
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica

z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25.6.2015 o 17.00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 
4. Čiastočná správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly nájomných zmlúv  
5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Jacovce za rok 2014 
7. Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2014
8. Výročná správa Obce Jacovce za rok 2014
9. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce za rok 2014
10. Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Jacovce 
11. Návrh  VZN č.  4/2015  o určení  výšky príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách

a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce 
12. Návrh zmeny VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej

školy a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce 
13. Žiadosti – pod č. 483/2015 – NIKÉ stávková spoločnosť  o znovu vydanie súhlasu obce na

prevádzkovanie stávkovej kancelárie
- pod č.  502/2015 – ADEV TRANS plus,  s.r.o  Jacovce o poskytnutie  parkovacieho

priestoru
- pod  č.  515/2015  –  Ľudovít  Sokol  Drevovýroba,  Topoľčany   o povolenie  výroby

protihlukovej bariéry v bývalej drobnej prevádzke Jacovce
- pod č. 521/2015 – Eduard Bečka – ELMA, Bojná - o prenájom hydraulickej plošiny
- pod č. 380/2015 – Marta Rusňáková, Jacovce - o odpredaj parc.č.570
- pod  č.  477/2015  –  Advokátska  kancelária  JUDr.  Slávik  –  o vydanie  stanoviska

k odpredaju pozemkov SPF
14. Rôzne – informácia – príprava Plánu rozvoja Obce Jacovce a sociálneho rozvoja Obce 

             Jacovce – prijatie uznesenia 

- Informácia  –  výzva  na  predkladanie  žiadosti  o NFP,  Operačný  program  –
Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast  –  Prioritná  os  2  –  Energetika  –  2.2.  –
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia – prijatie uznesení

15. Diskusia
16. Záver



Jednanie:

K     bodu 1:
Otvorenie zasadnutia

Starosta obce – otvoril 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva a prečítal poslancom programom
Obecného zastupiteľstva, ktorý spolu s materiálmi na rokovanie bol  zaslaný elektronicky poslancom
OcZ. Zároveň doplnil program k bodu 13 o žiadosť pod č. 539/2015 zo dňa 23.6.2015 o vyjadrenie
obce  k umiestneniu  videohier  a o žiadosť  pod  č.  545/2015  zo  dňa  25.6.2015  o zrušenie  nájmu
nebytových priestorov. 

Poslanci nemali pripomienky k doplneniu programu.

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 poslanec /Ing. Bošanský/

K     bodu 2:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 

Do návrhovej komisie starosta navrhol: Ing. Pavloviča, MUDr. Čačíka, Mgr. Bošanskú

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 poslanec /Ing. Bošanský/

Za overovateľov zápisnice starosta určil: Ing. Vičana, p. Adamíkovú 

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 poslanec /Ing. Bošanský/

Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

K     bodu 3:
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

Hlavná  kontrolórka  –  boli  prekontrolované  uznesenia  z predchádzajúcich  zasadnutí  Obecného
zastupiteľstva v Jacovciach a úlohy vyplývajúce z návrhov uznesení sú nasledovné:

- Uznesenie z 19. zastupiteľstva OcZ v Jacovciach  zo dňa 20.02.2014 pod bodom D/1 OcZ  poverilo 
starostu obce hľadať možnosti realizácie kultúrneho stánku v obci Jacovce. Prebiehali rokovania, 
úloha trvalá.                                                                                                                                          

- Uznesenie z 20. zasadnutia OcZ, zo dňa 22.05.2014 pod bodom D/1 uložilo OcZ Obecnému úradu
pripraviť dokumentáciu pre stavebné povolenie k prípadnej výzve na čerpanie finančných prostriedkov
z Eurofondov  ohľadom  protipovodňových  opatrení.  Úloha  zatiaľ  trvá.  Vyšla  výzva  –  dátum
vyhlásenia : 29.05.2015 – 24.09.2015. 



-  Pod bodom D/2 uložilo OcZ Obecnému úradu vypísať súťaž na audit  a spracovanie projektovej
dokumentácie rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Je zadané na vypracovanie svetelnotechnická štúdia k projektu  na  výzvu „ Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia“, čo bude aj predmetom  dnešného rokovania OcZ

- Uznesenie zo dňa 07.05.2015 bod bodom D/1 ukladá Obecnému úradu prekontrolovať nájomnú
zmluvu s p. Kišacom – Zberný dvor v Jacovciach. Termín bol do najbližšieho zastupiteľstva, t.j. dnes.
Nájomná zmluva bola uzatvorená s fi. Sanbon s.r.o.  1.10.2009. Bola to  zmluva o prenájme pôdy na
meno Zdeno Kišac, na výmeru  528m2. Dňa 1.7.2014 požiadal o zmenu zmluvy na firmu Sanbon s.r.o.
Bol  vyhotovený  dodatok  k zmluve  o prenájme  pôdy a zmenu  nájomcu,  ale  v dodatku  je  uvedená
zmluva č. 2/2009 čo nie je správne, lebo zmluva je vystavená na FO.

