Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 7.5.2015 o 17.00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou
Správa z kontroly hlavného kontrolóra
Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2015
Prerokovanie platu starostu v zmysle Zák. č. 253/1994 Z.z. a jeho noviel
Návrh Povodňového plánu záchranných prác obce Jacovce - aktualizácia
Vstup obce Jacovce do MAS SOTDUM – aktualizácia
Žiadosti – pod č.132/2015 – Chirurgické oddelenie, Topoľčany – petícia
- pod č. 131/2015 – Nájomníci 24 BJ, Jacovce – o prehodnotenie nájmu
- pod č. 208/2015 – Ing. Juhás, Nitra - o poskytnutie priestranstva na umiestnenie
reklamy
- pod č. 263/2015 – Mária Gulišová, Jacovce - o zmenu otváracích hodín v knižnici
- pod č. 291/2015 – Igor Pirťan ALPOFIN, s.r.o. Jacovce – o prenájom hydraulickej
plošiny
- pod č. 292/2015 – Zdenko Kišac, Jacovce – vypovedanie zmluvy o dielo
10. Rôzne – informácia – príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jacovce
- informácia - príprava žiadosti o poskytnutie dotácie – Podpora rozvoja športu,
spolufinancovanie obce Jacovce
11. Diskusia
12. Záver

Jednanie:
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce – otvoril 2. riadne zasadnutie, kde poslancov oboznámil s programom zasadnutia
Obecného zastupiteľstva.
Poslanci súhlasili s navrhovaným programom.
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Kišaca, Mgr. Bošanskú, p. Laciku
Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Pavloviča, Ing. Bošanského
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú

