
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach 

Zápisnica  

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.6.2012 o 17.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola uznesení hlavnou kontrolórkou 
3. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 
5. Návrh na zlúčenia komisií obecného zastupiteľstva 
6. Návrh  zmeny VZN č. 1/2007 -  Štatút obce Jacovce  
7. Návrh zmeny VZN č. 4/2009 – o sociálnych službách a spôsobe určenia a výške úhrady  
8. Návrh VZN č. 1/2012, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Jacovce 
9. Návrh VZN č. 2/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce  
10. Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2011 
11. Výročná správa Obce Jacovce za rok 2011  
12. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce za rok 2011 
13. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012  
14. Žiadosti  

- Žiadosť o prenájom telocvične pre oddiely v rámci TJ Družstevník 
      –    Žiadosť o posúdenie zákazu chovu zvierat v nájomnom byte 

15. Rôzne – informácia o pripoložení chráničiek v rámci rekonštrukcie chodníkov 
- informácia o prieskume trhu nová webová stránka 

16. Diskusia 
17. Záver 

 

K bodu 1:  
Otvorenie zasadnutia 
 
Starosta obce – privítal poslancov a hostí a otvoril 11. riadne zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva.   
 
Do návrhovej komisie navrhol: MUDr. Čačíka, Ing. Tomana, p. Laciku 
Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Pavloviča, p. Božika  
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia. Poslanci nemali pripomienky 
k programu.  
 
Hlasovanie za: 7 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 poslanec 
 
 
K bodu 2: 
Kontrola uznesení hlavnou kontrolórkou 
 
Hlavná kontrolórka – z minulého zasadnutia boli prijaté dve uznesenia pod bodom C/1 a C/2, 
ktoré sú splnené.  
 
Poslanci nemali pripomienky a vzali kontrolu uznesení na  vedomie.  
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A. BERIE NA VEDOMIE: 
1. Kontrolu uznesení  hlavnou kontrolórkou  

 
Hlasovanie za: 7 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 poslanec 
 
 
K bodu 3: 
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
 
Hlavná kontrolórka – prečítala poslancom správy z kontrolnej činnosti.  
 

1. Správu o výsledku kontroly inventarizácie majetku na Obecnom úrade Jacovce 
vykonala za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. Kontrolou bolo zistené, že vnútorný 
predpis o inventarizácii na obecnom úrade v Jacovciach nie je vypracovaný 
a inventarizácia sa riadila interným predpisom o účtovníctve, čo je nedostačujúce, 
pretože v ňom nie je kompletný postup prác pri inventarizácii.  

 
Opatrenia, ktoré je nutné prijať sú: 
 

- Vypracovať internú smernicu pre inventarizáciu majetku  
 
 

2. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly vykonala za obdobie od 1.7.2011 do 
1.1.2012. Kontrolou sa zistilo, že ani jeden výdavkový pokladničný doklad a príjmový 



pokladničný doklad Obecného úradu v Jacovciach nebol overený priebežnou 
finančnou kontrolou. Ďalej bolo zistené, že je treba zmeniť pečiatku na vykonanie 
predbežnej kontroly, čo bolo do dnešného dňa aj vykonané. Ďalej navrhuje jednotlivé 
VPD a PPD zakladať pravidelne denne a podľa poradia.  

 
Ing. Pavlovič – mal pripomienku, že by sa mali zakladať pravidelne mesačne, s čím poslanci 
súhlasili.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A. BERIE NA VEDOMIE: 

2. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra s pripomienkami  
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 
 
Hlavná kontrolórka – predložila poslancom návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012. 
Poslanci nemali pripomienky k navrhovanému Plánu.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A. BERIE NA VEDOMIE: 

3. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Návrh na zlúčenia komisií obecného zastupiteľstva 
 
Ing. Hlista – predložil návrh poslancom.  
 
