
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.8.2014 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení hlavnou kontrolórkou 
3. Protest prokurátora – Rozhodnutie Obce Jacovce o povolení stavby „malý zdroj znečistenia“
4. Protest  prokurátora  –  VZN  č.  4/2013  o ochrane  ovzdušia  pred  znečisťujúcimi  látkami

a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania zo dňa 26.9.2013
5. Postup  Obce  Jacovce  v konaní  a rozhodovaní  na  úseku  ochrany  ovzdušia  a vody  –

upozornenie prokurátora
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  1/2014 o ochrane ovzdušia  pred znečisťujúcimi

látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
7. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  2/2014  o určení  výšky príspevku  na  čiastočnú

úhradu  nákladov  v školách  a školských  zariadeniach  pre  ZŠ  s MŠ  v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Jacovce 

8. Zmena  rozpočtu  Rozpočtovým  opatrením  č.  2/2014,  žiadosť  o navýšenie   dotácie  pre
futbalový oddiel TJ Družstevník Jacovce 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 
10. Rôzne – Informácia – žiadosť Obce Jacovce o pristúpenie do Ponitrianskeho združenia obcí

pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
- Informácia – Zaslanie stanoviska od p. Rudolfa Schwarza
- Informácia – Žiadosť ZS distribučná a.s.,  Bratislava o zriadenie  vecného bremena

a prerokovanie v Obecnom zastupiteľstve 
- Žiadosť o skončenie prenájmu nebytových priestorov dohodou 
- Žiadosť o skončenie prenájmu hnuteľnej veci dohodou

11. Diskusia
12. Záver

Jednanie:

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: p. Komačka a p. Laciku
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú



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

K     bodu 2:
Kontrola uznesení hlavnou kontrolórkou 

Hlavná kontrolórka – vykonala kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Jacovciach a úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení boli:

- Uznesenie z 19. zasadnutia OcZ , zo dňa 20.02.2014 pod bodom D/1 bol poverený starosta obce     
hľadať možnosti realizácie kultúrneho stánku v obci Jacovce – prebiehali rokovania. Úloha trvá.

          

- Uznesenie z 20. zasadnutia OcZ , zo dňa 22.05.2014 pod bodom D/1 bolo uložené Obecnému úradu 
pripraviť dokumentáciu pre stavebné povolenie k prípadnej výzve na čerpanie finančných prostriedkov
z Eurofondov ohľadom protipovodňových opatrení – prebieha príprava. Úloha trvá.  

- Uznesenie z 20. zasadnutia OcZ , zo dňa 22.05.2014 pod bodom D/2 bolo uložené Obecnému úradu 
vypísať súťaž na audit a spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie verejného osvetlenia. 
Úloha trvá

- Uznesenie z 20. zasadnutia OcZ , zo dňa 22.05.2014 pod bodom D/3 bolo uložené  Obecnému úradu 
rokovať s p. Rudolfom Schwarzom  o možnosti predĺženia kúpno-predajne zmluvy zo dňa 16.07.2009 
s platnosťou do 31.12.2019. Tento bod bude prejednávaný na dnešnom zasadnutí. 

- Uznesenie z 21. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2014 pod bodomC/1 bolo uložené 
Obecnému úradu doriešiť s občanmi bývajúcimi na ul. Májovej možnosť vybudovania odstavných 
plôch na vlastné náklady. Prebiehali  rokovania  a úloha stále trvá.

Poslanci vzali za vedomie kontrolu uznesení vykonanú hlavnou kontrolórkou. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou 

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

K bodu 3:
Protest prokurátora – Rozhodnutie Obce Jacovce o povolení stavby „malý zdroj znečistenia“

Starosta obce - dňa 04.07.2014 Obec Jacovce obdržala protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm.
c) zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov na vydané rozhodnutie
Obce Jacovce sp. zn. INV-2473/3636/2012-2473/2012 zo dňa 26.10.2012, ktorým Obec Jacovce dala



súhlas na povolenie stavby nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia umiestneného na stavbe
rodinného  domu  v kat.  úz.  Jacovce  na  parcele  č.  741/3  žiadateľovi  M.K.  a manželke.
Dňa  29.07.2014  bol  na  Okresnej  prokuratúre  v Topoľčanoch  prejednaný  protest  prokurátora.
Dňa  18.07.2014  Obec  Jacovce  ako  príslušný  správny  orgán  ochrany  ovzdušia  podľa  
§ 22 písm. e) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a v znení neskorších predpisov, (ďalej len zákon),
podľa § 69 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“)  vyhovela protestu prokurátora a rozhodnutie vo veci zrušila a toto
rozhodnutie nahradila dňa 18.07.2014 záväzným stanoviskom.