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

K bodu 3:
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou
Hlavná kontrolórka – predložila poslancom kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva. Uznesenie pod bodom D/1 z 19. zasadnutia bolo uložené starostovi obce hľadať
možnosti realizácie kultúrneho stánku v obci Jacovce. Prijaté uznesenie naďalej trvá s tým, že
k uvedenej veci bol oslovený podnikateľ – prebiehajú rokovania, v prípade neúspechu je ďalšia
alternatíva postaviť kultúrny dom nad budovou Jednoty. Ďalšie uznesenie pod bodom D/1 z 20.
zasadnutia bolo Obecnému úradu pripraviť dokumentáciu pre stavebné povolenie k prípadnej výzve na
čerpanie finančných prostriedkov z Eurofondov ohľadom protipovodňových opatrení. Úloha naďalej
trvá, dokumentácia pre stavebné povolenie nie je zatiaľ pripravená. Ďalšie uznesenie pod bodom D/2
z 20. zasadnutia bolo Obecnému úradu vypísať súťaž na audit a spracovanie projektovej dokumentácie
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Úloha naďalej trvá, bola vyhlásená výzva Ministerstva
hospodárstva, na ktorej sa pracuje, žiadosť je možné podať do konca septembra. Ďalšie unesenie pod
bodom F/1 z 22. zasadnutia bolo Obecnému úradu uložené zabezpečiť ponukové konanie na predaj
plošiny. Riešenie tejto úlohy je predmetom dnešného rokovania OcZ v bode žiadosti.
Taktiež informovala o úlohách, ktoré vyplynuli z diskusie z predchádzajúceho zasadnutia OcZ.
Ing. Pavlovič – mal pripomienky na elektronické zasielanie Zápisu z kontroly uznesení a z diskusie z
predchádzajúceho zasadnutia OcZ spolu s materiálmi k pozvánke na OcZ.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky ku kontrole uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou s pripomienkami
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4:
Správa z kontroly hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka – v súlade s Plánom práce schváleným Obecným zastupiteľstvom bola vykonaná
kontrola účtovníctva v subjekte Telovýchovnej jednoty, Družstevník Jacovce, ktorá bola prerokovaná
so starostom obce a administratívnym pracovníkom TJ. Po vykonaní kontroly boli prijaté opatrenia na
dodržiavanie ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách – zákonnosť,
efektívnosť, účinnosť a účelovosť pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami. Ďalej účtovníctvo
viesť podľa Zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, dodržiavať Zák. č. 502/2011 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenej správe.
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 5:
Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2015
Starosta obce - v súlade s ustanovením zákona 369/1990 Zb., § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a v súlade so schváleným uznesením
obecného zastupiteľstva č. 23/2014, bod B/12, zo dňa 30. 10. 2014 sa vykoná zmena rozpočtu obce
Jacovce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015.
Ing. Pavlovič – informoval poslancov o správe zo zasadnutia Komisie ekonomiky a správy majetku,
ktorá sa konala dňa 27.4.2015. Informoval, že v priebehu I. štvrťroka 2015 došlo k niektorým
zmenám, ktoré vyvolávajú potrebu zmeny rozpočtu pre rok 2015. Preto sa predkladá obecnému
zastupiteľstvu návrh na zmenu rozpočtu Obce Jacovce č. 1/2015. Návrh na zmenu rozpočtu pozostáva
z rozpočtového opatrenia „Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Daňové príjmy - výnos dane z
príjmov poukázaný územnej samospráve sa navýšil. Upravili sa dotácie podľa skutočnosti, tieto nám
boli poukázané v priebehu mesiaca marec. Prímy sa znížili vo finančných operáciách, nakoľko
rezervný fond bol použitý v roku 2014. Bežné výdavky – čiastočne sa znížili mzdy na zamestnancov,
prepočítané podľa skutočnosti prvých mesiacov roka. V časti odstupné je navýšená položka o sumu
odstupného odchádzajúceho starostu. Nakoľko pán starosta odchádzal v mesiaci január 2015, táto
suma nebola plánovaná. Zvýšenie položky je výrazné v časti nakladanie s odpadmi. Od januára sa
v obci menil dodávateľ na vývoz odpadu. Prešli sme na triedenie odpadu, z toho vyplynulo že každá
domácnosť a prevádzka má smetné nádoby na triedený odpad. Pri bytové domy, a na cintorín sa
nakupovali smetné nádoby ktoré neboli začlenené do rozpočtu. Tieto sú v evidencii majetku obce.
Tiež sa mení suma na správcu zberného dvora. Predchádzajúci správca si svoju činnosť fakturoval.
Teraz je tam správca platený na dohodu. Z dohody o vykonaní práce vyplývajú aj odvody do