Vyjadrenia poslancov: 
Ing. Pavlovič – neodporúča zlúčenie komisií 
MUDr. Čačík – neodporúča zlúčenie komisií 
Ing. Vičan – odporúča zlúčenie komisií 
p. Božik – odporúča zlúčenie komisií 
p. Lacika – nemá problém so zlúčením komiisí 
p. Komačka – neodporúča zlúčenie komisií 
 
 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
B. SCHVAĽUJE: 

1. Zlúčenie komisií Obecného zastupiteľstva podľa návrhu 

 
Hlasovanie za: 4 poslanci 
Proti: 3 poslanci 
Zdržal sa: 1 poslanec 
 
Starosta obce - zlúčenie komisií vyvolá novelizáciu Štatútu obce Jacovce – VZN č. 1/2007, 
ktorá sa pripraví do budúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:  
D. UKLADÁ: 
1. Obecnému úradu spracovať novelizáciu VZN č. 1/2007 – Štatút obce Jacovce  
 
Hlasovanie za: 6 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 poslanci  
 
 
K bodu 6: 
Návrh  zmeny VZN č. 1/2007 -  Štatút obce Jacovce  
 
Starosta obce – predložil poslancom návrh zmeny Štatútu obce Jacovce, ktorá vyplynula 
z minulého zasadnutia OcZ. Zmena spočíva v doplnení §6 o komisiu bytovú a v doplnení § 9 
o oblastiach a podmienkach pre bytovú komisiu. Starosta obce pripomenul, že na budúcom 
zasadnutí bude znova štatút obce Jacovce novelizovaný, z dôvodu zlúčenia niektorých 
komisií.  
 
Poslanci nemali pripomienky k danému návrhu.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
B. SCHVAĽUJE: 

2. Zmenu VZN č. 1/2007 – Štatút obce Jacovce  
 
Hlasovanie za: 7 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 poslanec  
 
 
K bodu 7: 
Návrh zmeny VZN č. 4/2009 – o sociálnych službách a spôsobe určenia a výške úhrady  
 



Starosta obce – predložil poslancom návrh zmeny VZN č. 4/2009 o sociálnych službách 
a spôsobe určenia a výške úhrady. Návrh zmeny vyplýva zo zmeny zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpicov. Zmena Zák. č. 50/2012 Z.z. je s účinnosťou od 1. 
marca 2012. Hlavnou zmenou tohto VZN je výške navrhovanej úhrady za opatrovateľskú 
službu v sume 1,39 € za hodinu poskytovanej služby, doteraz bolo 0,50 € za jednu hodinu 
poskytovanej služby. Táto zmena Zákona má byť novelizovaná. Pokiaľ by sa tak stalo, Obec 
predloží na OcZ návrh zmeny VZN č. 4/2009 o sociálnych službách.  
 
Poslanci nemali pripomienky k navrhovanej zmene VZN.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
B. SCHVAĽUJE: 

3. Zmenu VZN č. 4/2009 – o sociálnych službách a spôsobe určenia a výške úhrady.  
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8: 
Návrh VZN č. 1/2012, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Jacovce 
 
Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 1/2012 a otvoril diskusiu. Materiál 
k tomuto bodu bol predložený poslancom. Vyjadril sa k pripomienke Ing. Vičana, ktorá bude 
zapracovaná a pokiaľ bude uvedený návrh schválený, bude Územný plán zavesený na úradnej 
tabuli s touto zapracovanou pripomienkou. Oproti zadaniu sa tam dopĺňalo ešte na iniciatívu 
Obecného úradu v rámci chovu psov, že do lokalít, kde nie je vhodné chovať psov, tak sme 
navrhovateľovi ÚP dopracovať o nebezpečné zvery, pretože z Okresnej veterinárnej správy 
bol starosta upozornený na  žiadosť, že v obci Jacovce by chcel niekto chovať tigre. Okresná 
veterinárna správa odporučila zapracovať túto podmienku do Územného plánu, pretože 
legislatíva európskej únie hovorí že pokiaľ by to bolo ošetrené len v nejakom VZN obce tak 
to neobstojí a chovateľ splní podmienky, nedá sa mu zakázať takýto chov nebezpečných 
zvierat.  
 
