Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.12.2013 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014
5. Návrh VZN obce Jacovce č. 6 /2013 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej
školy s materskou školou, Školská 5, Jacovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce
6. Návrh VZN obce Jacovce č.7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Jacovce
7. Návrh VZN č. 8/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce
8. Zmena rozpočtu - Rozpočtovým opatrením č. 3/2013
9. Návrh rozpočtu pre roky 2014 – 2016
10. Žiadosti – o poskytnutie parkovacieho priestoru
11. Rôzne – Návrh Dohody s DHZ Kuzmice
12. Diskusia
13. Záver

Jednanie:
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce – otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva, predložil program OcZ a navrhol zmenu
programu a to doplniť pred bod 8 a 9 Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu. Za bod 9
doplniť bod: Správa o výsledkoch ZŠ s MŠ a pred bod 9 navrhol doplniť bod: Rozhodnutie OcZ
Jacovce o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce Jacovce.
Starosta obce ďalej navrhol členov do návrhovej komisie v zložení: Ing. Vičan, Ing. Toman,
p. Komačka
Za overovateľov zápisnice určil: MUDr. Čačíka, p. Božika
Za zapisovateľku menoval: p. Plačkovú
Hlasovanie za zmenu programu a komisie: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2:
Kontrola uznesení
Hlavná kontrolórka – v rámci kontroly uznesení z minulého zasadnutia OcZ neboli prijaté žiadne
uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
1.Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3:
Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka – predložila poslancom Správu o výsledku kontroly č.1/2013, ktorú vykonala
v dňoch od 7.3.2013 do 28.4.2013. Predmetom kontroly bol správny výpočet dane z nehnuteľnosti za
kontrolované obdobie od 1.1..2012 do 31.12.2012.
Poslanci vzali Správu z kontrolnej činnosti na vedomie bez pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
2.Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014
Hlavná kontrolórka – predložila poslancom Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.
polrok 2014. Povinnosť vypracovať Plán kontrolnej činnosti vyplýva zo Zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, podľa § 18f ods. 1b.
Poslanci vzali Plán kontrolnej činnosti HK na vedomie bez pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
3.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. Polrok 2014
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5:
Návrh VZN obce Jacovce č. 6 /2013 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej
školy s materskou školou, Školská 5, Jacovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce
Starosta obce – predložil poslancom pripravený návrh VZN obce Jacovce č. 6/2013, ktoré hovorí
o určení termínu pre zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou.
Poslanci nemali pripomienky k návrhu a uvedené VZN schválili.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B.SCHVAĽUJE:
1. VZN č. 6/2013 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou,
Školská 5, Jacovce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6:
Návrh VZN obce Jacovce č.7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Jacovce
Starosta obce – predložil poslancom pripravený návrh VZN obce Jacovce č. 7/2013. VZN je navrhnuté
z dôvodu novely zákona o odpadoch č. 343/2012 Z.z., ktorá implementovala smernicu Európskeho
parlamentu a Rady 2008/98/ES a vstúpila do platnosti dňa 1.1.2012. Ďalší dôvod je, že Obec vyhlásila
a uskutočnila výberové konanie na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi.
Pripomienky k uvedenému VZN predložil poslanec Ing. Vičan písomne a boli interpretované hlavnou
kontrolórkou poslancom po jednotlivých bodoch VZN. Po diskusii a pripomienkovaní poslanci zrušili
pôvodné VZN č. 8/2005 o odpadoch, vrátane všetkých prijatých zmien a schválili uvedený návrh
VZN č. 7/2013.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
C. RUŠÍ:
1. VZN č.8/2005 o odpadoch, vrátane všetkých prijatých zmien k VZN č.8/2005
B.SCHVAĽUJE:
2. VZN č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Jacovce
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7:
Návrh VZN č. 8/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Jacovce

Starosta obce – predložil poslancom pripravený návrh VZN obce Jacovce č. 8/2013. Návrh

všeobecne záväzného nariadenia bol pripravený z dôvodu zmien Zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré nadobudli účinnosť k 1.1.2013 a v našom VZN neboli zohľadnené.
Zmeny sú hlavne pri výpočte dane z nehnuteľnosti, kde hodnota pozemkov (stavebné
pozemky, záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy) je stanovená v prílohe č. 2
k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení zákona č. 460/2011 Z.z.
Pripomienky k uvedenému VZN predložil poslanec Ing. Vičan písomne a boli interpretované hlavnou
kontrolórkou poslancom po jednotlivých bodoch VZN.
Ing. Pavlovič – 1. návrh zvýšenie sadzby: Poplatok za psa na 10 €
Hlasovanie za: 4 poslanci /Ing. Pavlovič, MUDr. Čačík, p.Lacika, p. Komačka/
Proti: 0
Zdržal sa: 4 poslanci /Ing. Vičan, Ing. Hlísta, Ing. Toman, p. Božik/
Ing. Pavlovič – 2. návrh zvýšenie sadzby: Poplatok za psa na 8 €
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Pavlovič – dal návrh na zvýšenie sadzby v § 24 - Daň za nevýherné hracie prístroje: na 100 €
Poslanci nemali pripomienky k návrhu Ing. Pavloviča.
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 1 poslanec /Ing. Vičan/
Zdržal sa: 0
Po diskusii a pripomienkovaní poslanci schválili uvedené VZN.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B.SCHVAĽUJE:
3. VZN č.8/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Jacovce
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu
Zmena rozpočtu - Rozpočtovým opatrením č. 3/2013

