
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach 

Zápisnica 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.6.2013 o 17.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola uznesení  
3. Návrh VZN č. 3/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce  
4. Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2012 
5. Výročná správa Obce Jacovce za rok 2012 
6. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce za rok 2012 
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 
8. Žiadosti – o vybudovanie mostu  

- o odkúpenie časti prístupovej cesty  

9. Rôzne – informácia – o zmene Pracovného poriadku Obce Jacovce   

- informácia – Register obnovenej evidencie pozemkov /usporiadanie lokality MAJER/  

10. Diskusia 
11. Záver 

 
 

Šestnáste  zasadnutie otvoril a viedol starosta obce PhDr. Imrich Hermann. Privítal prítomných 
poslancov OcZ a hostí. Oboznámil poslancov  OcZ s programom jednania a navrhol doplniť program 
o žiadosť firmy RETRIS, s.r.o., Topoľčany. 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Ing. Hlístu, Ing. Pavloviča, p. Božika 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil: MUDr. Čačíka, p. Laciku 

Za zapisovateľku vymenoval: p. Plačkovú 

Poslanci súhlasili  s návrhovou komisiou, overovateľmi a zapisovateľkou zápisnice.  

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

 



Poslanci taktiež súhlasili s doplnením programu v bode 8 - o žiadosť firmy RETRIS, s.r.o. 
Topoľčany.  
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

	

Jednanie:	

	
K bodu 2/   
Kontrola uznesení  

 
Starosta obce – informoval o práceneschopnosti hlavnej kontrolórky Jolany Globanovej. 
Z posledného zasadnutia OcZ vyplynulo, že bolo uložené Obecnému úradu vypracovať návrh 
VZN o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Uvedený návrh bude predmetom 
rokovania na nasledujúcom zasadnutí OcZ z dôvodu, že návrh VZN sme dali posúdiť 
Obvodnému úradu životného prostredia a na Okresnú prokuratúru.  

Poslanci nemali pripomienky ku kontrole uznesení. 

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

 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:  
A.BERIE NA VEDOMIE: 
1.Kontrolu uznesení starostom obce  
 
K bodu 3/ 
Návrh VZN č. 3/2013 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 návrh VZN č. 3/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce, ktoré 
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.  Podklady k príprave VZN nám poskytla riaditeľka ZŠ s 
MŠ.  
 
Ing. Hlísta – skonštatoval, že by bolo vhodné zvýšiť  mesačný poplatok za materské školy a školský 
klub detí.  
 
Ing. Vičan – navrhol taktiež navýšiť mesačný poplatok za materské školy a školský klub detí o jedno 
euro s tým, že by sa finančné prostriedky mohli použiť napr. na úpravu vonkajšieho okolia. Poplatok 
by činil po úprave 3 eurá/ čl.1 a čl. 2/ 
 



Poslanci nemali ďalšie pripomienky k navrhovanému VZN. 

Hlasovanie za: 7 poslancov 
Proti: 1 poslanec /p. Komačka/ 
Zdržal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:  
B. SCHVAĽUJE: 
1. VZN č. 3/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce s pripomienkou  
 
 
K bodu 4, 5 a 6/ 
Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2012 
Výročná správa Obce Jacovce za rok 2012 
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce za rok 2012 
 
Starosta obce – materiál bol predložený poslancom a taktiež do ekonomickej komisie. Stanovisko 
k záverečnému účtu za rok 2012 a materiál na rokovanie OcZ nám zaslala hlavná kontrolórka. 
Výročnú správu vypracovala p. Petrášová.  
 
Ing. Hlísta – materiál bol predmetom rokovania v ekonomickej komisii. Nemal pripomienky 
k materiálu.  
 