Poslanci OcZ vyhoveli Protestu prokurátora a nemali k bodu pripomienky. 

K     bodu 4 a 6
Protest  prokurátora  –  VZN  č.  4/2013  o ochrane  ovzdušia  pred  znečisťujúcimi  látkami
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania zo dňa 26.9.2013

Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  1/2014  o ochrane  ovzdušia  pred  znečisťujúcimi
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Starosta  obce  -  dňa  04.07.2014  Obec  Jacovce  obdržala  protest  prokurátora  v rámci  dozoru  nad
dodržiavaním  zákonov  o ostatných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov.  Preskúmané  VZN
Obce  Jacovce  č.  4/2013 o ochrane  ovzdušia  pred  znečisťujúcimi  látkami  a o poplatkoch  za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia zo dňa 26.09.2013 bolo v čl. 2, čl. 3
čl. 4 ods. 1, čl. 5, v čl. 7 ods. 1 písm. a/, b/ vydané v rozpore s § 27 ods. 1 písm. g/ zák. č. 137/2010
Z.z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zák. č. 137/2012 Z.z.) a § 6 ods. 2
zák.  č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších právnych predpiso (ďalej  len zák.  č.
369/1990 Zb.) VZN v čl. 4 ods. 4 písm. a/  bolo vydané v rozpore  s § 1 ods. 1 a § 6 os. 5 zák. č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

Obec  Jacovce  vyhovuje protestu  prokurátora  a vydáva  nový  návrh  VZN  Obce  Jacovce  
č. 1/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia vyvesené dňa: 12.08.2014.

Poslanci OcZ nemali námietky k predmetnému bodu a nové VZN č. 1/2014 schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. VYHOVUJE:

1. Protestu prokurátora pod sp. zn.: Pd 95/14/4406-3 – Rozhodnutie Obce Jacovce sp.zn.: INV- 
    2473/3636/2012-2473/2012 zo dňa 26.10.2012
2. Protestu prokurátora pod sp. zn.: Pd 84/14/4406-3 – VZN č. 4/2012013 o ochrane ovzdušia pred  
    znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania zo 
    dňa 26.9.2013

C. RUŠÍ:
1.VZN č. 4/2013 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania zo dňa 26.9.2013

D. SCHVAĽUJE:



1.VZN č. 1/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

K     bodu 5:
Postup Obce Jacovce v konaní a rozhodovaní na úseku ochrany ovzdušia a vody – upozornenie
prokurátora

Starosta obce Dňa 04.07.2014 Obec Jacovce obdržala upozornenie prokurátora, v ktorom upozorňuje
na viaceré nedostatky v konaní obce vo vydávaní rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých a stredných
zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov a malých zdrojov vrátane
ich  zmien  a rozhodnutí  na  ich  užívanie.  Dňa  29.07.2014  Obec  prejednala  upozornenie so
zodpovednými pracovníkmi Obce Jacovce na pracovnej porade č. 14 s tým, aby sa zistené pochybenia
v činnosti obce ako orgánu štátnej správy nevyskytovali. Obec zabezpečila žiadosť k udeleniu súhlasu
so zákonnými náležitosťami t. č. obsiahnuté v aktuálnej právnej úprave v ustanovení § 17 ods. 2 zák.
č. 137/2010 Z.z.  a Obec  ukončila konania o podaných oznámeniach údajov MZZO podľa zák.  č.
401/1998 Z.z.

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
2. Upozornenie prokurátora pod sp. zn.: Pd 83/14/4406 - 3 podľa § 28 ods. 1 Zák. č. 153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov – Postup Obce Jacovce v konaní a rozhodovaní 
na úseku ochrany ovzdušia a vody

K bodom programu 3, 4, 5 a 6 poslanci hlasovali spolu za všetky body.

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

K     bodu 7:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce
Jacovce 

Starosta obce - Základná škola s materskou školou predkladá toto VZN z dôvodu, že pôvodné VZN č.
3/2013 je  schválené  na  školský rok  2013/2014.  Nenavrhujú žiadne  zmeny v sadzbách mesačných
poplatkov  v Materskej  škole  a v Školskom klube  detí  na  školský  rok  2014/2015.  Školská  jedáleň
zostáva na pôvodných sadzbách za desiatu a obedy. 

