Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 9.2.2015 o 17.00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou
Správa z kontroly hlavného kontrolóra
Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jacovce č. 2/2015 – Štatút obce Jacovce
Návrh Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
Návrh na delegovanie poslancov OcZ za členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Jacovciach
v zmysle Zák. č. 596/2003 Z.z.
Žiadosti – o príspevok
- o umiestnenie pouličného osvetlenia
- o poskytnutie priestorov na dobrovoľnícku činnosť
Rôzne – pripravovaná anketa ohľadom záujmu o nájomné byty
- Informácia o výzve MŠVVaŠ SR na podporu kapacít materských škôl
Diskusia
Záver

Jednanie:

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce – otvoril 1. riadne zasadnutie, kde poslancov oboznámil s programom zasadnutia
Obecného zastupiteľstva.
Poslanci súhlasili s navrhovaným programom.
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
Do návrhovej komisie starosta navrhol: Ing. Pavloviča, MUDr. Čačíka a p. Beňa
Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Bošanskú, p. Laciku
Poslanci súhlasili s navrhovanými komisiami.

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za zapisovateľku určil p. Plačkovú.

K bodu 3:
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou
Hlavná kontrolórka – predložila kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva. Uznesenie pod bodom C/1 z 21. zasadnutia OcZ bolo uložené Obecnému úradu
doriešiť s občanmi bývajúcimi na ul. Májovej možnosť vybudovania odstavných plôch na vlastné
náklady. Uznesenie je splnené. K uvedenému zasadala Komisia životného prostredia a výstavby,
dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja a vysvetlenie podal poslanec Ing. Vičan, predseda
menovanej komisie. Zápis z uvedenej komisie je prílohou k zápisnici. Uznesenie pod bodom F/1
z 22. zasadnutia OcZ naďalej trvá.
Poslanci nemali pripomienky ku kontrole uznesení a vzali uvedené na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4:
Správa o činnosti hlavného kontrolóra a Správa z kontroly hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka – predložila poslancom Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, ktorá sa
predkladá raz ročne v súlade s § 18f, ods.1, písm. e, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Kontrola bola zameraná na kontrolu zákonitosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce,
následnú finančnú kontrolu, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane
nariadení obce, kontrolu vedenia účtovníctva, kontrolu na ochranu osobných údajov, kontrolu plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Hlavná kontrolórka – predložila poslancom Záznam z kontroly – Záznam o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 3/2014, ktorej predmetom bola kontrola vedenia účtovníctva na rok 2013.
Kontrola bola vykonaná na Obecnom úrade v dňoch od 6.8.2014 do 30.10.2014. Vykonanou kontrolou
bolo zistené, že je dodržaný Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov a Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na ktorý
má Obec Jacovce vypracovanú Smernicu pre vedenie účtovníctva. Kontrolou nebolo zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov a ani interných predpisov.
Poslanci nemali pripomienky k Správam hlavnej kontrolórky a uvedené vzali na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5:
Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
Starosta obce – predložil poslancom návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva. Návrh
nového Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva vypracoval Obecný úrad z dôvodu zmeny
štatutára a zmeny Komisií pri Obecnom zastupiteľstve a je vypracovaný v súlade s § 11 odst. 4 písm.
k/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanci nemali pripomienky k návrhu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva a uvedený
poriadok schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jacovce č. 2/2015 – Štatút Obce Jacovce
Starosta obce – predložil poslancom návrh VZN Obce Jacovce č. 2/2015 – Štatút Obce Jacovce.
Uvedené VZN – Štatút Obce Jacovce je vypracovaný podľa Zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Štatút obce je základný vnútorný predpis, ktorý určuje základné
vlastnosti obce ako právnickej osoby, jej charakteristiku a poslanie. Konkretizuje príslušné
ustanovenia právnych predpisov a vymedzuje základné vlastnosti organizačného usporiadania obce,
sústavu jej orgánov, ich hlavné úlohy a vzťahy.

Poslanci nemali pripomienky k návrhu VZN č. 2/2015 – Štatút Obce Jacovce a uvedené schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
2. Všeobecne záväzné nariadenia obce Jacovce č. 2/2015 – Štatút obce Jacovce
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7:
Návrh Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu
Starosta obce – predložil poslancom návrh Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného
poriadku. Osobitná komisia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach na ochranu verejného záujmu je
zriadená a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Poslanci nemali pripomienky k návrhu Rokovacieho poriadku na ochranu verejného záujmu a uvedené
schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
3. Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8:
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
Starosta obce – predložil poslancom návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva.

