
kompetenciu  presúvať  do  výšky  800  €  fin.  prostriedky  z jednotlivých  položiek  rozpočtu,  čo 
s ekonómkou obce dorieši. 

Starosta obce – podal informáciu ohľadom občana Jacoviec – Gajdica Vít: v decembri 2010 sa riešil 
jeho prípad tak, že bola na Obecnom úrade jeho sestra s manželom s tým, že chcú umiestniť p. Gajdicu 
do  Domova  dôchodcov.  Navrhol  im,  že  sa  pokúsi  vybaviť  Domov  dôchodcov  v Partizánskom 
z dôvodu, že menovaný bývajú v Partizánskom a budú blízko seba a budú mať nad ním dozor. Dostal 
sa  aj  do  poradovníka.  Medzi  tým p.  Gajdica  od  sestry  odišiel  a nikto  nevedel  kam.  Volali  nám 
z Nemocnice a z Mestského úradu, že p. Gajdica je občanom obce Jacovce  /dom na Farskej ulici  
predaný, trvalý pobyt zrušený na Farskej ulici/ a že je umiestnený v azylovom dome v Topoľčanoch, 
kde mohol byť najviac rok. Stalo sa to, že p. Gajdica tam zdemoloval zariadenie a ušiel nevedno kam. 
Až teraz sa objavil na traumatológii v Topoľčanoch a sociálna pracovníčka z Nemocnice nám volala, 
že pacient udáva, že nemá strechu nad hlavou, nemá bývanie a trvalý pobyt má Obec Jacovce a Obec 
sa má o neho postarať. Oživili sa všetky varianty čo sme mali pre neho nachystané a zistili sme, že 
všade  kde  bol,  spôsobil  dlh  a škodu a odtiaľ  na  vlastnú  zodpovednosť  odišiel  preč.  Máme  dobré 
vzťahy  s jednou  neziskovou  organizáciou  v Nitrianskej  Strede  a máme  sa  do  zajtra  vyjadriť 
o príjmových pomeroch menovaného či mu to bude vychádzať a koľko bude obec doplácať aby tam 
mohol byť umiestnený.  Súčasne chce navštíviť ošetrujúceho lekára na posúdenie jeho zdravotného 
stavu psychického hľadiska s tým, že by sme skúsili liečenie v Záluží. Pokiaľ bude posúdený, že nevie 
sám  uvažovať  tak  potom cez  súd  uvažovať  o zbavení  svojprávnosti  a potom  by  mohla  za  neho 



rozhodovať  Obec.  Informoval,  že  pokiaľ  nastane  čas,  že  sa  bude  riešiť  kde  ho  umiestniť  tak 
rozpočtovým opatrením sa bude riešiť aj p. Gajdica.  

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
A. BERIE NA VEDOMIE:

2. Informáciu – p. Gajdica, trvale bytom Obec Jacovce 

Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec

Starosta  obce  –  podal  informáciu  ohľadom  Dušana  Babjaka,  Tvrdomestice  182:   obrátil  sa 
o prejednanie  pozemkov  v záhradkárskej  osade  na  Komisiu  ROEP,  Obecný  úrad  a aj  Obecné 
zastupiteľstvo. Podstatou je to, že je presvedčený, že o je vlastníkom pozemkov v záhradkárskej osade 
Továrniky – Jacovce. Ďalej informoval, že sa riešila žiadosť v júny 2011 od p. Babjaka, kde sme ho 
odporučili  na  Správu  katastra  a to  isté  chce  riešiť  aj  v tejto  žiadosti.  Starosta  prečítal  žiadosť 
a odpovede  z obecného  úradu.  Vlastníci  chatiek  a záhrad  v záhradkárskej  osade  majú  na  liste 
vlastníctva titul nadobudnutia osvedčením. Osvedčenie deklaruje starosta obce. P. Babjak nás obvinil,  
že obec mu nechce ukázať toto osvedčenie. Poslali sme mu list, že osvedčenie sa v archíve obecného 
úradu nenachádza a naviac sme napísali žiadosť na Správu katastra, aby nám poskytli toto osvedčenie, 
aby sme  zistili,  kto  to  osvedčil  a akým spôsobom.  Kataster  nám odmietol  podať  túto  informáciu 
z dôvodu, že nie sme dotknutý vlastníci. Takáto odpoveď išla aj p. Babjakovi s odporučením na súd. 
Listom  p. Babjaka zo dňa 8.12.2011 nanovo požaduje túto vec od komisie ROEPu.  ROEP rieši  
neusporiadané vlastníctvo pokiaľ je LV 0. V tomto prípade sú vlastníci tí, ktorí to teraz užívajú a na 
druhej  strane  p.  Babjak  tvrdí,  že  je  vlastník.  Ak sa  dokáže  dvojité  vlastníctvo,  musí  ísť  cez súd  
a spochybniť to osvedčenie. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
A. BERIE NA VEDOMIE:

3. Informáciu – záhradkárska osada

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

Starosta obce – informoval o vyhodnotení súťaže oprava elektroinštalácie telocvične, oprava strechy 
telocvične  a bleskozvodu.  Komisia  svoju  prácu  ukončila.  V podmienkach  sme  si  stanovili,  že  ak 
nepríde dotácia tak zaplatíme dodávateľovi do konca marca 2012. Ďalej informoval, že nemá znalosť 
či dotáciu dostaneme. My teraz musíme teraz oznámiť účastníkom súťaže výsledok v lehote viazanosti 
ponúk a vystaviť objednávku v lehote do 31. marca 2012. Obec môže súťaž zrušiť alebo uzatvoriť 
zmluvu s víťazom. 



