
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach 

Zápisnica  

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.12.2012 o 17.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Štrnáste  zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starostom poverený zástupca 
obce Ing. Ján Pavlovič. Privítal prítomných poslancov OcZ a hostí. Oboznámil poslancov o dôvodoch 
neprítomnosti starostu obce PhDr. Imricha Hermanna a s programom jednania. Poslanci súhlasili 
s programom jednania. 
 

 
Do návrhovej komisie zástupca starostu  navrhol poslancov:  Ing. Hlistu, Ing. Tomana  
                                                                                                   a p. Laciku  

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

Za overovateľov zápisnice zástupca starostu určil poslancov: MUDr. Čačika  a p. Božika 
 
Hlasovanie za: 5 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
 
Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola uznesení  
3. Návrh VZN č. 3/2012 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy 

s materskou školou 
4. Návrh VZN č. 4/2012 – Trhový poriadok v obci Jacovce  
5. Návrh VZN č. 5/2012 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, 

drobné stavebné odpady a za psa  
6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 
7. Návrh rozpočtu pre roky 2013 – 2015 
8. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 
9. Upozornenia prokurátora na postup obce Jacovce pri prijímaní zmeny VZN č. 2/2003 zo dňa 

1.7.2010 
10. Žiadosti  
11. Rôzne – informácia o zmene Organizačného poriadku, Pracovného poriadku a Poriadku 

odmeňovania  
- Informácia o nájomnej zmluve nebytové priestory - Pošta a Ihrisko  
- Informácia o projekte – Prevencia kriminality  
- Informácia o dôvodoch obstarávania Zmien a doplnkov č.1 k Územnému plánu obce 

Jacovce ((územné rozhodnutie, resp. stavebné povolenie p. Kubek, žiadosť 
p.J.Dubného o zmenu časti priemyselnej zóny (Majer) na obytnú zónu )) 

- Informácia o priebehu ROEPu (Ing. Pavlusík) 



- Informácia o postupe Obce pri riešení zmluvných vzťahov v odpadovom hospodárstve  
12. Diskusia 
13. Záver 

 
 
Jednanie: 
 
Ing. Pavlovič - navrhol poslancom z dôvodu prítomnosti na zasadnutí Ing. Pavlusíka /bod 11, odrazník 
4 – Informáciu o priebehu ROEPu posunúť za tretí bod programu. Poslanci súhlasili s návrhom. 
 
Hlasovanie za: 7 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2:  
Kontrola uznesení  
 
Ing. Pavlovič – skonštatoval, že z minulých zasadnutí nevyplynuli žiadne úlohy. Hlavná kontrolórka 
súhlasila s Ing. Pavlovičom. 
 
K bodu 3:  
Návrh VZN č. 3/2012 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy 
s materskou školou 
 
Ing. Pavlovič – predložil návrh VZN č.3/2012 poslancom. Poslanci nemali pripomienky 
k navrhovanému VZN ku.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
B.SCHVAĽUJE: 
1. VZN č. 3/2012 o určení miesta a času zápisu detí do 1. Ročníka Základnej školy s materskou školou 
 
Hlasovanie za: 7 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11 /odrazník 4/ 
Informácia o priebehu ROEPu (Ing. Pavlusík) 
 
Ing. Pavlusík – informoval o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom cez komisiu ROEP. 
Obec rozposlala  všetkým zúčastneným na ROEPe korešpondenciu, kde bolo vlastníctvo potvrdené. 
Celkovo bolo asi 600 pripomienok, ktoré sa prejednávali so Správou Katastra. Veľa parciel v obci je 
nevysporiadaných a bola by možnosť získať tieto pozemky a to vydržaním. Jedná sa hlavne 
o pozemky, na ktorých vedú miestne komunikácie, kanále a pozemky vo verejnom záujme obce. Obec 
požiada komisiu ROEP o vydržanie nezapísaných parciel a komisia určí či ich môže obec vydržať.  
 
Ing. Hlista – keď prejde tento proces, môžu sa prihlásiť aj vlastníci 
 



Ing. Pavlusík – môžu sa prihlásiť a potom sa to rieši tak, že sa ponúkne náhrada pozemku alebo 
finančné vysporiadanie. Súd môže do 10 rokov zrušiť platnosť rozhodnutia. Sú aj taký, ktorý majú 
určité parcely vo vlastníctve a môžu sa ich vzdať ale len čestným vyhlásením.  
 