Poslanci schválili uvedený  návrh VZN č.2/2014 s pripomienkou, kde do uvedeného VZN je nutné ako
prílohu doplniť sadzby za finančné pásma, ktoré sú platné.  

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
C. RUŠÍ:
2. 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 schválené dňa  27.6.2013



D. SCHVAĽUJE:
2. VZN č. 2/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce  s pripomienkou

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

K     bodu 8 a     9:
Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2014, žiadosť o navýšenie  dotácie pre futbalový 
oddiel TJ Družstevník Jacovce 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 

Starosta  obce  -  v  súlade  s ustanovením §  ods.  4  písm.  b,  zákona  369/1990  Zb.,  §  14  zákona  č.
583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  v z.n.p.  a v súlade  so  schválením
uznesenia z dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva  sa vykoná zmena rozpočtu obce  na rok
2014 rozpočtovým opatrením číslo 2/2014 . 

Dôvodová správa

V priebehu  I.  -   VIII.  mesiaca  2014 došlo k niektorým skutočnostiam,  ktoré  vyvolávajú  potrebu
zmeny rozpočtu pre rok 2014.  Preto  predkladáme Obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu rozpočtu
Obce Jacovce č. 2/2014. 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.

-  Daňové príjmy – daň za psa a daň za ubytovanie –zvýšenie rozpočtu na položke  daň za psa  je na
základe  nových  daňových  priznaní  a daň  za  ubytovanie  je  na  základe   skutočných  ubytovaných
v Penzióne Luna.

- Daňové príjmy – Daň za užívanie verejného priestranstva – zníženie rozpočtu je na položke za
poplatok za trhové miesto neočakávame plnenie príjmov .

 Nedaňové príjmy -  Nájomne  hrobové miesto   -  je na základe  uzatvorených nových nájomných
zmlúv za hrobové miesto .

-  Nedaňové príjmy -  Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb  – zvýšenie rozpočtu je podľa
skutočného plnenia, hlavne zo vstupného za hudobnú produkciu -  Šláger pri príležitosti 790. výročia
prvej písomnej zmienky o Obci Jacovce. 

Príjem za separovaný zber odpadu – zvýšenie podľa skutočného plnenia  -  na účet   obce bola
poukázaná úhrada od  ENVI-PAK  za  vyseparovaný a odovzdaný odpad na zhodnotenie za plasty
PET a plasty ostatné za rok 2013.

-  Iné nedaňové príjmy  - Príjem z náhrad z poistného plnenia  a  z výťažkov z lotérií a iných
podobných hier  - na účet obce bola poukázaná úhrada   od poisťovni  za náhradu škodu vniknutej na
murovanej plynovej skrinke pred OcÚ  a na základe skutočného plnenia  z  výťažku lotérii a iných
podobných hier. 



 -  Dotácia  z ÚPSVaR    -   je  na  financovanie  výdavkov  na  aktivačnú činnosť formou  menších
obecných služieb – uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť. 

- Dotácia z MV SR – na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu  evidencie pozemkov  a právnych
vzťahov  k  nim (ROEP)

-  Dotácia  z MF SR  -  Výmena  okien a dverí  na budove  domu  služieb –  zvýšenie  je  podľa
skutočného plnenia.

-  Finančné operácie  – prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na financovanie rozvodu
verejného osvetlenia na cintoríne, spolufinancovanie výmeny okien a dverí na dome služieb , nákup
dlažby na chodníky  areáli MŠ a splácanie úveru a úrokov na chodníky II.  

 V bežnom rozpočte sa menia výdavky:

Obec –  V položke zdravotne poistenie  Union,  odvody do soc.  poisťovni  na  starobné a invalidné
poistenie,   elektrická  energia  ,telefónne  služby,   odmeny  na  dohodu  mimopracovného  pomeru,
všeobecné  služby – v oblasti CO  sa  zvyšujú výdavky na základe skutočného plnenia a na položke
telefónne služby, kancelársky materiál, reprezentačné,  servis, údržba a opravy  služobného osobného
auta, poistenie majetku, kontroly ,  revízie, a nemocenské dávky   znižujú  sa výdavky na základe
skutočného plnenia.

Finančná a rozpočtová oblasť – na položke poplatky za administrácia úveru   a na položke provízie
za platby súvisiace z úverom  sa rozpočet zvyšuje na základe skutočného  čerpania.