Ing. Vičan – v ÚP našiel vyjadrenie - obmedzenia Slovenského pozemkového fondu k odňatiu 
poľnohospodárskej pôdy. Starosta obce odpovedal, že bude toto konzultovať s navrhovateľom 
ÚP.  
 
Poslanci po diskusii schválili Územný plán Obce Jacovce.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A. BERIE NA VEDOMIE: 
4. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre č.j.: KSÚNR-2012-368-2 zo dňa 28.3.2012  



    k preskúmaniu  návrhu Územnému plánu obce  Jacovce podľa § 25 zákona č. 50/1976 zb.  
    o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  
    predpisov.  
5. Predkladaciu správu k návrhu VZN č. 1/2012 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť ÚPN obce  
    Jacovce“, podľa  § 25 stavebného zákona 

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

B. SCHVAĽUJE: 

4. Územný plán obce Jacovce 
5. VZN Obce Jacovce č. 1/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť k Územnému plánu obce   
    Jacovce 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

C.  SÚHLASÍ : 
1. S vyhodnotením pripomienok uplatňovaných pri prerokovaní návrhu k Územnému plánu  
    obce Jacovce. 
 
Hlasovanie za: 7 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 poslanec  
 

D. UKLADÁ: 
2. Starostovi obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre    obstarávanie  
    ÚPD  v zmysle § 2a stavebného zákona: 

 zverejnenie záväznej časti Územného plánu obce Jacovce na úradnej tabuli 
a na internetovej stránke obce najmenej na 30 dní od vyvesenia VZN po jeho 
schválení, 

 označenie textovej časti, hlavných výkresov a záväznej časti ÚPD 
schvaľovacou doložkou podľa ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona, 

 vyhotovenie registračného listu podľa ust. § 28 ods. 5 stavebného zákona 
a jeho doručenie príslušnému Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR spolu s kópiou uznesenia o schválení Územnému plánu obce 
Jacovce, 

 uloženie Územného plánu obce Jacovce v obci, na spoločnom stavebnom 
úrade v Topoľčanoch a na Krajskom stavebnom úrade v  Nitre do 3 mesiacov 
od jeho schválenia v obecnom zastupiteľstve. 

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



K bodu 9: 
Návrh VZN č. 2/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce  
 
Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN č. 2/2012 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia pre ZŚ s MŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Jacovce na základe žiadosti riaditeľky Základnej školy s materskou školou. 
 
Poslanci nemali pripomienky k návrhu VZN.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
B. SCHVAĽUJE: 

6. VZN Obce Jacovce  č. 2/2012 i určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce  
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 10: 
Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2011 
 
Hlavná kontrolórka – predložila odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Jacovce. 
Odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet Obce Jacovce bez výhrad. 
Poslanci nemali pripomienky k záverečnému účtu Obce Jacovce.  
 
Starosta obce -        Obec Jacovce v roku 2011 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), príprava projektu Regenerácia sídiel– chodníky, na 
prípravu projektu Separovaný zber komunálneho odpadu v obci, spracovanie  územnoplánovacej 
dokumentácie obce, kultúrne a športove akcie. 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. Z ministerstva  dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nám bola 
poskytnutá dotácia na spracovanie ÚPD. Z Nitrianskeho  samosprávneho krája nám bola poskytnutá 
dotácie na projekt - Zápis deti do pamätnej knihy a Silvester 2011.V sociálnej oblasti naďalej 
zabezpečovala opatrovateľskú službu. Obec vlastní 24 nájomných bytov a rieši s tým súvisiace 
problémy. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A. BERIE NA VEDOMIE: 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Jacovce  
 



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

7. Záverečný účet obce Jacovce za rok 2011 bez výhrad v súlade s §16, ods. 8 zákona   
    583/2004 Z.z. 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 11: 
Výročná správa Obce Jacovce za rok 2011  
 
Starosta obce – predložil poslancom Výročnú správu Obce Jacovce za rok 2011. Poslanci 
nemali pripomienky k predloženej správe.  
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A. BERIE NA VEDOMIE: 

7. Výročnú správu Obce Jacovce za rok 2011 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 12: 
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce za rok 2011 
 
Starosta obce – prečítal poslancom Správu nezávislého audítora, podľa ktorého ročná účtovná 
závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii obce k 31. decembru 2011.  
 