Ing. Bošanský – nemusíme všetky parcely prijať pretože potom sa musí o ne obec starať. 
 
Ing. Pavlovič – poďakoval za informáciu Ing. Pavlusíkovi a zhrnul navrhované uznesenia. Informoval, 
že pokiaľ sú pozemky, kde je známy vlastník napr. malej bezvýznamnej časti, čo v obci Jacovce aj 
máme, tak vlastník môže čestným vyhlásením darovať obci tieto parcely.  
 
Poslanci sa zhodli, že Obecný úrad by mal pripraviť návrh, ktoré nevysporiadané cesty by mali prejsť 
do vlastníctva obce, kde je LV 0.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
2. Informáciu o priebehu ROEPu – Ing. Pavlusík 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
B.SCHVAĽUJE: 
2.Stanovisko obce Jacovce k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom cez komisiu ROEP – 
Obec Jacovce v prípade domáhania a uplatňovania si vlastníckych nárokov na pozemky od občanov, 
ktoré prešli do vlastníctva obce vydaním Rozhodnutia podľa § 11 zákona č. 180/1995 Z.z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, im obec vyplatí úradnou cenou 
pôvodný majetkový podiel. Ide predovšetkým o pozemky, na ktorých vedú miestne komunikácie, 
kanále a pozemky vo verejnom záujme obce 

Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4: 
Návrh VZN č. 4/2012 – Trhový poriadok v obci Jacovce  
 
Ing. Pavlovič – predložil poslancom pripravený materiál a otvoril rozpravu. 
 
Ing. Hlista – mal viacero pripomienok, ku ktorým sa priklonili aj poslanci OcZ. Poslanci sa zhodli, že 
návrh VZN vezmú len na vedomie s tým, že bude vypracovaný nový /dopracovaný/ návrh Trhového 
poriadku.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
1.Návrh VZN č.4/202 – Trhový poriadok obce Jacovce s pripomienkami 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



C.UKLADÁ: 
1.Obecnému úradu a Komisii ekonomiky a správy majetku, obchodu, služieb, dopravy a verejného 
poriadku prepracovať návrh VZN č. 4/2012 – Trhový poriadok obce Jacovce 

Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Návrh VZN č. 5/2012 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné 
stavebné odpady a za psa  
 
Ing. Pavlovič – predložil poslancom pripravený materiál a otvoril rozpravu. 
 
Ing. Hlista – návrh VZN bol predmetom rokovania v ekonomickej komisii. Informoval, že v par. 5, 
odst. 5 sadzba dane asi nedopatrením je napísané 0,45 € a to má byť 0,45 %. Na ekonomickej komisii 
sa zhodli, že sa sadzby nebudú zvyšovať a ide o to aby sa správne vypočítali. S tým súhlasila aj 
kontrolórka obce. Hovoril o § 24 bod 2c/ treba doplniť -  právnická aj fyzická osoba, s čím nesúhlasila 
kontrolórka obce. Obec je povinná likvidovať odpad. Po diskusii poslanci navrhli postupovať podľa 
doteraz platného VZN.   
 
Ing. Bošanský – navrhuje ponechať sadzby dane z nehnuteľnosti tak ako boli v minulom roku. 
Ing. Hlista – navrhuje zvýšiť sadzbu poplatku za TKO pre právnické osoby z 43 € na 50 €. 
p. Komačka – navrhuje doplniť v § 26, písm.a doplniť počet 26 lístkov na domácnosť. 
 
Ing. Bošanský – navrhuje Obecnému úradu do budúcna urobiť novú pasportizáciu nehnuteľností 
v obci.  
 
Ing. Pavlovič – zhrnul všetky poplatky podľa starého VZN. Zmenu poslanci odsúhlasili len podľa 
návrhu Ing. Hlistu. 
 
p. Komačka – navrhol, aby neplatiči boli uverejnení na úradnej tabuli obce.  
 