Voľby v roku 2014  – rozpočet sa upravuje na základe skutočného čerpania. Výdavky sú plne hradene
z dotácie MV SR.

Transakcia verejného dlhu –  rozpočet sa zvyšuje na  položke splácanie úrokov  z úveru na chodníky
II. 

Nakladanie s odpadovými vodami – znižuje sa položka rozpočtu za  všeobecný materiál a zvyšuje sa
položka všeobecné služby za pretlak kanalizácie na ul. Poľnej a Drobnej prevádzkarni.  

Finančné operácie:

Transakcie verejného dlhu  - zvýšenie rozpočtu na položke splácanie úveru – istiny na chodníky II.

Rozvoj obcí –rozpočet sa zvyšuje na položke   palivo do kosačiek, servis, údržba ,opravy a výdavky
s tým  spojene  –  kosačky,  kosenie  verejnej  zelene  nakoľko  sa  zvýšili  náklady  na  tieto  práce.
Nákup  zámkovej  dlažby  na  chodník  na  cintoríne,  verejne  obstarávanie   na  vypracovanie
bezpečnostného  projektu  a bezpečnostnej  politiky  informačného  systému,  vypracovanie  a vedenie
dokumentácie  CO ,  stavebný dozor  – Renovácia  a rozvoj  obce  Jacovce,  práce naviac  II.,  verejné
obstarávanie na výmena vyplní otvorov v objekte telocvičňa ZŠ s MŠ, vytýčenie telekomunikačných
sietí, vytýčenie plynovodu, nakladanie a preprava zámkovej dlažby pre MŠ.  Na položke poistné je
čerpanie  za  poistné  za  pracovníka  na  aktivačnú  činnosť  dávky  v hmotnej  núdzi  a  na  položke
všeobecný materiál a všeobecné služby  - náklady na aktivačnú činnosť  formou menších obecných
služieb – uchádzačov o zamestnanie,  tieto  práce sú plne financovanie z  dotáciu zo ŠR ÚPSVaR.

Zdravotníctvo  - na položke elektrická energia sa rozpočet zvyšuje podľa skutočného čerpania.



Šport – znižuje sa  rozpočet  na položka   nájom za ihrisko TJ  a zvyšuje sa rozpočet na položke
transfer pre šport – futbalový oddiel a zvyšuje sa rozpočet na položke všeobecné služby   na prepravu
futbalistov – žiakov do Štúrova. 

Ostatné  kultúrne  služby  vrátane  kultúrneho  domu –  zvýšenie   rozpočtu  na   položka   vodné
v kultúrnom dome – porucha na vodovode , podľa skutočného čerpania.

Hospodárska správa – dom služieb  - na  položke plyn a vodné, stočné sa  zvyšuje  rozpočet podľa
skutočného čerpania.

Vysielacie a vydavateľské služby – na položke oprava  MR  sa znižuje rozpočet podľa skutočného
čerpania.

Náboženstvo a iné spoločenské služby – na položke vodné  a stočné  na miestnom cintoríne  sa
zvyšuje rozpočet  podľa skutočného čerpania.

Opatrovateľská služba -  na položke tarifný plat- osobný plát a odvody do VšZP a soc. poisťovni –
starobné a invalidné poistenie sa rozpočet znižuje na základe skutočnosti.

Kapitálové výdavky:

Rozvoj obce  -  zvýšenie rozpočtu nákup zámkovej dlažby  na chodníky v areáli MŠ, vybudovanie
rozvod verejného osvetlenia na cintoríne a za projektovú dokumentáciu na VO na cintoríne.

Starosta obce  - ďalej informoval, že žiadosť o navýšenie dotácie pre futbalový oddiel TJ Družstevník
Jacovce z rozpočtu obce nie je zahrnutá v tejto zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2014
z dôvodu oneskorene doručenej žiadosti zo strany futbalového oddielu na Obecný úrad. 

p. Lacika – informoval, že situácia je vážna a je nutné nájsť v rozpočte finančné prostriedky vzhľadom
na to, že situácia je taká, že do konca roka sa nedá s finančnými prostriedkami vyjsť. 

Poslanci  po diskusii  navrhli  zaoberať sa  s uvedenou žiadosťou neskoršie,  a že  je  potrebné aby sa
žiadosťou zaoberala  ekonomická komisia. 

