
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.2.2014 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. Predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
5. Žiadosti – o prenájom nehnuteľnosti 

- žiadosť o pomoc – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
6. Diskusia
7. Záver

Jednania:

K     bodu 1:
Otvorenie zasadnutia

Starosta obce – otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva, predložil poslancom program schôdze 
Obecného zastupiteľstva.

Poslanci nemali pripomienky k programu.

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Pavlovič, MUDr. Čačík, p. Božik 
Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Vičana a p. Laciku
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú

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

K     bodu 3:
Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Hlavná  kontrolórka  -  v  súlade  s  §18  f,  ods.1  písm.  e,  zákona  č.369/1990Z.  o obecnom
zriadení, predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka. 

V súlade s plánom kontrolnej  činnosti  bola vykonaná kontrola na správny výpočet
daní – daň z nehnuteľností.  Kontrola bola ukončená správou. Najčastejšie chyby, ktoré sa
opakovali boli, že  daňové  priznania  u niektorých občanov neboli úplné , chýbali doklady o
vlastníctve,  preukazy  ZŤP,  poprípade  dohody  o  spoluvlastníctve.  Pri  niektorých  boli
nesprávne vystavené rozhodnutia -nesúhlasili m2.

Plnenie stanovených nápravných opatrení rieši samostatná kontrola, ktorá bude 
uskutočnená v roku 2014.

Ing. Pavlovič – navrhol hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu starostlivosti o zverený majetok, čiže aj
nájomné zmluvy atď. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k Správe o kontrolnej činnosti. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
2. Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2013 s pripomienkou 

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

K     bodu 4:
Predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Starosta  obce  -  Uznesením Obecného  zastupiteľstva  č.  13  zo  dňa  31.1.2008  bol  schválený  Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jacovce na roky 2007 – 2013, ktorý by sa mal novelizovať
pre budúce programovacie obdobie.  Z dôvodu,  že Zákon č.  539/2008 Z.z.  o podpore regionálneho
rozvoja  ešte  nebol  novelizovaný,  ďalej   z dôvodu,  že  Partnerská  dohoda   medzi  SR a Európskou
komisiou  na  roky  2014  –  2020  ešte  nebola  prijatá  a taktiež   z dôvodu,  že  Plán  hospodárskeho
a sociálneho rozvoja  predpokladá nastavenie aktivít  v súlade s harmonogramom výziev,  či  už cez
Regionálny operačný program alebo Program rozvoja vidieka a tiež nebol zverejnený, doporučujeme
Obecnému zastupiteľstvu predĺžiť platnosť Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do 31.12.2014. 



Poslanci nemali pripomienky k predĺženiu platnosti PHSR.

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
1. Predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do 31.12.2014

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

K     bodu 5:
Žiadosti – o prenájom nehnuteľnosti: Ján Páleník, Tvrdomestice 116, 95622 Prašice 

Starosta obce – prečítal žiadosť o prenájom domčeka – bývalej predajne chleba v drobnej prevádzke,
za účelom zriadenia predajne zmrzliny.  V prípade kladného vybavenia žiadosti  by si  chceli  všetky
potrebné úpravy /omietky, fasáda, obklady, podlahy/ urobiť na vlastné náklady. 

Poslanci  mali  pripomienku  len  na  zapracovanie  poznámky  do  listu,  že  úpravy  si  bude  žiadateľ
realizovať na vlastné náklady. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
2. Žiadosť pod č. 94/2014 zo dňa 3.2.2014 o prenájom nehnuteľnosti 

Hlasovanie za: 5 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Bošanský/ 

- žiadosť o pomoc – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Starosta obce – prečítal žiadosť o pomoc pre základnú organizáciu Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, ktorý si dávajú každý rok túto žiadosť o pomoc ale zatiaľ im nebola poskytnutá z dôvodu,
že obec nemá v rozpočte finančné prostriedky pridelené na tento účel. 

Poslanec Ing.  Vičan – navrhol  poslancom aby sa finančná pomoc poskytla  z položky Kultúra a to
v sume 100 €, čo odôvodnil, že to nie je až taká vysoká suma.

Ing.  Bošanský – nie je  za návrh,  obec by mala  mať  systém na prípadné poskytnutie  fin.  pomoci
a taktiež to nie je v rozpočte. 

Poslanci nepodporili návrh Ing. Vičana. 

Hlasovanie za: 1 poslanec /Ing. Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 6 poslancov 
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
C.NESCHVAĽUJE:
1. Žiadosť zo dňa 10.1.2014 o finančnú pomoc 



K     bodu 6:
Diskusia

Starosta obce – otvoril diskusiu. 

Ing.  Bošanský – opätovne navrhol  aby sa  vytvorilo  alebo upravilo Všeobecne záväzné nariadenie
o statickej  doprave,  kde  by  sa  určilo,  že  v každom  stavebnom konaní  si  bude  musieť  stavebník
vybudovať pred domom na svojom pozemku parkovanie z dôvodu katastrofálneho stavu parkovania
na verejnom priestranstve v bočných uličkách v obci Jacovce. 

Ing. Vičan – možno to rieši ÚP obce Jacovce 

p. Božik – navrhol aby obec vypísala súťaž o najkrajšiu ulicu, ďalej areál pri škole by sa mal zveľadiť
a nájsť prostriedky z rozpočtu na úpravu tohto areálu.

Ing. Vičan – z položky Kultúra by sa mal dokončiť areál Základnej školy,  nie peniaze prejesť ale
dokončiť školský areál

Ing. Pavlovič – vysvetlil, že nič sa nebude prejedať a ani sa nikdy nič neprejedlo. Žiadne veľké oslavy
sa nebudú konať, klasické ako sa konajú každý rok s minimálnymi zmenami. 

Ing. Bošanský – navrhol, aby poslanci poverili pána starosta hľadať možnosti vybudovania nového
kultúrneho domu. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
D. POVERUJE:
1. Starostu obce hľadať možnosti realizácie kultúrneho stánku v obci Jacovce

Hlasovanie za: 7 poslancov 
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 7:
Záver

Na  záver  starosta  obce  poďakoval  prítomným  za  účasť  a ukončil  19.  riadne  zasadnutie
Obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia: 
Ing. Michal Vičan ...................
Juraj Lacika ............................

Zapisovateľka:
Magdaléna Plačková ................

PhDr. Imrich Hermann
         starosta obce 