Poslanci po prebratí všetkých položiek schválili VZN č.5/2012.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
B.SCHVAĽUJE: 
3. VZN č.5/2012 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné 
odpady a za psa 
 
Hlasovanie za: 7 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 poslanec 
 
 
Bod 6: 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 
 
Ing. Pavlovič – predložil poslancom pripravený materiál. Taktiež predložil stanovisko hlavnej 
kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 3/2012. Súhlasí so zmenou rozpočtu bez výhrad.  
 
Poslanci nemali pripomienky k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2012.  



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č.3/2012 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
B.SCHVAĽUJE: 
4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
K bodu 7: 
Návrh rozpočtu pre roky 2013 – 2015 

 
Ing. Pavlovič – predložil poslancom predložený materiál. Taktiež predložil stanovisko hlavnej 
kontrolórky, ktorá odporúča Obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2013 schváliť 
a na roky 2014 – 2015 vziať na vedomie.  
 
Ing. Hlista – predložil stanovisko ekonomickej komisie k návrhu rozpočtu a takto pripravený materiál 
navrhuje schváliť.  
 
Poslanci nemali pripomienky k rozpočtu.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2013 
5. Návrh programového rozpočtu obce Jacovce na roky 2014 – 2015 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
B.SCHVAĽUJE: 
5. Rozpočet Obce Jacovce na rok 2013  
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 8: 
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 

 
Hlavná kontrolórka – predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013, s ktorým 
poslanci súhlasili a vzali ho na vedomie.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 



6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jacovce na I. polrok 2013  
 

Hlasovanie za: 7 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 poslanec 
 
K bodu 9: 
Upozornenia prokurátora na postup obce Jacovce pri prijímaní zmeny VZN č. 2/2003 zo dňa 
1.7.2010 
 
Ing. Pavlovič – predložil poslancom pripravený materiál, ktorý sa týka postupu obce Jacovce pri 
prijímaní zmeny VZN č.2/2003 dňa 1.7.200 podľa Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov /ďalej len Zák. č. 369/1990 Zb./ - upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 
Zák. č. 53/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov. Prečítal poslancom celé 
upozornenie, kde hlavná kontrolórka obce upozornila taktiež na chyby, ktoré sa týkajú tohto VZN č. 
2/2003 a zmeny VZN č.2/2003 zo dňa 1.7.2010.  
 
Poslanci vzali protest prokurátora na vedomie a navrhli prepracovať VZN a predložiť ho do budúceho 
OcZ na prerokovanie.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
7. Upozornenie prokurátora pod č. Pd 144/2-6 zo dňa 23.11.2012 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
C.UKLADÁ: 
2. Obecnému úradu vypracovať návrh nového VZN o podmienkach držania psov 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 10: 
Žiadosti  
 
Ing. Pavlovič – informoval, že žiadosti do zasadnutia OcZ neboli žiadne, ale v rámci prejednávania  
bodu Rôzne – doplnky a zmeny v Územnom pláne žiadosti budú.  
 
K bodu 11: 
Rôzne: 
 – informácia o zmene Organizačného poriadku, Pracovného poriadku a Poriadku odmeňovania  
 
Ing. Pavlovič – informoval o zapracovanej zmene v poriadkoch obce Jacovce, ktorá vyplynula 
z minulého zasadnutia OcZ, kde sa vypustil text ohľadom prednostu obce. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
8. Informáciu o zmene Organizačného poriadku, Pracovného poriadku a Poriadku odmeňovania 



Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
 
-Informácia o nájomnej zmluve nebytové priestory - Pošta a Ihrisko  
 
Ing. Pavlovič – informoval poslancov o nepodpísaní Dodatku č.8 Slovenskou poštou z dôvodu, 
navýšenia nájomného o mieru inflácie čo predstavuje nárast o 54,8 € ročne. Navrhol poslancom vziať 
informáciu na vedomie a pokúsiť sa o riešenie.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
9. Informáciu o nepodpísaní Dodatku č.8 – Slovenská pošta a.s. 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
Ing. Pavlovič – informoval o zmluvných vzťahoch s rod. Benciových. Návrh Dodatku bol zaslaný a do 
dnešného dňa nieje podpísaný, takže ročné nájomné sa platí podľa  pôvodnej zmluvy, s tým, že Obec 
kosí ich záhradu, ktorú majú v Jacovciach. /to bola ich požiadavka/  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
10. Informáciu o zmluvných vzťahoch – futbalové ihrisko 
  