poisťovní. Tieto urobili navýšenie na činnosť správcu. Znížili sme položku na kosenie, podľa
skutočnosti roku 2014. V športe sa robila úprava transferu pre futbalový oddiel podľa žiadosti
a predložených výkazov športovcov. V položke vodné, stočné na športe sa vychádza z platených
zálohových faktúr, ktoré sú 50 € mesačne. Je tam mierne navýšenie oproti roku 2014, pri vyúčtovaní
by sa suma upravila. Kultúrne programy – suma bola upravená o čiastku 150 € na florbalový turnaj
pripravovaný na 17. 11. (Deň študentstva) . Kapitálové výdavky – suma sa zvýšila o sumu na faktúre,
ktorou sa uhradil zostatok za výmenu okien na dome služieb. Suma 2500 € je na položke „Program
rozvoja športu“. Počíta sa s dotáciou, o ktorú by sme požiadali na prestavbu ihriska. Dotácia je do
výšky 50 tis. €. Obec by potom spolufinancovala túto akciu 5 %. Taktiež suma 1000 € a 1350 € na
prípravu projektov pre dokončenie chodníkov v časti Majer a cintorín. Suma 3300 € je taktiež
pripravená na projekty verejného osvetlenia a stavebné úpravy na cintoríne. V kapitálových
výdavkoch je položka Účasť na majetku PZO SZNO. To je poplatok na účasti na majetku
Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Znížili sme sumu
o polovicu, nakoľko je možná dohoda na splátkach.
Ing. Pavlovič - ďalej informoval o pripravovaných projektoch, do ktorých by sa obec zapojila.
Ministerstvo financií pripravilo výzvu pre obce, z ktorej by maximálna čiastka dotácií bola cca 13.500
€ (10% spolufinancovanie). Tieto prostriedky by sme chceli využiť na chodníky na cintoríne,
osvetlenie cintorína). Žiadosť je zo strany obce podaná.
Ministerstvo hospodárstva - výzva verejné osvetlenie. Okrem prostriedkov na spolufinancovanie by
obec musela hradiť projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie.
Ďalším projektom je multifunkčné ihrisko. Je možnosť získať 30 – 50 tis. € (5% spolufinancovanie).
Projekt a verejné obstarávanie je už objednaný, termín podania je do 20.5.2015.
Posledným projektom sú výzvy ktoré bude posielať Ministerstvo školstva a Ministerstvo
pôdohospodárstva kde je suma cca 115 tis. € (5% spolufinancovanie). Tam by sa predložili žiadosti na
rekonštrukciu školskej družiny, výmena okien, dverí a oprava strechy.
Finančné prostriedky si vyžiada aj dokončenie projektu pre vodárne.
Ing. Pavlovič mal pripravený návrh výpočtu od hlavnej kontrolórky obce na uzatvorenie úveru pre
prípadné financovanie vyššej čiastky ktorá by vyplynula z týchto projektov. Zámery obce sú správne,
snaha zlepšiť životné prostredie pre občanov je reálna, všetky pripravované projekty sú prospešné pre
obec.
Poslanci nemali pripomienky k návrhu zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 a uvedené
schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
1. Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2015
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6:
Prerokovanie platu starostu v zmysle Zák. č. 253/1994 Z.z. a jeho noviel
Starosta obce – odovzdal slovo Ing. Pavlovičovi na vedenie tohto bodu programu.
Ing. Pavlovič – z dôvodu zmeny priemernej mesačnej mzdy v Národnom hospodárstve za rok 2014 sa
v zmysle § 11 ods.. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach určuje plat starostu obce podľa zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. Od 01. júna 2011 platí zákon č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. V
zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1, alebo
násobku podľa § 4 ods. 7, platovej skupiny č. 3 s počtom obyvateľov od 1 001 do 3 000 - 1,98
násobok. Podľa § 4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. l.
Obecné zastupiteľstvo môže ešte takto určený plat zvýšiť o 70 % a to z toho dôvodu, že novelizáciou
zákona č.253/1994 Z.z. s účinnosťou od 1.júna 2011 starostovia a ani primátori nemajú nárok na
odmeny.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 4 ods. 4 plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. Plat starostu v
zmysle § 4 ods. 9, odsúhlasený OcZ podľa § 3 ods. 1 alebo odseku 2 musí byť v zápisnici zo
zasadnutia OcZ uvedený v presnej výške stanovenej v eurách. Priemerná mesačná mzda v národnom
hospodárstve za rok 2014 vyčíslená Štatistickým úradom SR je stanovená na sumu 858 €.
výpočet: 858 x 1,98 = 1 698,84 zaokrúhlený na celé euro nahor 1 699 €
Minimálny mesačný plat starostu obce Jacovce v roku 2015: 1 699 €.

Poslanci nemali žiadne návrhy na zvýšenie platu a odsúhlasili minimálny mesačný plat starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
2. Plat starostu obce podľa §3, ods. 1 Zák. č. 253/1994 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2015 v sume 1699 €

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

K bodu 7:
Návrh Povodňového plánu záchranných prác Obce Jacovce - aktualizácia
Starosta obce - Obec aktualizuje pôvodný Povodňový plán záchranných prác Obce Jacovce, ktorý bol
schválený dňa 29.3.2012 Obecným zastupiteľstvom. Ide o aktualizáciu všetkých mien a kontaktov
z dôvodu zmeny poslaneckého zboru pri Obecnom zastupiteľstve po Komunálnych voľbách 2014.