Poslanci nemali pripomienky k materiálom.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:  
A. BERIE NA VEDOMIE: 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Jacovce za rok 2012 
3. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce Jacovce za rok 2012  
4. Vyčíslený hospodársky výsledok za rok 2012 v bode 1 a 3 /str.21 - Záverečný účet/ 
5. Výročnú správu Obce Jacovce za rok 2012   
 
B.SCHVAĽUJE: 
2. Prerokovanie Záverečného účtu obce Jacovce za rok 2012  v zmysle § 16, ods. 8 Zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov uzatvára s výrokom: „Celoročné hospodárenie obce Jacovce za 
rok 2012 sa schvaľuje bez výhrad.“ 
3. Vyčíslený hospodársky za rok 2012 výsledok vo výške 15 791,27 € a tvorbu  fondu opráv vo výške 
100 % 
4. Tvorbu rezerv z nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške 9 745,66 € 

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

 
 



K bodu 7/ 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 
 
Starosta obce – predložil materiál k prerokovaniu a otvoril rozpravu.  
 
Ing. Hlísta – za ekonomickú komisiu uviedol, že podstatou úpravy je, že sa musí rozpočet navýšiť 
o získané dotácie, ktoré boli priznané našej obci a tým pádom prerozdeliť na stranu výdavkov. Mal 
dotaz na schodisko v rámci projektu Renovácia a rozvoj obce.  
 
Starosta obce vysvetlil, že je to časť objektu pred obchodom Jednota. Časť pozemku, ktorý je pred 
Jednotou  je aj ich vlastníctvo a keďže tento pozemok je založený, tak nebolo možné ho vyfinancovať 
z eurofondov. V čase predkladania projektu  sme museli chodník obkresliť a chodník končil schodmi 
a  schodisko je majetkovo tak, že presne cez stred schodiska sa majetok delí, tým pádom  nám 
to riadiaci orgán vyškrtol ako neoprávnený výdavok a uvedomili sme si, že bez schodov to nejde, tak 
sa vyhotovili  za vlastné prostriedky. Ďalej starosta vysvetlil financovanie v prípade získania dotácie 
na kamerový systém.   
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky. 
 

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

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:  
B.SCHVAĽUJE: 
5. Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2013 
 
 
K bodu 8: 
Žiadosti 

- č. 699/2013 zo dňa 23.5.2013 Michal Božik, Brezová 415, 95621  Jacovce 
 
Starosta obce – prečítal celú žiadosť iniciatívy viacerých obyvateľov obce o vybudovanie prechodného 
mostu pre osobné automobily  na ulici  Pod Hôrkou, pri pekárni p. Božika. Občania sú ochotní 
zabezpečiť spoluprácu  pri realizácii navrhnutého riešenia. P. Božik Michal sa zúčastnil na Obecnom 
zastupiteľstve a uviedol, že vie o použiteľnom pontónovom moste.  

 

Starosta obce – vysvetlil, že obmedzenie prechodu cez tento most bolo z dôvodu nesplnenia 
požiadavky statickej bezpečnosti využívať prejazd motorovými vozidlami. Technické bezpečnostné 
opatrenie, ktoré obec inštalovala, niekto iniciatívne a anonymne odstránil. ORPZ SR nám doporučilo 
inštalovať DZ „Zákaz vjazdu“ pre všetky vozidlá. Obec inštalovala DZ s jediným cieľom a ti 
informovať občanov o riziku, ktoré na tejto lávke hrozí. Aj tieto inštalované opatrenia odcudzil 
„neznámy páchateľ“. Stav trval do súčasti, kedy opäť neznámy vodič zdemoloval ochranné zábradlie, 
ktoré celé spadlo do potoka a tento stav vyvolal celkovú a najmä okamžitú opravu. Obec objednala 
také úpravy zábradlia, ktoré by znemožňovali prechod motorovými vozidlami. Opäť niekto 
„neznámy“ urobil úpravy tak, aby to tak nebolo. Obec preto podala podnet na neznámeho páchateľa 
z dôvodu spáchania škody na majetku obce.   