Hlavná kontrolórka – predložila poslancom vypracované odborné stanovisko k  zmene
rozpočtu obce Jacovce pred jeho schválením v obecnom  zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia
§ 18 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.  Predkladaná zmena rozpočtu č.2/2014 bola vypracovaná na základe vzniknutých
nevyhnutných potrieb vo výdavkovej časti rozpočtu. Predložený návrh zohľadňuje zmeny ako
na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov, ktoré doposiaľ v schválenom rozpočte neboli
zapracované. Návrh zmeny rozpočtu predpokladá celkové zvýšenie príjmovej časti o 33 648.-
€.Návrh  zmeny  rozpočtu  predpokladá  celkové  zvýšenie  vo  výdavkovej  časti  o 33648.-
€.Predkladaná  zmena  rozpočtu  č.2/2014  napĺňa  základnú  zásadu  vyrovnanosti  rozpočtu
v celkovej  výške   1 074 438.-€  vrátane  finančných  operácií. Na  základe  vyhodnotenia
procesov prípravy a tvorby návrhu predkladanej zmeny a následne spracovaného stanoviska,
ako  aj  skutočností  uvedených  v tomto  dokumente.  Z tohto  dôvodu  odporúča poslancom
Obecného zastupiteľstva v Jacovciach predložený materiál  – zmena rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.2/2014 schváliť. 

                                    



Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2014

D. SCHVAĽUJE:
3. Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 v zmysle ustanovenia § 14 Zákona č. 583/2004 
Z.z. s pripomienkou
4. Použitie rezervného fondu na použitie kapitálových výdavkov 

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

K     bodu 10:
Rôzne

 – Informácia – žiadosť Obce Jacovce o pristúpenie do Ponitrianskeho združenia obcí pre 
separovaný zber a nakladanie s odpadmi

Starosta obce - dňa 29.7.2014 po predchádzajúcom rokovaní s predsedom predstavenstva p. Kováčom
/starosta  obce  Mojmírovce/  bola  zaslaná  žiadosť  o pristúpenie  do  Ponitrianskeho  združenia  pre
separovaný zber  a nakladanie s odpadmi. Dňa 14. 8. 2014 na Valnom zhromaždení Ponitrianskeho
združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi bolo naše členstvo odsúhlasené  s tým, že
je potrebné odsúhlasiť v OcZ a taktiež je potrebné odsúhlasiť členský poplatok do združenia podľa
Stanov združenia. Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli  na  území  obcí,  riešenie  problémových  javov  v odpadovom  hospodárstve  členských  obcí,
zabezpečením zberu,  zvozu  a zneškodnením nevytriedeného  komunálneho  odpadu,  dotrieďovaním
a následným zhodnocovaním vyseparovaných zložiek. Počiatočný vstupný vklad predstavuje 5,- Sk za
každého obyvateľa. 

Poslanci po diskusii nemali pripomienky k pristúpeniu Obce Jacovce do Ponitrianskeho združenia obcí
pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
4. Informáciu  - žiadosť Obce Jacovce o pristúpenie do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný 
zber a nakladanie s odpadmi 

D. SCHVAĽUJE:
5. Pristúpenie Obce Jacovce  do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie 
s odpadmi 

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



- Informácia – Zaslanie stanoviska od p. Rudolfa Schwarza

Starosta obce - v zmysle uznesenia z riadneho 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa
22.5.2014  pod  bodom  D/  uložilo  Obecnému  úradu  rokovať  s p.  Rudolfom  Schwarzom
o možnosti  predlženia  kúpnej  zmluvy  a zmluvy  o zriadení  predkupného  práva   zo  dňa
16.7.2009.  Dňa 7.7.2004 bolo  Obci  Jacovce   doručené  od p.  Rudolfa  Schwarza  súhlasne
stanovisko  k možnej  dohode  o zmene  článku  3.  Kúpnej  zmluvy  a Zmluvy  o zriadení
predkupného práva z lehoty 3 rokov na lehotu do 31.12.2019. Z tohto dôvodu doporučujeme
vypracovať  dodatok k predmetnej  zmluve,  v ktorom bude lehota  do  3  rokov zmenená  na
lehotu do 31.12.2019.