Ing. Pavlovič - v súlade s ustanoveniami zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a noviel možno poslancovi poskytnúť odmenu vzhľadom na úlohy
a časovú náročnosť výkonu funkcie, na základe zásad odmeňovania poslancov schválených
obecným zastupiteľstvom. V zásadách je navrhnutý aj spôsob ako sa poslanec môže vzdať
odmeny (napr. z dôvodu, kedy by poslanec stratil príjem v zmysle iných právnych predpisov,
napr. predčasný dôchodok, materský príspevok a pod.). Ak by tak poslanec neurobil , mal by
právne postavenie zamestnanca s pravidelným alebo nepravidelným príjmom (§4 ods.1 a 2
zákona o sociálnom poistení účinnom od 1. januára 2011) a zo strany Sociálnej poisťovne by
došlo k zastaveniu vyplácania dôchodku alebo iných dávok nemocenského poistenia.
Mgr. Kičac – navrhuje aby neboli poslanci odmeňovaní.
MUDr. Čačík – navrhuje v čl. 4 – Odmeňovanie poslancov zvýšiť pôvodný návrh Ing. Pavloviča
z 20 € na 30 €.
Hlasovalo sa za 1. návrh Ing. Pavloviča s tým, že súhlasil so zmenou sumy odmeny z 20 € na 30 €.

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Mgr. Kišac/
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva

K bodu 9:
Návrh na delegovanie poslancov OcZ za členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Jacovciach
v zmysle Zák. č. 596/2003 Z.z.
Starosta obce – otvoril ďalší bod programu a k tomuto bodu žiadosť riaditeľky Základnej školy
s materskou školou Mgr. Babčanovej, ktorá žiada, aby v Rade školy zostali pôvodní poslanci
v zložení: Ing. Vičan, Ing. Hlísta, p. Komačka a p. Lacika, z dôvodu, že menovaní sa svojou prácou
podieľajú na vzraste školského zariadenia.
p. Lacika – členovia do Rady školy boli volení v roku 2013 a volia sa na štyri roky a preto nerozumie
prečo sa idú voliť nový členovia do Rady školy.
Ing. Pavlovič – vysvetlil, že vyhláška MŠ v § 1 hovorí o tom, že zriaďovateľ deleguje svojich
zástupcov do Rady školy. To znamená, že Obecné zastupiteľstvo môže delegovať aj každý mesiac.
Poslanci, ktorým skončil mandát poslanca. Na základe delegovania členov do Rady školy Obecným
zastupiteľstvom starosta obce listom oznámi, kto bol menovaný za členov do Rady školy. Navrhuje
odvolať bývalých poslancov Ing. Hlístu a p. Komačku z funkcie Rady školy a navrhuje vymenovať
nových poslancov OcZ Mgr. Bošanskú a p. Beňa.
Ing. Vičan – informoval, že bývalí poslanci OcZ prejavili záujem i naďalej zotrvať v Rade školy
a preto navrhuje aby členovia zostali pôvodní.
Po diskusii starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Pavloviča za odvolanie bývalých poslancov OcZ
z Rady školy.
Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 3 poslanci /Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Vičan/
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
C. ODVOLÁVA:
1. Z funkcie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ v Jacovciach: Ing. Pavla Hlístu a p. Petra Komačku
Starosta obce dal ďalej hlasovať za delegovanie /menovanie/ navrhovaných poslancov
Ing. Pavlovičom do Rady školy.
Hlasovanie za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 3 poslanci /Mgr. Kišac, p. Lacika, Ing. Vičan/
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
D. VYMENÚVA:
1. Do funkcie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ v Jacovciach: Mgr. Janku Bošanskú a p. Romana Beňa

K bodu 10:
Žiadosti
-

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia 36,
žiadajú o finančný príspevok pre ich organizáciu.

Topoľčany

Starosta obce – predložil poslancom uvedenú žiadosť. Poslanci po diskusii nesúhlasili s fin.
príspevkom pre menovanú organizáciu a žiadosť vzali na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
4. Žiadosť pod č.1051/2014 zo dňa 10.12.2014 o príspevok Únii nevidiacich
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

Matúš a Lenka Rumančíkoví, Hlboká 730/51, Jacovce

Starosta obce – predložil poslancom uvedenú žiadosť.
Ing. Vičan – informoval, že žiadosť bola predmetom rokovania v stavebnej komisii, ktorej záverom
bolo, že osvetlenie, ktoré sa nachádza na rohu domu na adrese 730/51 bude pootočené tak, aby
osvetľovalo túto križovatku.
Poslanci po diskusii vzali žiadosť na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
5. Žiadosť pod č. 22/2015 zo dňa 13.1.2015 o umiestnenie pouličného osvetlenia
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

eRko klub Pavučina radosti Jacovce, OC Rybany

Starosta obce – predložil poslancom uvedenú žiadosť a informoval, že priestory sú voľné,
momentálne tam majú zložené nejaké veci členovia Klubu dôchodcov, ktorí sú ochotní si ich
odstrániť.
Mgr. Bošanská – boli by to dobré priestory pre činnosť klubu a je možnosť po úpravách uvoľniť
priestory, ktoré máme teraz k dispozícii.
Ing. Pavlovič – navrhol, aby si Mgr. Bošanská v spolupráci s MgA. Hankom pripravila návrh úprav
uvedeného priestoru.
Poslanci po diskusii vzali žiadosť na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
6. Žiadosť pod č. 83/2015 zo dňa 28.1.2015 o poskytnutie priestorov na dobrovoľnícku činnosť