Ing. Pavlovič – informoval poslancov o dôležitosti Povodňového plánu Obce Jacovce. Krízový štáb
obce tvoria starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva. Je vytvorená aj Povodňová komisia pri
Obecnom zastupiteľstve, ktorá spolu s Krízovým štábom obce by si mala prezrieť priestory, kde sú
uskladnené potrebné zariadenia a materiál v prípade povodne a pripraviť sa dopredu na takúto
skutočnosť.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a Povodňový plán záchranných prác obce Jacovce schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
3. Povodňový plán záchranných prác Obce Jacovce – aktualizáciu
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8:
Vstup obce Jacovce do MAS SOTDUM – aktualizácia
Starosta obce - Obec Jacovce bola zaradená do územia Miestnej akčnej skupiny SOTDUM /MAS
SOTDUM/ schválením v Obecnom zastupiteľstve zo dňa 8.10.2009 z dôvodu, aby sa mohla uchádzať
o dotácie cez program LEADER – Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Integrovaná stratégia rozvoja
územia mikroregiónu SOTDUM sa týka celého regiónu obcí SOTDUM /Spoločenstvo obcí
Topoľčiansko – duchonského mikroregiónu/. Prijatím uznesenia zaktualizujeme vstup Obce Jacovce
do MAS SOTDUM.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému a schválili aktualizáciu.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
4. Vstup obce Jacovce do MAS SOTDUM – aktualizáciu
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9:
Žiadosti
– pod č.132/2015 – Chirurgické oddelenie, Topoľčany – petícia

Starosta obce - dňa 9.01.2015 Obec Jacovce obdržala žiadosť o podporu chirurgického oddelenia NsP
Topoľčany, v ktorej žiadajú prerokovanie a prijatie stanoviska k petícii za urýchlenú realizáciu
rekonštrukcie centrálnych operačných sál a sterilizácie v Topoľčanoch.
Ing. Bošanský – je to iniciatíva niektorých ľudí, ktorí boli na zastupiteľstve VÚC. Koncom minulého
roka sa mali začať opravovať v Topoľčianskej nemocnici operačné sály z dôvodu zlého stavu
a vzhľadom na to, že sú neujasnené vzťahy a prehraté spory s bývalým prevádzkovateľom /nájomcom/
Nemocnice s poliklinikou v Topoľčanoch, predseda VÚC sa rozhodol, že peniaze na rekonštrukciu
nepustí a nevie prečo, pretože nemocnica dáva do prenájmu. Nemá to nič spoločné, že by Nemocnica
prišla o tieto operačné sály, ktoré by sa rekonštruovali a vidí za tým nejaké iné záležitosti. Čaká sa na
vyriešenie uvedených sporov. Pravdepodobne ide o získanie uvedenej nemocnice nejakou finančnou
skupinou. Teraz si prevádzkuje nemocnicu VÚC sám.