Zmluva  o dielo  bola  uzatvorená  v roku  9.8.2013  na  FO  a bola  zrušená  k 1.3.2014  a nebola  už
obnovená a práve v tejto  zmluve  o dielo  je  prejednávaná starostlivosť o pozemok.  Ďalšia  zmluva
14.7.2014 na firmu Sanbon a to bez  oprávnenia na podnikanie a rozhodnutia zo životného prostredia.

-pod  bodom D/2  uložilo  OcZ  Obecnému  úradu  zvolať  pracovnú  skupinu  na  vypracovanie  Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Termín do konca mája 2015 -   Zmluva bola podpísaná a  je aj
zverejnená ( na jeseň by mal byť Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja uskutočnený).

- pod bodom D/3 uložilo OcZ Obecnému úradu podať žiadosť na základe výzvy Úradu vlády SR
v programe „Podpora rozvoja športu“.  Termín:  podľa uvedenej výzvy.  Žiadosť bola podaná, sú už
schválené finančné prostriedky –  zatiaľ nevieme sumu a nemáme písomné stanovisko z Úradu vlády.

- pod bodom D/4 uložilo OcZ 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. Začala kontrola nájomných zmlúv, 
výsledok poslanci obdržali. V kontrole sa pokračuje.

Ing. Pavlovič – podotkol, že je nutné dať do poriadku otváracie hodiny na Zbernom dvore, čo sa týka 
prevádzky p. Kišaca a nášho Zberného dvora a zároveň sú dôležité aj kľúče od Zberného dvora. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky ku kontrole uznesení hlavnou kontrolórkou. 

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

Hlasovanie za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Bošanský/

K     bodu 4:
Čiastočná správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly nájomných zmlúv  

Hlavná  kontrolórka  –  predložila  poslancom  čiastočnú  správu  vyhotovenú  v tabuľkovej  forme
z kontroly  nájomných zmlúv. Na kontrole sa naďalej pracuje, vypisujeme nájdené chyby, návrh na
opatrenie atď. Väčšinu zmlúv je nutné prerobiť. Čo sa týka nájomnej zmluvy s PPD je nutné vyvolať
jednanie pretože z nájomných zmlúv, ktoré má Obecný úrad  sa nedá vyjsť. 



Ing. Pavlovič – Obec má po ROEPe všetky pozemky vysporiadané, vieme výmery,  vieme lokality
takže vieme korektne jednať s predsedom PPD z hľadiska možno vysporiadania ihriska alebo iného
zámeru v obci a samozrejme najmä z hľadiska  nájomnej zmluvy s PPD alebo ak OcZ príde k takému
riešeniu, že časť pozemkov by sme družstvu odpredali, nakoľko dávajú výhodnú ponuku, potom by
sme vedeli financie použiť na niečo iné. Výstup z ROEPu je nutné vziať na PPD a vyvolať jednanie
s predsedom družstva aj ohľadom pozemku pre preloženie Zberného dvora na iné miesto v obci. 

Ing. Pavlovič – mal dotaz čo sa týka Klubu dôchodcov. 

Hlavná kontrolórka – dôchodcovia nie sú vôbec zapísaní na Ministerstve financií  SR. Takže Klub
dôchodcov  ani  nemáme.  Pýtajú  fin.  prostriedky,  ktoré  im  nemôžeme  poskytnúť  pretože  nie  sú
oficiálne registrovaní a je nutné aj túto otázku doriešiť. 