Hlavná kontrolórka – predložila odborné stanovisko k zmene rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 3/2013. Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením bola vykonaná v súlade s § 14
ods. 2 písm.b, Zákona č. 584/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.

Bežné príjmy – boli zvýšené o 12.031,- € najviac na položke dotácia zo ŠR MF SR
navýšenie miezd ZŠ – 5 % ( 2 694,- € ), dotácia zo ŠR – dopravné žiakom ZŠ ( 2 871,- € ) ,
dotácia zo ŠR – vzdelávacie poukazy ZŠ ( 1 786,- € ) a dotácia voľby ( 1 120,- € ) a znížené
o 627,- €.
- dotácia zo ŠR – ZŠ – prenesené kompetencie ( 205,- € ) a dotácia – voľby ( 235,- € ).
Finančné operácie boli znížené o 100 000,- €.
Kapitálové príjmy neboli žiadne.
Bežné výdavky – boli zvýšené o 6 855,- € .Výdavky boli použité na voľby do VÚC
( 1 023,- € ), odmeny ( 1 400,- € ), kultúrne podujatia ( 850,- € ), transfer – šport ( 3 000,- € ).
Zníženie výdavkov v celkovej sume 12 776,- € z toho najväčšie položky - odmeny pre
zamestnancov mimo pracovného pomeru ( 3 000,- € ), údržba budov a objektov alebo ich
častí
( 1 305,- € ), transakcie verejného dlhu ( úroky 436,- € ), nakladanie s odpadmi ( 750,- € ) ,
nakladanie s odpadovými vodami ( 950,- € ) , verejná zeleň ( 390,- € ),všeobecné službykosenie verejnej zelene ( 900,- € ), verejné obstarávanie – chodníky II. časť ( 1 640,- € ),
energie - plyn KD
( 344,- € ) , všeobecné služby v knižnici ( 241,- € ) , vysielacie a vydavateľské služby –
všeobecné služby - oprava MR - ústredne ( 764,- € ), náboženské a iné spoločenské služby –
vodné stočné
( 100,- € ), stravovanie detí – dávky v hmotnej núdzi ( 130,- € ) .
Kapitálové výdavky –v tomto rozpočtovom opatrení boli navýšené o 5 880,- €
a znížené o 100 000,- €. Navýšenie – projektová dokumentácia – chodníky Ul. Májová (
5 880,- € ) a kapitálové výdavky znížené o 100 000,- € - rekonštrukcia chodníky.
ZŠ – výdavky boli navýšené o 14 699,- € - bežné výdavky.
Finančné operácie – nie sú žiadne.
Hlavná kontrolórka - uvedené zmeny rozpočtu sú v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách a preto odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Jacovciach Rozpočtové opatrenie č.
3/2013 schváliť.
Poslanci nemali pripomienky k zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2013.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2013
B.SCHVAĽUJE:

4. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013 v zmysle ustanovenia § 14 Zákona č.
583/2004 Z.z. podľa návrhu
5. Použitie rezervného fondu na použitie kapitálových výdavkov
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9:
Rozhodnutie OcZ Jacovce o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce Jacovce.

Starosta obce - Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy , upravuje postup správcov rozpočtových kapitol a organizácií v pôsobnosti správcu
kapitoly v celom rozpočtovom procese z hľadiska prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia
programov. Obec by mala zostavovať a predkladať rozpočet bez programovej štruktúry.
Programovou štruktúrou sa rozumie
logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je
účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom kapitoly.
Návrh rozpočtu Obce Jacovce na rok 2014 a viacročného na roky 2014, 2015 a 2016 sa zostavuje
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa
uvedeného zákona sú rozpočtové príjmy a výdavky na rok 2014 záväzné. Rozpočet Obce Jacovce
na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 1 128 380 eur, t. zn. že je nulový rozdiel
medi príjmami a výdavkami ( vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií).
Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec
získava zo štátneho rozpočtu, pričom sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014
– 2016 s ohľadom na skutočné plnenie výberu dane v tom roku. Sadzby miestnych daní a poplatkov
a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2013.