Ing. Pavlovič – mal otázku na poslanca VÚC Ing. Bošanského. O tejto situácii ohľadom rekonštrukcie
operačný sál bolo vo viacerých novinách písané ale ľudia nemajú prehľad o danej problematike. Keď
predseda VÚC financie nepustil sa pýta či je poslanecký zbor za to aby sa to pustilo? Pretože ak
predseda nepodpíše uznesenie bolo treba vyvolať opakované zastupiteľstvo a uvedené odhlasovať, čo
je zo zákona možné. To bol jeden spôsob aby niečo pohlo ďalej. Všetko zaváňa nelogickosťou a to čo
vysvetľoval predseda VÚC Belica v televízii, že nebolo zo zákona správne urobené verejné
obstarávanie tak v prvom rade za to je zodpovedný on a nie hádzať to poleno na občanov v našej
spádovej oblasti. Tlak obyvateľstva by mal byť, pretože za všetky prehraté spory je zodpovedný
štatutár. Mal by niesť zodpovednosť politickú zodpovednosť za to, že bol volení občanmi. A preto sa
prihovoril poslancovi Ing. Bošanskému, že poslanci VÚC by mali byť za to, aby sa operačné sály
v Topoľčanoch zrekonštruovali. VÚC sa chváli, že skončilo s vysokým prebytkom, ale až vtedy je
dobrý hospodár, keď v rámci kraja mám všetko vysporiadané. Mať zlé operačné sály a na účte sedem
miliónov, tak to nie je dobrý hospodár. Veľa oddelení z Topoľčian odišlo do Nitry, kde sa vystavali
nové pavilóny z európskych prostriedkov a v Topoľčanoch nič.
Ing. Bošanský – dal za pravdu Ing. Pavlovičovi a doplnil, že naozaj by mal byť väčší tlak na
doriešenie uvedenej problematiky. Myslí si, že to je dohovorené, aby to dopadlo tak ako to má
dopadnúť.
Ing. Pavlovič – doplnil, že zo strany celého SOTDUMU by bolo dobré vyvinúť iniciatívu a na
stretnutiach otvoriť túto problematiku. Samozrejme vieme, že všetko sa deje politicky a o chvíľu sú
nové voľby do VÚC a na dovysvetlenie uvedeného dodal, že v Topoľčanoch bolo vybudované
pracovisko, kde máme z bývalej rehabilitácie dva pekné priestory a je tam CTčko. Presne v tých istých
priestoroch bola magnetická rezonancia, pokiaľ sa neprehral spor z bývalým prevádzkovateľom. Tým,
že to preberalo VÚC pod svoju n.o., ktorú zriadilo a nebolo ochotné splácať splátky za rezonanciu,
tak ho odviezli, čo bolo.... a za to je zodpovedný predseda VÚC. Teraz sa musí chodiť na rezonanciu
do Nových Zámkov alebo do Nitry a ešte sa domáhať, aby to poisťovňa zaplatila alebo sa čaká dva
mesiace. Jeden z dôvodu prečo by mal Topoľčiansky región tlačiť na túto problematiku. A druhý
problém, ktorý využili šikovný podnikatelia, keď z bývalej budovy odborovej rady urobili firmu, kde
majú teraz rezonanciu. Priestory sú v Topoľčianskej nemocnici vybudované, kde rezonancia mohla
byť a teraz na tom bude zarábať niekto cudzí. Kto je za tým, nech si každý domyslí, ale je to podvod
na občanov Topoľčianskeho okresu. Ďalej sa vyjadril, že plne podporuje túto petíciu.
Poslanci taktiež podporili petíciu a uvedenú žiadosť schválili.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
5. Žiadosť pod č. 132/2015 o podporu petície za urýchlenú realizáciu rekonštrukcie centrálnych
operačných sál a sterilizácie na Chirurgickom oddelení, NsP Topoľčany
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

pod č. 131/2015 – Nájomníci 24 BJ, Jacovce – o prehodnotenie nájmu

Starosta obce – predložil poslancom uvedenú žiadosť kde sú podpísaný všetci obyvatelia nájomnej
bytovky, ktorý žiadajú prehodnotiť výšku mesačného nájmu a zároveň žiadajú o povolenie čerpať
z fondu opráv finančné prostriedky na vymaľovanie chodbových priestorov.
Ing. Pavlovič – žiadosť bola predmetom rokovania v ekonomickej komisii. Žiadosť o zníženie nájmu
bola prehodnotená a prepočítaná. Komisia došla k záveru, že nájom je podľa výnosu Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR z 22. 12. 2003 č. V-1/2003 vypočítaný správne. Maximálne ceny
ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí
a rozpočtov VÚC po 1. 2. 2001 a v prípade výstavby, prestavby alebo dostavby, skolaudovaných po
1.2. 2001, sa určujú vo výške 5% z obstarávacej ceny.
Ekonomická komisia na základe prehodnotenia neodporúča obecnému zastupiteľstvu meniť výšku
nájomného na 24 b. j.
Ing. Pavlovič – navrhol neschváliť žiadosť o prehodnotenie nájmu a druhú časť žiadosti schváliť,
pretože z fondu opráv je možné čerpať prostriedky na vymaľovanie spoločných priestorov.
Poslanci súhlasili so stanoviskom ekonomickej komisie a žiadosť o prehodnotenie nájmu neschválili
a druhú časť žiadosti o vymaľovanie spoločných priestorov schválili.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
C. NESCHVAĽUJE:
1. Žiadosť pod č. 131/2015 o prehodnotenie mesačného nájmu obyvateľov 24 BJ
B. SCHVAĽUJE:
6. Vymaľovanie spoločných priestorov v 24 BJ v Jacovciach z prostriedkov fondu opráv
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