Starosta obce – ďalej  informoval  o oprave strechy na Drobnej  prevádzke.  Obvolali  sme a oslovili 
viaceré firmy. Jediný kto dal ponuku bol p. Herda s Kuzmíc. Sľúbil, že do týždňa by mala byť strecha 
opravená. 

Starosta obce otvoril rozpravu. 

Ing. Hlísta – pýtal sa k verejnému obstarávaniu na chodníky.

Starosta obce – súťaž bola vyhodnotená, čaká sa na lehotu pre odvolanie. Pokiaľ sa nikto neodvolá,  
celá  agenda  verejného  obstarávania  sa  odnesie  na  sprostredkovateľský  orgán  do  Nitry  na 
vyhodnotenie. Keď to vyhodnotia mal  by minister podpísať dodatok č. 2 k zmluve na vysúťažené 
objemy a môže sa robiť. Informoval, že firma, ktorá vyhrala je AVA-STAV Galanta.  

Poslanci vzali informácie na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
A. BERIE NA VEDOMIE:

4. Informáciu – verejné súťaže

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

K     bodu 7:  
Diskusia

p. Božik – občania na ulici Farskej sa ho stále vypytujú na pripravovanú rozkopávku ulice Farskej. 
Cesta je v dobrom stave a bolo by škoda ju rozbúrať. 

Starosta obce – informoval,  že bol za ním p. Maringa a vysvetlil  mu, že všetci tam dotknutý boli 
účastníci stavebného konania a v rámci tohto konania mali priestor sa vyjadriť. Osobne bol starosta 
obce vo Vodárenskej spoločnosti na podnet p. Maringu. Vyjadrili sa, že tam je plytko uložené potrubie 
a na  základe  podnetu  p.  Maringu   naplánovali  investíciu   -  posunutie  vodovodu hlbšie  z dôvodu 
zamŕzania. Voda je nízko pod asfaltom. Starosta je toho názoru tiež, že nerobiť túto rekonštrukciu.  
Máme prijatú úlohu cez poradu starostu rokovať s Vodárenskou spoločnosťou o odklade rekonštrukcie 
vodovodu. 

Ing.  Pavlovič  –  navrhol,  aby  akýkoľvek  zámer,  ktorý  sa  bude  týkať  inžinierskych  sietí  v rámci 
obecných komunikácií a pod. treba predložiť na Obecné zastupiteľstvo. Siete v obci sú veľmi dôležité 
a dotýkajú sa každého občana. 

Poslanci po diskusii prijali nasledovné uznesenie:



Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:  
D. UKLADÁ:

1. Starostovi obce vyvolať rokovanie so ZsVAK Topoľčany ohľadom pripravovaného zámeru na ul. 
Farskej 

Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec

Diskusia občanov: 

p. Toman Jaroslav, Jacovce – chcel poďakovať za výmenu zrkadla na ulici Kuzmickej 

p. Šatan Emil, Jacovce – informoval o problematike parkujúcich áut na ulici Farskej. Navrhuje aby 
obec pouvažovala dať aspoň od p. Ondrušku po lavičku cez potok značku zákaz státia. Po ulici sa nedá 
prejsť. 

Starosta  obce  –  je  to  celo obecný problém.  V zimnej  sezóne  nám odmietajú  robiť  zimnú  údržbu 
z dôvodu parkovania áut na ulici hlavne na ulici Zemianskej a Farskej. 

Ing. Hlista – a kde majú parkovať?

Ing. Pavlovič – na svojom pozemku a nie na obecnom.

Starosta obce – podnet dáme do komisie dopravy a budeme sa s tým zaoberať. Celý problém je v tom, 
že niekto dá do dvora auto a niekto nechá všetky  na ulici. 

Ing. Hlista po diskusii poprial všetkým šťastné a veselé. 

K     bodu 8:  
Záver

Starosta obce na záver poďakoval za účasť a poprial  požehnané Vianočné sviatky.  Pozval 
poslancov na  podujatia  ako  kolkársky turnaj,  stolnotenisový turnaj  a  silvestrovský ohňostroj  a do 
Nového roku poprial vykročiť správnou nohou a pevné zdravie aj rodinám za trpezlivosť a toleranciu. 

Overovatelia: 
Ing. Peter Toman .............
Ing. Pavol Hlísta .............

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

PhDr. Imrich Hermann 
                  starosta obce 