Návrhy rozpočtov na roky 2015 a 2016 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtový pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov orientačný, nie je pre obec záväzný.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B.SCHVAĽUJE:
6. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Jacovce bez programovej štruktúry

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Vičan/

K bodu 10:
Návrh rozpočtu pre roky 2014 – 2016
Starosta obce predložil poslancom pripravený návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016.
Ing. Toman – predložil stanovisko za ekonomickú komisiu, kde nemal výhrady k návrhu rozpočtu na
roky 2014 – 2016.
Ing. Vičan – upozornil na havarijný stav Družiny pri Základnej škole, informoval sa na kapitálové
výdavky v návrhu rozpočtu.
Starosta obce - informoval o plánovaných rekonštrukciách chodníkov v roku 2014. Čo sa týka
havarijného stavu družiny aj telocvične tak sa snažíme vybaviť dotácie na havarijný stav
a programovacie obdobie, ktoré sa nastavuje cez ROP 2014 – 2020 a cez PRV, opatrenia takého druhu

sa tam dúfajme objavia a budeme si uplatňovať. Čo sa týka kapitálových výdavkov, tak na aprílovom
zasadnutí OcZ starosta obce informoval, že chceme robiť chýbajúce chodníky od PPD až po
Tovarníky a zahrnú sa do toho tiež stavebné objekty ako rekonštrukcia chodníka Základná škola
a spevnené plochy Materská škola, ďalej chodníky na cintoríne, oporná stena pri zdravotnom
stredisku, rekonštrukcia chodníka na Pekárenskej ulici a Hlbokej, chodník ul. Bedzianská, výstavba
cesty ul. Krátka /pri p. Švendovi/, ďalej sme tam zahrnuli aj sadové úpravy na ul. Májovej. Na všetky
tieto objekty sa urobili súťažné podklady, podmienky sa nastavujú tak, že v prípade, že sa vysúťaží
firma a nebudú nám vyhovovať ceny, môžeme od tejto súťaže odstúpiť, ale určite sa to skôr dostane
na rokovanie OcZ. Kapitálové položky, ktoré sú v rozpočte, sú tie, ktoré sú rozpočtované v projekte
a ide sa do súťaže s tým, že sme si uplatnili výhradu, že pri nedostatku finančných prostriedkov buď
nebudeme realizovať všetko alebo budeme realizovať po častiach ale bude sa všetko preberať buď
v komisii výstavby alebo v OcZ.
Ďalej starosta obce informoval, že v komisii kultúry sa riešil zámer obce, a to, že v roku 2014 si
pripomíname oslavy 790. výročia prvej písomnej zmienky obce Jacovce. Akcie, ktoré by sa mali
konať z tejto príležitosti boli riešené v komisii kultúry. Mal by sa zrealizovať kalendár podujatí.
Jednalo by sa o bežné, štandardné, tradičné podujatia, ktoré sa konajú v rámci roka, možno pribudne
koncert rodiny Šťukovských, možno nejaká hudobná kapela, akadémia, posvätenie Sochy sv. Jána
Nepomuckého, atď. Informoval, že Mgr. Peter Jakubis navrhol príležitostnú pečiatku, ktorá by sa
používala na pozvánkach, na odoslanej pošte z úradu, atď. Obec taktiež podala rôzne žiadosti
o dotácie na kultúrnu činnosť. V komisii sa rozhodlo, že sa nebude robiť monografia, ktorú by bolo
vhodné vydať potom k 800. výročiu prvej písomnej zmienky.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenému návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Jacovce
6. Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2016

B.SCHVAĽUJE:
7. Rozpočet obce Jacovce na rok 2014
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 11:
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, Školská 5, 956 21
Jacovce za školský rok 2012/2013
Starosta obce – predložil pripravenú Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ, Školská 5, 956 21 Jacovce za školský rok 2012/2013 poslancom a zároveň
zablahoželal pani riaditeľkám Základnej školy a Materskej školy za úspešné hodnotenie škôl.
V hodnotení škôl sa Základná škola v Jacovciach v rámci Topoľčianskeho okresu umiestnila na 4.
mieste. Zároveň prosil o tlmočenie blahoželania pre pedagogický zbor a žiakov.

