
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach 

Zápisnica  

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.9.2013 o 17.00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola uznesení  
3. Návrh VZN obce Jacovce č. 4 /2013 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
4. Návrh VZN obce Jacovce č.5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jacovce 
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 
6. Žiadosti  
7. Rôzne  
8. Diskusia 
9. Záver 

 
 
K bodu 1: 
Otvorenie zasadnutia  
 
 Sedemnáste zasadnutie otvoril a viedol starosta obce PhDr. Imrich Hermann. Privítal 
prítomných poslancov a hostí. Oboznámil poslancov s programom jednania a navrhol do bodu 
6/žiadosti - doplniť žiadosti pod č. 1177/2013, pod č. 1181/2013 a pod č. 1180/2013 z dôvodu, že 
žiadosti do podateľne prišli až po odoslaní pozvánky na Obecné zastupiteľstvo poslancom.  
 
Poslanci nemali pripomienky k programu a súhlasili so zmenou programu.  
 
Hlasovanie za: 6 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: MUDr. Čačika, p. Komačku a p. Laciku 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Ing. Hlístu a Ing. Pavloviča  
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 
 
Poslanci súhlasili s návrhom starostu obce.  
 
Hlasovanie za: 6 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



Jednanie:  
 
K bodu 2: 
Kontrola uznesení  
 
Starosta obce – vykonal kontrolu uznesení z minulých zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Z 15. 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva vyplynulo Obecnému úradu vypracovať návrh VZN o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách z dôvodu upozornenia prokurátora. Návrh je pripravený na 
prerokovanie.  
 
Poslanci nemali pripomienky ku kontrole uznesení.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
1.Kontrolu uznesení starostom obce 
 
Hlasovanie za: 6 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Návrh VZN obce Jacovce č. 4 /2013 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
 
Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN obce Jacovce č. 4 /2013 o ochrane ovzdušia pred 
znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania, 
ktorý vymedzuje základné pojmy, upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri 
ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území Obce Jacovce, upravuje pôsobnosť Obce 
Jacovce vo veci rozhodovania pri výkone prenesenej pôsobnosti štátnej správy na úseku ochrany 
ovzdušia a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia. Ďalej doplnil, že pripomienky prišli písomne od poslanca Ing. Vičana, ktoré 
boli zdôvodnené a predložené na Obecné zastupiteľstvo.  
 
Po diskusii poslanci schválili predložený návrh VZN č. 4/2013 o ochrane ovzdušia pred 
znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania bez 
zmien. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
C.RUŠÍ: 
1. VZN č. 2/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  
 
B. SCHVAĽUJE: 
1. VZN obce Jacovce č. 4 /2013 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za    
    znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



K bodu 4: 
Návrh VZN obce Jacovce č.5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jacovce 
 
Starosta obce –   predložil poslancom návrh VZN obce Jacovce  č.5/2013  o  spôsobe  náhradného 
zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 
Jacovce. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania 
pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase 
jej nedostatku a spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o 
zneškodňovaní obsahu žúmp. Ďalej doplnil, že pripomienky prišli písomne od poslanca Ing. Vičana, 
ktoré boli zdôvodnené a predložené na Obecné zastupiteľstvo.  
 
 
Po diskusii poslanci schválili predložený návrh VZN č.5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jacovce bez 
zmien. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
B. SCHVAĽUJE: 
2. VZN obce Jacovce č. 5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových  
     vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jacovce  
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 
 
Starosta obce – predložil poslancom navrhovanú zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 
z dôvodu, že v priebehu I. – III. štvrťroka 2013 došlo k niektorým skutočnostiam, ktoré vyvolávajú 
potrebu zmeny rozpočtu pre rok 2013. Preto sa predkladá Obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu 
rozpočtu Obce Jacovce č. 2 pre rok 2013. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Jacovce pozostáva 
z rozpočtového opatrenia „Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu  a 
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Výnos dane z príjmov – zníženie 
rozpočtu  - podľa dostupných informácii na základe východiskových štatistických údajov - 
aktualizácia obce na výnose DP FO pre rok 2013 (prognóza  jún 2013)  

Ing. Hlísta – predseda ekonomickej komisie sa informoval na položku – úver na 2. časť chodníkov, 
v akom je to štádiu a či sa táto položka nezruší v príjmoch a vo výdavkoch.  

Starosta obce – informoval, že zatiaľ by to tam malo zostať z dôvodu vykonávania verejného 
obstarávania.   

 

Poslanci po diskusii schválili zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2013.  

 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
B. SCHVAĽUJE: 
3. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2013 
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Žiadosti 
 

- Žiadosť o prenájom telocvične pod č. 1177/2013 – TJ Družstevník Jacovce  
 
Starosta obce – predložil žiadosť o prenájom telocvične v mene výboru TJ Družstevník Jacovce podľa 
jednotlivých oddielov, ktorí žiadajú o prenájom za jedno euro. Poslanci nemali námietky k žiadosti, 
doriešiť treba len s riaditeľkou ZŠ s MŠ skupinu dorast, ktorá nie je zahrnutá v žiadosti.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
B. SCHVAĽUJE: 
4. Žiadosť o prenájom telocvične pod č. 1177/2013 zo dňa 23.9.2013 s pripomienkami  
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

- Žiadosť o prenájom telocvične pod č. 1181/2013 zo dňa 24.9.2013 – PPD Jacovce 
 
Starosta obce – predložil žiadosť o prenájom telocvične v Základnej škole pre členov PPD na športové 
aktivity na obdobie od 1.9.2013 do 30.6.2013 za cenu jedno euro. Poslanci nemali námietky k žiadosti 
pokiaľ je to doriešené aj s riaditeľkou ZŠ s MŠ.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
B. SCHVAĽUJE: 
5. Žiadosť o prenájom telocvične pod č. 1181/2013 zo dňa 24.9.2013  
 
Hlasovanie za: 8 poslancov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 

- Žiadosť o skončenie prenájmu nebytových priestorov dohodou 
 
Starosta obce – predložil poslancom žiadosť p. Jaroslava Božika, Brezová 431, Jacovce o skončenie 
prenájmu nebytových priestorov dohodou k 1.10.2013. Jedná sa o priestor na ul. Pekárenskej č.1 
/domček od cesty/. Poslanci nemali pripomienky k predloženej žiadosti.  
 
 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach: 
A.BERIE NA VEDOMIE: 
2. Ukončenie nájmu podľa žiadosti č. 1180/2013 zo dňa 24.9.2013 
 
K bodu 7,8: 
Rôzne a Diskusia  
 
p.Lacika – mal pripomienku na znečistený chodník od buriny medzi p. Lacenom a rod. Škerleovou. 
 
p. Komačka – mal pripomienku na momentálne voľný priestor na Zdravotnom stredisku, ktorý by bol 
vhodný na prenájom.  
 
Starosta obce – vzal pripomienku na vedomie.  
 
K bodu 9: 
Záver 
 
 Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OcZ. 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Pavol Hlísta................ 
Ing. Ján Pavlovič............... 
 
Zapisovateľka: 
Magdaléna Plačková ............. 
 
 
 
 
 
        PhDr. Imrich Hermann 
              starosta obce  
 
 
 
 
 
 