pod č. 208/2015 – Ing. Juhás, Nitra - o poskytnutie priestranstva na umiestnenie reklamy

Starosta obce – predložil poslancom žiadosť o poskytnutie priestranstva na umiestnenie reklamy.
Z dôvodu umiestnenia reklamy na verejnú budovu túto žiadosť predkladáme na prerokovanie. Podľa
Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2014 o miestnej dani - za užívanie verejného priestranstva na

území Obce Jacovce podľa § 6 je sadzba dane určená 0,20 € za každý aj začatý m 2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenej žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
7. Žiadosť pod č. 208/2015 o poskytnutie priestranstva na umiestnenie reklamy
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Adamíková/

-

pod č. 263/2015 – Mária Gulišová, Jacovce - o zmenu otváracích hodín v knižnici

Starosta obce - dňa 9.3.2015 na zasadnutí komisie kultúry a športu bola prítomná p. Gulišová Mária –
pracovníčka obecnej knižnice. Komisiu kultúry požiadala o zmenu otváracích hodín v knižnici. Ako
dôvod zmeny p. Gulišová uviedla, že otváracie hodiny sú prispôsobené dôchodcom a deťom ZŠ tak,
aby si aj v dopoludňajších hodinách mohli zapožičať literatúru. Komisia kultúry súhlasí s návrhom
zmeny otváracích hodín.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenej žiadosti. Zmenu otváracích hodín zaktualizovať na webovej
stránke obce.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
8. Žiadosť pod č. 263/2015 o zmenu otváracích hodín v Obecnej knižnici
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

pod č. 291/2015 – Igor Pirťan ALPOFIN, s.r.o. Jacovce – o prenájom hydraulickej
plošiny

Starosta obce - Hydraulická plošina MULTICAR MP10 ev. číslo TO-095BC bola do 30.11.2014
v prenájme. Od 1.12.2014 je plošina bez prenájmu. Ročný prenájom bol 683,68 € a štvrťročný
prenájom 170,92 €. Dňa 25.3.2015 sme dostali žiadosť o prenájom od firmy ALPOFIN, s.r.o, na
prenájom plošiny na dobu neurčitú. Ďalej navrhol zrušiť uznesenie zo dňa 28.8.2014 kde Obecné
zastupiteľstvo uložilo Obecnému úradu zabezpečiť ponukové konanie na predaj plošiny z dôvodu, že
menovaná firma by si chcela vziať plošinu do prenájmu.
Ing. Pavlovič – súhlasí s prenájmom plošiny za podmienok ako mal predchádzajúci nájomca.
p. Lacika – dal návrh zaokrúhliť túto sumu na 690 €.

Poslanci súhlasili s návrhom a uvedenú žiadosť schválili a zrušili uznesenie pod bodom F/1 zo dňa
28.8.2014.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
E. RUŠÍ:
1. Uznesenie pod bodom F/1 zo dňa 28.8.2014, kde bolo uložené Obecnému úradu zabezpečiť
ponukové konanie na predaj plošiny
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
9. Žiadosť pod č. 291/2015 o prenájom hydraulickej plošiny v sume 690 € /ročný nájom/
Hlasovanie za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Mgr. Bošanská/

