
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica 

z  mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa 13.1.2015
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jacovce o určení miesta a času zápisu detí do

1.  ročníka  Základnej  školy  s materskou  školou,  Školská  5,  Jacovce  v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Jacovce

      3.   Záver

Jednanie:

K     bodu 1:
Otvorenie zasadnutia

Starosta obce – otvoril mimoriadne zasadnutie,  kde poslancov oboznámil s programom mimoriadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Poslanci súhlasili s navrhovaným programom. 

Do návrhovej komisie starosta navrhol: Ing. Pavloviča, Ing. Bošanského, MUDr. Čačíka
Za overovateľov zápisnice určil:  Mgr. Bošanskú, p. Beňa

Poslanci súhlasili s navrhovanými komisiami.

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



K     bodu 2:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jacovce 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 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jacovce o určení
miesta  a času  zápisu  detí  do  1.  ročníka  Základnej  školy  s materskou  školou,  Školská  5,  Jacovce
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce. Tento návrh bol  vypracovaný v spolupráci so ZŠ s MŠ.
Zápis  detí  sa  uskutoční  dňa 29.  januára  2015 a z tohto dôvodu bolo zvolané mimoriadne  Obecné
zastupiteľstvo, aby uvedené VZN bolo schválené a účinné k tomuto dňu zápisu detí.  

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:  
1. Všeobecne záväzného nariadenia obce Jacovce č. 1/2015 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:  7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 3:
Záver

Starosta obce – na záver  informoval poslancov Obecného zastupiteľstva, že na post zástupcu starostu
obce menoval  starosta obce Ing.  Jána Pavloviča.   Ďalej  poďakoval  prítomným za účasť a ukončil
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Ing.  Pavlovič  –  na  záver  informoval  poslancov  o termínoch  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva
a navrhol, aby si poslanci určili dni, ktoré by im v týždni vyhovovali. 

Poslanci po diskusii sa dohodli na deň /štvrtok o 17.00 hod./.

Ing. Pavlovič – ďalej informoval poslancov, že keď sa začína nové obdobie a mali by sme mať nejakú
víziu do budúcna, čo by bolo dobré renovovať, rekonštruovať alebo si treba určiť  priority na toto
štvorročné  obdobie.   Do  budúceho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vyzval  poslancov,  aby  si
pripravili svoje vízie a plány a na čo by sa chceli zamerať. 

Overovatelia:
Mgr. Janka Bošanská................

Roman Beňo ............................

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

Jaroslav Božik 
                                     starosta obce 