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
-Informácia o projekte – Prevencia kriminality  
 
Ing. Pavlovič – informoval o pripravovanej žiadosti pre Projekt – Prevencia kriminality. 
Spolufinancovanie obce je 20 % z objemu 17 376,8 €. Projekt zahŕňa osem kamier, ktoré budú 
umiestnené na obecných objektoch. Navrhuje v prípade schválenia projektu schváliť 
spolufinancovanie vo výške 20 %.  Poslanci po diskusii schválili navrhované uznesenia.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
11. Informáciu o projekte – Prevencia kriminality 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
B.SCHVAĽUJE: 
6. Podpísanie zmluvy o poskytnutí fin. príspevku /podľa bodu A/11// a 20 % spolufinancovanie 
v prípade úspešnosti podanej žiadosti 
 



Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
-Informácia o dôvodoch obstarávania Zmien a doplnkov č.1 k Územnému plánu obce Jacovce 
((územné rozhodnutie, resp. stavebné povolenie p. Kubek, žiadosť p.J.Dubného o zmenu časti 
priemyselnej zóny (Majer) na obytnú zónu )) 
 
Ing. Pavlovič – informoval, že zmena ÚP obce Jacovce je vyvolaná žiadosťami p. Kubeka, p. 
Dubného a p. Štefkoviča. Prečítal všetky žiadosti.  
 
p. Kubek, Farská 663/43, Jacovce – trvalé vyňatie lesného pozemku v katastrálnom území obce 
Jacovce. Jedná sa o časť Hôrky, kde menovaný má vydané územné rozhodnutie na stavbu rodinného 
domu, sklad náradia a prístrešok pre autá. Rozhodnutie o trvalom vyňatí lesných pozemkov z plnenia 
funkcie lesov mu bolo vydané v septembri 2012 a Obec mala schválený Územný plán v júny 2012.  
 
p. Dubný, Májová 173/216, Jacovce – žiada o zmenu ÚP obce Jacovce z dôvodu zmeny pozemkov 
v priemyselnej zóne obce na stavebné pozemky.  
 
p. Štefkovič, Podhradie 60 – /majiteľ pneuservisu pod poštou/ žiada OcZ o súhlas pre umiestnenie 
prevádzky pneuservis pre osobné automobily na svojom súkromnom pozemku na Hlbokej ulici 
v obytnej zóne, kde chce premiestniť svoju prevádzku z dôvodu výpovede nájomnej zmluvy. Bol 
upozornený, že pneuservis bude medzi dvoma rodinnými domami a bude nevyhnutný súhlas 
susedných vlastníkov k prevádzke pneuservisu. Obec v priestoroch pod poštou plánuje po 
rekonštrukcii námestia  mať archívne priestory.  
 
Ing. Pavlovič navrhol poslancom prijať pripravené uznesenie. Poslanci po diskusii súhlasili 
s navrhovanými uzneseniami. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
12.Informáciu o žiadosti p. Kubeka, p. Dubného a p. Štefkoviča k zmene ÚP obce Jacovce 
13.Informáciu obce Jacovce o dôvodoch obstarávania Zmien a doplnkov č.1 k Územnému plánu obce 
Jacovce. Zmenu a doplnok č.1 k Územnému plánu obce Jacovce vyvolala potreba zmeny územno – 
technických predpokladov, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Zmenu 
a doplnok č. 1 k Územnému plánu obce Jacovce je potrebné zosúladiť so záväznou časťou Územného 
plánu Nitrianskeho kraja č. 113/2012 zo dňa 14.5.2012, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN 
NSK č. 2/2012 zo dňa 14.5.2012 
 

Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
C.UKLADÁ: 
3.Obecnému úradu zabezpečiť: 

- výber spracovateľa Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Jacovce, 
- výber odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPD v zmysle § 2a zákona č.50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov /stavebný zákon/ 



- zmluvné zabezpečenie spracovania Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce 
Jacovce, 