Poslanci  nemali  pripomienky  k uvedenej  informácii  a súhlasili  s predloženým  návrhom
zmluvy o zriadení predkupného práva. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
5. Informáciu – stanovisko p. R. Schwarza, Topoľčany 

E. SÚHLASÍ:
1.S predloženým návrhom zmluvy o zriadení predkupného práva uzatvorenej medzi Obcou Jacovce
ako  povinným  a Rudolfom  Schwarzom,  nar.  12.8.1950,  bytom  Podjavorinskej  1942,  955  01
Topoľčany  ako  oprávneným,  ktorej  predmetom  je  nehnuteľnosť  nachádzajúca  sa  v k.ú.  Jacovce,
zapísaná na LV č. 793 ako parc. č. 548/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1043 m2 a to na
do určitú do 31.12.2019

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

- Informácia  –  Žiadosť  ZS  distribučná  a.s.,  Bratislava  o zriadenie   vecného  bremena
a prerokovanie v Obecnom zastupiteľstve 

Starosta obce -  Dňa 02.04.2014 Obec Jacovce ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona
číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov vydala rozhodnutie o umiestnení stavby. Bolo začaté stavebné konanie podľa § 61 zákona č.
50/1976 Zb. vo veci „Tesáre – VN prípojka s trafostanicou pre samotu Klačanský a spol.“ na pozemku
parc. č. 1602 v kat. území Jacovce a parc. č. 796/5 v kat. území Tesáre. Dňa 27.5.2014 Obec Jacovce
v súlade s ust. § 61 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov oznámila začatie stavebného konania dotknutým orgánom a ostatným
účastníkom konania verejnou vyhláškou (oznámenie) v zákonnej lehote 15 dní (od 27.5.2014 -  do
11.06.2014). Dňa 10.6.2014 Obec Jacovce obdržala žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s.  Bratislava,  v zastúpení  Július  Klačanský,  Športovcov 2110/10,  955 01  Topoľčany o zriadenie
vecného  bremena  a prerokovanie  na  zastupiteľstve.  Obec  Jacovce  zvolala  rokovanie  vo  veci



stavebného  konania  „Tesáre  –  VN  prípojka  s trafostanicou  pre  samotu  Klačanský  a spol.“  Preto
navrhujeme  schváliť  zriadenie  vecného bremena  v zmysle  predloženého návrhu zmluvy o zriadení
vecných bremien na elektrické zariadenia a rozvody v prospech Západoslovenskej distribučnej,  a.s.
Bratislava. 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu zriadenia vecného bremena. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
6. Informáciu – žiadosť ZS distribučná a.s., Bratislava o zriadenie vecného bremena a prerokovanie 
v OcZ 

D. SCHVAĽUJE:
6. Zriadenie vecného bremena v zmysle predloženého návrhu zmluvy o zriadení vecných bremien na 
elektrické zariadenia a rozvody v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava 

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

- Žiadosť o skončenie prenájmu nebytových priestorov dohodou 

Starosta obce – prečítal žiadosťi pod č. 748/2014 zo dňa 20.8.2014 od p. Jaroslava Božika, Brezová
431,  Jacovce,   ktorý  žiada  o ukončenie  nájmu  prenajatej   hnuteľnej  veci  a to  montážnej  plošiny
Multicar  M25 k dátumu 30.11.2014 a pod č.  747/2014 zo  dňa 20.8.2014 od p.  Jaroslava Božika,
Brezová  431,  Jacovce,  ktorý  žiada  o ukončenie  nájmu  prenajatého  priestoru  –  pekáreň,  vedľajšia
miestnosť pekárne a šatne na Májovej ulici č. 113/114, Jacovce. 

Poslanci nemali pripomienky k žiadostiam a zároveň uložili Obecnému úradu zabezpečiť ponukové
konanie na predaj montážnej plošiny. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
7. Žiadosť o skončenie prenájmu hnuteľnej veci dohodou podľa žiadosti pod č. 748/2014
8. Žiadosť o skončenie nájmu nebytových priestorov dohodou podľa žiadosti pod č. 747/2014

F. UKLADÁ:
1. Obecnému úradu zabezpečiť ponukové konanie na predaj plošiny  

Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K     bodu 11:



Diskusia

Ing. Bošanský – navrhol zaoberať sa s majetkom na LV, ktorý patrí Vyššiemu územnému celku. 

p. Komačka – mal dotaz na realizáciu zelených pásov popri hlavnej ceste. 

K     bodu 12:
Záver

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 22. Zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva. 

Overovatelia: 

Peter Komačka .............

Juraj Lacika .................

Zapisovateľka:

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

PhDr. Imrich Hermann
                    starosta obce 