-

pod č. 292/2015 – Zdenko Kišac, Jacovce – vypovedanie zmluvy o dielo

Starosta obce – dňa 25.3.2015 bola doručená výpoveď Zmluvy o dielo zo dňa 9.8.2013, p. Zdenkom
Kišacom, ktorá bola odôvodnená zistením, že živnosť p. Kišaca neobsahuje oprávnenie vykonávať
túto činnosť. V Zmluve o dielo ide o činnosti :
-

Správcu zberného dvora (zariadenie na zber odpadov)

-

Organizáciu činnosti občanov pri využívaní zberného dvora

-

Organizáciu vývozu vytriedených odpadov prostredníctvom Ocú

Za túto činnosti si p. Kišac fakturoval štvrťročne sumu 412,50 €. Žiadosti sa vyhovelo a dňa
31.3.2015 bola uzatvorená Dohoda o ukončení platnosti. Od 1.4.2015 bola na túto činnosť uzatvorená
Dohoda o pracovnej činnosti s p. Klinčuchom za odmenu 135,- € mesačne.
Ing. Pavlovič – vysvetlil poslancom ako vlastne fungoval p. Kišac v Zbernom dvore a doplnil, že je
nutné si prezrieť pôvodnú prvú zmluvu uzatvorenú s p. Kišacom, z dôvodu že pokiaľ si pamätá tak sa
mu dal do prenájmu Zberný dvor pod podmienkou že bude pre Obec vykonávať činnosti súvisiace
s triedením odpadu od občanov Jacoviec a jednu polovicu Zberného dvora vzal do prenájmu.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a vzali na vedomie Informáciu o vypovedaní zmluvy a uložili
Obecnému úradu prekontrolovať nájomnú zmluvu s p. Kišacom.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
3. Informáciu - vypovedanie zmluvy o dielo dohodou - p. Kišac – Zberný dvor v Jacovciach

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

D. UKLADÁ:
1. Obecnému úradu prekontrolovať nájomnú zmluvu s p. Kišacom – Zberný dvor v Jacovciach
Termín: do budúceho OcZ
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10:
Rôzne
– informácia – príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jacovce
Starosta obce – informoval poslancov o príprave spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Jacovce, o stave verejného obstarávania k predmetnému PHSR. PHSR bol platný od
r.2007 do roku 2013 a v roku 2014 sa predĺžila platnosť do konca roka 2014. Nový plán bude mať
názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jacovce na roky 2015 – 2020.
O ďalšom postupe bude informovať na nasledujúcom zasadnutí OcZ.
Ing. Pavlovič – navrhol starostovi, aby zvolal pracovnú skupinu za účelom prípravy nového programu.
Poslanci súhlasili s Ing. Pavlovičom a nemali ďalšie pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
4. Informáciu – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
D. UKLADÁ:
2. Obecnému úradu zvolať pracovnú skupinu na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja
Termín: do konca mája 2015
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

informácia - príprava žiadosti o poskytnutie dotácie – Podpora rozvoja športu,
spolufinancovanie obce Jacovce

Starosta obce – informoval poslancov o pripravenej žiadosti o poskytnutie dotácie na Podporu rozvoja
športu vyhlásenú Úradom vlády SR. Výška požadovanej dotácie je 50 tis. € a z toho spolufinancovanie
by malo byť 5 % čo predstavuje sume 2500 €. Ihrisko sa bude nachádzať v areály Základnej školy,
kde je momentálne veľká asfaltová plocha. Obdobie realizácie sa plánuje na august 2015 až jún 2016.
Projekt na multifunkčné ihrisko je vypracovaný odbornou firmou.
Ing. Pavlovič - informoval, že v rozpočte sa ráta s 5 % spolufinancovaním na tento účel a podotkol, že
dôležitou súčasťou multifunkčného ihriska by mala byť možnosť zaľadnenia plochy ihriska
s možnosťou využívania na rekreačné korčuľovanie a je nutné sa pozrieť na projekt a zistiť či projekt
obsahuje aj túto možnosť. Navrhol zvolať stavebnú komisiu do 15.5.2015 za účelom zistenia stavu
projektu multifunkčného ihriska. Ďalej informoval, že časťou ihriska v smere od starého kultúrneho
domu vedie vysoké napätie, kde preloženie vysokého napätia nemá obec šancu vyfinancovať.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o výzve z Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu a
súhlasili s podaním tejto žiadosti na Úrad vlády SR a súhlasili s pripomienkou Ing. Pavloviča na
stretnutie stavebnej komisie za týmto účelom.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
5. Informáciu – o výzve z Úradu vlády SR v programe „Podpora rozvoja športu“
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