- dohodu o vykonaní práce pre odborne spôsobilú osobu na obstarávanie ÚPD v zmysle  
§ 2a stavebného zákona, 

- písomne predložiť spracovateľovi predmet riešenia Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému 
plánu obce Jacovce, 

- sústrediť územnoplánovacie podklady a ostatné podklady, určiť ich záväznosť a predložiť 
spracovateľovi 

Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
D.SÚHLASÍ: 
1.S obstarávaním Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Jacovce  

Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
-Informácia o postupe Obce pri riešení zmluvných vzťahov v odpadovom hospodárstve  
 
Ing. Pavlovič – informoval poslancov o zmluvných vzťahoch Obce Jacovce s firmou SCHWARZ – 
EKO, Topoľčany a zo Skládkou Bojná.  
 
Ing. Hlista – informoval, že tieto zmluvné vzťahy boli prebraté v ekonomickej komisii.  
 
Ing. Pavlovič – vysvetlil zámer starostu obce, a to ten aby bol dodržaný zákon. Predložil poslancom 
navrhované uznesenia, ktoré po diskusii boli prijaté.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
14. Informáciu o postupe obce Jacovce pri riešení zmluvných vzťahov v odpadovom hospodárstve 
 
Hlasovanie za: 6 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 poslanci  
 
C.UKLADÁ: 
4.Obecnému úradu ukončiť zmluvný vzťah s firmou SCHWARZ – EKO o poskytovaní služieb 
v oblasti nakladania s odpadmi k 31.12.2013 
5.Obecnému úradu zabezpečiť verejné obstarávanie na poskytovanie služieb v oblasti nakladania 
s odpadmi a o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním  
od 1.1.2014 

Hlasovanie za: 6 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 poslanci 
 



D.SÚHLASÍ: 
2.So zabezpečením vývozu TKO firmou SCHWARZ – EKO do 31.12.2013 
3.S podpisom Dodatku č.1 k zmluve č.12/2012 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu 
skládkovaním na Bojnej do 31.12.2013 

Hlasovanie za: 6 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 poslanci 
 
K bodu 12: 
Diskusia 
 
Ing. Bošanský – mal pripomienky k výstavbe námestia, k stavebnému dozoru na tejto stavbe 
 
Ing. Pavlovič – podklad navozený na centre obce sa má vyviezť, zdržanie bolo z dôvodu, že sa robili 
prípojky vodovodné a kanalizačné zo súkr. domov. Firma bola upozornená na ukladanie chodníka od 
lekárne z dôvodu silných mrazov. 
 
p. Lacika – mal dotaz na riaditeľku Základnej školy na výrub stromov v areály školy.  
 
Mgr. Babčanová – informovala, že na Obecný úrad odovzdala dnes dendrologický posudok výrubu 
stromov, ktorý na požiadavku obce mala doložiť k žiadosti. 
 
Ing. Pavlovič – požiadavka doložiť dendrologický posudok bola na základe konzultácie s Ing. 
Vičanom a hovorilo sa urobiť zámer školy čo sa týka parkoviska atď. Obec súhlasila s výrubom, ale to 
neznamená, že nech sa všetko vyrúbe ale žiadateľ musí dať žiadosť a obec vydáva rozhodnutie 
o výrube stromov a prejde to celým konaním. 
 
Ing. Bošanský – navrhuje urobiť tam kvôli bezpečnosti malý kruháč. 
 
Mgr. Babčanová – informovala, že výrub sa bude robiť postupne, po častiach.  
 
p. Božik – navrhol z dôvodu životného jubilea pre p. Františka Bošanského cenu starostu obce za jeho 
dlhoročnú pomoc pri TJ Družstevník Jacovce a kultúrnych akciách.  
 
Ing. Pavlovič – prečítal poslancom zo Štatútu obce čo predstavuje Cena starostu obce a navrhol riešiť 
túto cenu starostom obce.  
 
K bodu 13: 
Záver 
 

Na záver Ing. Pavlovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil 14. riadne zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva. 
 
Overovatelia: 
MUDr. Miroslav Čačík............. 
p. Jaroslav Božik...................... 
 
Zapisovateľka: 
Magdaléna Plačková ................ 
        PhDr. Imrich Hermann 
              starosta obce  