Poslanci nemali pripomienky k správe audítora.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A. BERIE NA VEDOMIE: 

8. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce za rok 2011 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



K bodu 13: 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2012  
 
Starosta obce – predložil poslancom Rozpočtové opatrenie č. 1/2012.  Rozpočtové opatrenie 
bolo predmetom rokovania v ekonomickej komisii, kde komisia doporučuje schváliť 
navrhované Rozpočtové opatrenie. Poslanci nemali pripomienky k návrhu.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

B. SCHVAĽUJE: 
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012  
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 14: 
Žiadosti  
 

- Žiadosť o prenájom telocvične pre oddiely v rámci TJ Družstevník 
 

Starosta obce – prečítal žiadosť o prenájom telocvične v termínoch od 1.7.2012 pre oddiel stolného 
tenisu, oddiel karate –goju-ryu a futbalový oddiel za 1 €. Poslanci nemali pripomienky a uvedenú 
žiadosť schválili.  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 

B. SCHVAĽUJE: 
9. Žiadosť pod č. 1952/2012 o prenájom telocvične pre oddiely TJ Družstevník Jacovce 

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

-  Žiadosť o posúdenie zákazu chovu zvierat v nájomnom byte 

 
Starosta obce – prečítal žiadosť p, Miroslava Pauloviča, Poľná 692/49, Jacovce, ktorý žiada 
o vyňatie bodu 13 z nájomnej zmluvy bytu, týkajúcej sa chovania domácich a exotických 
zvierat.  
 
Ing. Pavlovič – trvá na zmluvných podmienkach a základných informáciách pri prideľovaní 
bytov nájomníkom.  
 
Po diskusii poslancov sa dohodlo, že sa zavolajú všetci nájomníci z nájomnej bytovky na 
prekonzultovanie danej požiadavky.  



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A. BERIE NA VEDOMIE: 

9. Žiadosť o posúdenie zákazu chovu zvierat v nájomnom byte 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 15: 
Rôzne 
 
     –  informácia o pripoložení chráničiek v rámci rekonštrukcie chodníkov 
 
Starosta obce – podal informáciu o ponuke firmy Axalnet na pripoloženie chráničky v rámci 
rekonštrukcie chodníkov za účelom jej využitia pri prípadnom budúcom položení optického kábla pre 
rôzne využitie.  
 
Po diskusii poslancov vyplynulo, že takúto investíciu obec nepotrebuje.  
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A. BERIE NA VEDOMIE: 
10. Informáciu o pripoložení chráničiek v rámci rekonštrukcie chodníkov 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 

- informácia o prieskume trhu nová webová stránka 
 
Starosta obce – informoval poslancov o vytvorení novej webovej stránky obce Jacovce, 
o prieskume a výbere zriaďovateľa web stránky. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A. BERIE NA VEDOMIE: 

11. Informáciu o prieskume trhu – webová stránka  
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 



K bodu 16: 
Diskusia  
 
Do diskusie sa nikto nevyjadril.  
 
K bodu 17: 
Záver 
 

Starosta obce na záver poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil 11. riadne 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.  

 

Overovatelia:  
Ing. Ján Pavlovič............... 
p.Jaroslav Božik................ 
 
Zapisovateľka: 
Magdaléna Plačková ........... 
 
 
         PhDr.Imrich Hermann 
                           starosta obce 
 
 

 