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 11:
Rôzne
– pripravovaná anketa ohľadom záujmu o nájomné byty
Starosta obce – informoval poslancov o pripravovanej ankete ohľadom záujmu o nájomné byty
v Jacovciach. /prečítal anketu/. Ďalej informoval, že anketu vyhotovil Ing. Bošanský, ktorý aj
informoval o uvedenej ankete. Nájomné byty by slúžili mladým rodinám, dôchodcom, ktorí majú
problémy finančne zvládnuť drahú prevádzku bývania vo väčších rodinných domoch a pri sústredení
viacerých starších občanov na jednom mieste, by obec vedela jednoduchšie a kvalitnejšie vykonávať
sociálnu starostlivosť pre odkázaných občanov.
Ing. Pavlovič – podotkol, že anketa nie je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
pretože ten platil len do konca roka 2014 a je potrebné ho čím skôr mať, z dôvodu, že aj pri podávaní
rôznych žiadostí nám bude PHSR chýbať a je dôležitým dokumentom. Je nutné aby v PHSR boli
zapracované požiadavky občanov, atď. Uvedenú anketu vidí ako víziu do budúcna ale realizáciu určite
nie ani o dva roky dopredu. Nie je proti zrealizovaniu nájomných bytov, anketa by sa mala uverejniť aj
na web stránke Obecného úradu. OcZ si musí určiť priority na celé štvorročné obdobie.
Po diskusii poslanci vzali uvedenú anketu na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
7. Pripravovanú anketu ohľadom záujmu o nájomné byty
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

Informácia o výzve MŠVVaŠ SR na podporu kapacít materských škôl

Starosta obce – informoval poslancov o výzve, ktorú pripravilo MŠVVaŠ SR za aktívnej spolupráce
zo ZMOSom na prístavbu, výstavbu a rekonštrukciu priestorov pre materské školy a zariadení
školského stravovania pri materských školách a otvoril rozpravu.
Mgr. Babčanová, riaditeľka ZŠ s MŠ – uvedená výzva sa našej obce netýka, pretože je to výzva
vyslovene pre vytvorenie ďalších tried pre Materské školy a nás sa to netýka, z dôvodu, že naša škôlka
je v nová.
Ing. Pavlovič – informoval ohľadom výzvy toľko, že dotáciu je možné poskytnúť mestám a obciam,
ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali finančné prostriedky na rozšírenie kapacít materskej školy
z prostriedkov Európskej únie na objekt, ktorý je predmetom žiadosti o dotáciu. A z toho dôvodu sa to
našej obce netýka, pretože Obec už čerpala finančné prostriedky na tento účel.
Poslanci po diskusii vzali uvedené na vedomie. K tomuto bodu sa nehlasovalo.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
8. Informáciu o výzve MŠVVaŠ SR na podporu kapacít materských škôl

K bodu 12:
Diskusia
Starosta obce – otvoril diskusiu.
Diskusia poslancov:
Ing. Pavlovič – navrhol pracovné stretnutie Obecného zastupiteľstva na tretí marcový týždeň. Pre
hlavnú kontrolórku navrhol, aby prekontrolovala na Obecnom úrade platné Všeobecne záväzné
nariadenia obce a platné Smernice a Poriadky Obce Jacovce.
p. Lacika – preveriť vjazd pred domom, kde býva p. Kapusňák, pri odbočke k p. Šatanovi. Je tam
vybudovaný vjazd do dvora a či je to v súlade so stavebným zákonom.
p. Adamíková – podotkla, že nie je označená zástavka a ani parkovisko na námestí obce Jacovce.
Mgr. Kišac – mal dotaz prečo boli retardéry zdemontované na ul. Farskej.
Starosta obce – pravdepodobne kvôli zimnej údržbe, čo potvrdil aj Ing. Pavlovič.
p. Adamíková – za občanov bývajúcich v okolí firmy Drevovýroba Sokol predložila podnet na
prešetrenie menovanej firmy, z dôvodu neustáleho /24 hodinového/ nekontrolovaného zadymovania
ovzdušia a celého okolia z uvedenej firmy. Občania tam bývajúci nemôžu vetrať a veľmi ich to
obťažuje.
Ing. Pavlovič – je nutné skontrolovať prevádzkové hodiny u uvedenej firmy. Pokiaľ nepríde
k zlepšeniu, tak vykonať kontrolu z Hygieny.
Diskusia občanov:
p. Dubná, zástupca Materskej školy – podala informáciu ohľadom stavu dvora pri Materskej škole.
Mala dotaz do akej doby bude úprava skončená. Ďalej informovala o chýbajúcich sieťkach na oknách
MŠ a o potrebe pokryť vybudované plochy pri MŠ špeciálnou gumou, kvôli bezpečnosti detí.
K bodu 13:
Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 1. riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
Overovatelia:
Mgr. Janka Bošanská ..................
p. Juraj Lacika ............................
Zapisovateľka:
Magdaléna Plačková ..................

Jaroslav Božik
starosta obce