Ing. Vičan – ako predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ v Jacovciach poukázal na veľmi dobré výsledky
našich žiakov na kultúrnych podujatiach, na mimoškolských aktivitách, na olympiádach a poďakoval
riaditeľke školy Mgr. Babčanovej za vzornú reprezentáciu školy.
Poslanci k uvedenej Správe nemali pripomienky a uvedené Správu schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B.SCHVAĽUJE:
8. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, Školská 5, 956 21
Jacovce za školský rok 2012/2013

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

K bodu 12:
Žiadosť – o poskytnutie parkovacieho priestoru
Starosta obce predložil poslancom žiadosť : Eva Tomková – ADEV TRANS , Zemianská 209/44,
Jacovce, ktorá žiada Obecný úrad o možnosť parkovania nákladného motorového vozidla IVECO
v priestoroch bývalej Drobnej prevádzkarne. Obec súhlasí s prenájmom.
Poslanci nemali pripomienky k žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B.SCHVAĽUJE:
9. Žiadosť pod č. 1321/2013
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13:
Rôzne – Návrh Dohody s DHZ Kuzmice
Starosta obce – v súlade so Zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, § 33 predložil návrh
Dohody o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Jacovce a obcou
Kuzmice. Táto dohoda v prípade schválenia musí byť ešte prerokovaná na Okresnom riaditeľstve HZZ
Topoľčany. Obec Jacovce si postupne prenajala v areáli PPD protipovodňový sklad, kde sa
nachádzajú prostriedky protipožiarneho a protipovodňového charakteru, /rôzne náradie, lopaty,
krompáče, fúriky, kára, plničky piesku, samotný piesok, protipovodňový prehradzovací rukáv,
plávajúce motorové čerpadlo/ čo je prvý predpoklad na plnohodnotnú spoluprácu v oblasti
protipovodňovej a protipožiarnej. Obec Jacovce taktiež vyškolila dve osoby, ktoré by v spolupráci s
DHZ Kuzmice plnili úlohy vyplývajúce so Zákona č. 314/2001 a Vyhlášky č. 611/2006 o hasičských
jednotkách.

Ide o nasledovné činnosti:

‐
‐
‐
‐
‐

Zásahová činnosť :
likvidácia požiarov
pomoc pri živelných pohromách /čerpanie vody, piliarske práce/
odčerpávanie zatopených priestorov
odčerpávanie spodnej vody s pivníc, jám, studní
technické výjazdy /vyslobodzovanie vozidiel po nehode, zo závejov, odstraňovanie
spadnutých stromov, pomoc pri vymknutí z bytu..../

Preventívna činnosť: - spolupráca so Základnými a materskými školami
‐
‐
‐

kontrola súkromných a firemných objektov
kontrola hydrantov obce, ťahanie studní, čistenie kanálov a iné
vykonávanie protipožiarnych hliadok na spoločenských a verejných podujatiach

Ďalej sa pripravuje legislatívne rozšírenie činnosti ako je odstraňovanie bodavého hmyzu a pod.
Poslanci k uvedenému návrhu nemali pripomienky a návrh Dohody schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B.SCHVAĽUJE:
10. Dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Jacovce
a obcou Kuzmice

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Vičan/

K bodu 14:
Diskusia
p. Lacika – spýtal sa na trhové miesto v obci, z dôvodu, že občanom trhové miesto chýba.
Starosta obce – treba určiť lokalitu a obec zariadi trhové miesto, podmienky na vytvorenie trhového
miesta sú ale veľmi prísne. Momentálne funguje trhové miesto súkromne na Májovej ulici /bývalé
mäsiarstvo Klobučník/, kde je možnosť si prenajať trhový stôl.

Diskusia občanov:
Ing. Toman, Potočná 5, Jacovce – informoval, že nesúhlasí, aby sa hrobové miesta zrušili, ktoré sú
navrhnuté na zrušenie, z dôvodu, že veľa hrobových miest patrí osobnostiam, ktorí nemajú svojich
príbuzných a obec by si ich mala vziať do vlastníctva a starať sa o tieto hroby.
Starosta obce – vysvetlil Ing. Tomanovi, že prevádzkovateľ /obec Jacovce/ vypovie nájomnú zmluvu
na hrobové miesto z dôvodu ak nájomca nie známy, uverejní sa výpoveď z nájomnej zmluvy na
vývesnej tabuli umiestnenej na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, od kedy
nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na hrobovom
mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí

výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. Taktiež prevádzkovateľ po tejto
dobe bude konať o tom, ktoré hrobové miesto si ponechá vo vlastníctve a tým nám vznikne aj
povinnosť sa postarať o takéto hrobové miesta, čomu sa obec nebráni. Obec začala dávať do poriadku
túto vec, ktorá nebola doriešená z minulosti.

K bodu 15:
Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 18. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva s blahožením pekného prežitia Vianočných sviatkov a pozval všetkých na Silvestrovský
ohňostroj, ktorý sa bude konať o 22.00 hod. na ihrisku TJ.

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Miroslav Čačík ....................
Jaroslav Božik ................................
Zapisovateľka:
Magdaléna Plačková ......................
PhDr.Imrich Hermann
starosta obce