D. UKLADÁ:
3. Obecnému úradu podať žiadosť na základe výzvy Úradu vlády SR v programe „Podpora rozvoja
športu“
Termín: podľa uvedenej výzvy

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

Ing. Pavlovič – navrhol zmenu zapisovateľa v Komisii životného prostredia a výstavby, dopravy,
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja z dôvodu odchodu MgA. Hanka z pozície referenta
stavebného úradu v obci Jacovce. Túto pozíciu bude od 1.6.2015 vykonávať nový referent a to: Bc.
Hana Kajanová. Následne sa zmení aj zapisovateľ Povodňovej komisie.
Poslanci súhlasili s menovaním Bc. Hany Kajanovej za zapisovateľa do uvedenej komisie.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
10. Zapisovateľa Bc. Hanu Kajanovú do Komisie životného prostredia a výstavby, dopravy,
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Pavlovič – navrhol hlavnej kontrolórke pripraviť zoznam všetkých platných VZN, nájomných
zmlúv, smerníc a dokumentov Obecného úradu v tabuľkovej forme s návrhom na aktualizáciu.
Poslanci súhlasili s návrhom.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
D. UKLADÁ:
4. Hlavnej kontrolórke obce pripraviť zoznam všetkých platných VZN, nájomných zmlúv a ostatných
smerníc a dokumentov Obecného úradu s návrhom na aktualizáciu alebo zrušenie v tabuľkovej
forme
Termín: do konca roka 2015

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

K bodu 11:
Diskusia
p. Lacika – upozorniť majiteľa záhradného domčeka na ul. Májovej /p. Ševčíka/ na prevalený chodník
pred jeho pozemkom. Ďalej upozornil na zábradlie lávky cez potok Chotina, ktoré bolo nutné natrieť.
p. Adamíková – chýbajúca lavička pred obchodom rozličného tovaru a záhradkárskych potrieb.
p. Beňo – informoval o odtrhnutom múriku na miestnom cintoríne.
p. Lacika – informoval o podmývaní múra na budove kabín TJ. Starosta informoval, že o tom vie a že
vo veci koná.
p. Adamíková – informovala o oblepených zastávkach, ktoré je potrebné očistiť a zastávku na námestí
označiť reflexnými prvkami a taktiež prechod pre chodcov v centre obce.
Starosta obce – informoval o natieraní zábradlia pri potoku Chocina s pracovníkmi, ktorí sú na
aktivačných prácach v obci.
Ing. Pavlovič – upozornil Bc. Kajanovú, pracovníčku Obecného úradu na dôkladnú prípravu
projektovej dokumentácie ku projektu ČOV Sever, kde bol dodávateľ vybratý a čaká sa na spustenie
akcie dobudovania celoobecnej kanalizácie. Ďalej Ing. Pavlovič informoval o pripravovanej výzve cez
Environmentálny fond, kde by sme mohli využiť zateplenie Družiny a taktiež výmenu okien.
Starosta obce – informoval, že sa budeme zaoberať novými výzvami.

K bodu 12:
Záver
Starosta obce – na záver poďakoval prítomným za účasť a ukončil 2. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia:
Ing. Ľubomír Bošanský..............
Ing. Ján Pavlovič .......................
Zapisovateľka:
Magdaléna Plačková...................

Jaroslav Božik
starosta obce