Poslanci po diskusii vzali žiadosť o vybudovanie mostu na vedomie.  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:  
A. BERIE NA VEDOMIE: 

6. Žiadosť pod č. 699/2013 – o vybudovanie mostu 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 poslanec  
 
 

- č. 858/2013 zo dňa 26.6.2013 a č. 561/2013 zo dňa 12.4.2013 – Spoločenstvo 
vlastníkov bytov, Školská 286/10, Jacovce  

 
Starosta obce – Spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré zastupuje Mgr. Ľudmila Oravcová, chce odkúpiť 
časť prístupovej cesty aj s pozemkom, ktorý je pod uvedenou cestou. Jedná sa o časť ul. Školskej pred 
bytovým domom č. 286/10. Ďalej vysvetlil, že v rámci v uvedenom úseku cesty by sa mala budovať 
kanalizačná sieť a z tohto dôvodu by neodporúčal schváliť uvedenú žiadosť.  
 
Poslanci po tejto informácii súhlasili so starostom obce a navrhli počkať ako sa situácia vyrieši po 
vybudovaní kanalizácie. Žiadosť vzali na vedomie.  
 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:  
A. BERIE NA VEDOMIE: 

7. Žiadosť pod č. 261/2013 a 858/2013 – o odkúpenie časti prístupovej cesty  
 
Hlasovanie za: 9 poslancov  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

- č. 855/2013 – RETRIS spol. s. r.o., Topoľčany – o napojenie splaškovej kanalizácie 
 
Starosta obce – prečítal žiadosť fi. RETRIS spo. s.r.o. o napojenie sa na splaškovú kanalizáciu 
z penziónu LUNA na priľahlú šachtu pri kolkárni v areáli futbalového ihriska.  
 
Poslanci vzali žiadosť na vedomie a súhlasili s napojením do kanalizácie.  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:  
A. BERIE NA VEDOMIE: 

8. Žiadosť pod č. 855/2013 – o napojenie splaškovej kanalizácie z penziónu LUNA 
 
Hlasovanie za: 9 poslancov  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



B.SCHVAĽUJE: 
6. Žiadosť pod č. 855/2013 – o napojenie splaškovej kanalizácie z penziónu LUNA 
 
Hlasovanie za: 9 poslancov  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 9: 
Rôzne 
 

Starosta obce – informoval o Zmene Pracovného poriadku Obce Jacovce, ktorá bola s pracovníkmi 
Obecného úradu rozobratá na pracovnej porade č. 6/2013 dňa 12.6.2013. 
 
Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:  
A. BERIE NA VEDOMIE: 

9. Informáciu – Zmena Pracovného poriadku obce Jacovce 
 
Hlasovanie za: 9 poslancov  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

- informácia – Register obnovenej evidencie pozemkov /usporiadanie lokality MAJER/  

Starosta obce – podal informáciu o majetkoprávnom usporiadaní pozemkov na ul. Pri Majeri podľa 
geometrického plánu.  
 
Poslanci vzali informáciu na vedomie.  

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:  
A. BERIE NA VEDOMIE: 

10. Informáciu – ROEP /usporiadanie lokality MAJER/ 
 
Hlasovanie za: 9 poslancov  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 10: 
Diskusia 
 
p. Dubná /zástupca MŠ Jacovce/ - žiada o dosypanie štrku, šotoliny na parkovcie plochy pred 
materskú školu a o vyrovnanie terénu.  
 



Ing. Bošanský – dal návrh na spoluúčasť obce pri úprave chodníka medzi plotmi pri novo 
vybudovanom zariadení Domova dôchodcov.  
 
p. Božik – navrhol použiť starú dlažbu, ktorá sa vyberala s chodníkov  pri realizácii projektu 
Renovácia a rozvoj obce Jacovce.  
 
p. Lacika – návrh vhodný do ekonomickej komisie. 
 
Ing. Bošanský – navrhol, aby sa stavba neprebrala od firmy, ktorá realizovala výstavbu nových 
chodníkov, pretože plocha pred penziónom LUNA  až po PPD je zle zrealizovaná. Ing. Vičan súhlasil 
s poslancom. Je nutné upozorniť firmu na nápravu daného stavu.  
 
 
K bodu 11: 
Záver 

 Starosta obce – na záver poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva.  

 

Overovatelia:  

MUDr. Miroslav Čačík ............. 

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

 

Zapisovateľka:  

Magdaléna Plačková..................  

 

 

 

 

            
                                               PhDr. Imrich Hermann 
        starosta obce  
 
 