Ing. Pavlovič – máme to zatiaľ ošetrené tak, že dotácie nejdu cez Klub dôchodcov ale cez obecný
rozpočet - kultúra. Je nutné aj doriešiť a dať do súladu dohodu o vzájomnej spolupráci dôchodcov
a Erko klubu detí. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenej čiastkovej správe. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:

2. Čiastkový záznam z kontroly nájomných zmlúv s pripomienkami 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 5:
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

Hlavná kontrolórka – predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B.SCHVAĽUJE:
1. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 6:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Jacovce za rok 2014 

Hlavná  kontrolórka  - vypracovanie  odborného  stanoviska  k záverečnému  účtu  obce  pred  jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia § 18 ods.2 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov. Odborné stanovisko  k záverečnému účtu obce



Jacovce  za  rok  2014  bolo  spracované  na  základe  predloženého  návrhu  záverečného  účtu.  Pri
spracovaní  odborného stanoviska hlavná kontrolórka vychádzala  z posúdenia  predloženého návrhu
záverečného účtu a doložených podkladov a z týchto hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu,

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu,

3. Hospodárenie a vecné plnenie rozpočtu,

4. Úverová zaťaženosť obce,

5.Stav, tvorba a použitie fondov.

Je potrebné kladne hodnotiť hospodárske výsledky a rozpočtové hospodárenie obce Jacovce. Je    
to výsledok rozvážnej hospodárskej politiky vedenia obce a taktiež podpore a zodpovednému  prístupu
obecného  zastupiteľstva.  Negatívny  výsledok  rozpočtového  hospodárenia  je   dôsledkom  použitia
finančných  prostriedkov  rezervného  fondu,  ukladaných  z prebytku  rozpočtového  a  hospodárenia
predchádzajúcich rokov, ktoré sa aktivujú prostredníctvom finančných operácií a preto podľa zákona
sa negatívne prejavujú vo výsledku rozpočtového hospodárenia bežnom  účtovnom období. Vedenie
obce veľmi aktívne vyhľadáva a využíva možnosti získania cudzích zdrojov z rôznych fondov kraja,
vlády SR a EU. Na základe predložených výkazov hospodárenie obce Jacovce za rok 2014 je možno
konštatovať, že finančná a ekonomická stabilita hospodárenia obce je zachovaná.

Po hodnotení  časového a vecného plnenia rozpočtu obce Jacovce za rok 2014, ako aj  kvantitatívneho
plnenia  jednotlivých  položiek  príjmov  a výdavkov  pri  zohľadnení  výroku  a opatrení   audítora
odporúča  hlavná  kontrolórka  poslancom  obecného  zastupiteľstva  celoročné  hospodárenie  Obce
Jacovce za rok 2014 schváliť bez výhrad. 

Ing. Pavlovič – ako predseda finančnej komisie informoval o úverovej zaťaženosti obce. Ide o to, aby
každý  poslanec  mal  prehľad  a mohli  podávať  relevantné  informácie  ďalej,  aby  nevznikali  v obci
zbytočné reči a bol by rád, aby všetci poslanci mali jasno, ako to s obcou vyzerá, aj čo sa týka čísiel.
Úver  ŠFRB,  ktorý  bol  ku  koncu  roku  2014  vo  výške  516 257,02  €  /je  to  úver,  ktorý  splácajú
nájomcovia  24  b.j.  a nikdy  sa  nezarátava  do  dlhu  obce  a ani  pri  prepočte  z hľadiska  úverovej
zaťaženosti obce. Ďalej je to úverová zaťaženosť voči bankám v sume 245 496,28 €. K 31.12.2014 sa
táto suma skladala zo 4 úverov, ktoré obec má – úver na 24 b.j. /inžinierske siete, atď./, úver je 20
ročný  a zostáva  obci  splatiť  v sume  78 725,37  €.  Ďalej  obec  uzatvorila  v roku  2010  zmluvu
o terminovanom úvere v sume 81 420, 68 € na dofinancovanie projektu – Školský areál Jacovce –
školská infraštruktúra. K 31.12.2014 nám zostáva splatiť  16 636,68 €. Ďalej obec uzatvorila v roku
2012  Zmluvu  o terminovanom  úvere  v sume  105 444,23  €  na  financovanie  investičnej  akcie   -
vybudovanie časti kanalizácie obce. K 31.12.2014 nám zostáva splatiť 66 384,23 €. V roku 2014 obec
uzatvorila Zmluvu o termínovanom úvere v sume 90 000,- € na dofinancovanie projektu Chodníky II.
K 31.12.2014 nám zostáva splatiť vo výške 83 750 €. Toto je skutočný stav zadlženosti obce a po
prerátaní  s hlavnou kontrolórkou pre  potreby čerpania  prípadného úveru z hľadiska  nejakej  výzvy
tento rok, tak obec spĺňa všetky kritériá a v podstate je to 30 % zaťaženosť obce a obec môže ísť až do
60 % zaťaženosti. Na doplnenie pripomenul, že jeden z týchto úverov, ktorý sa bral na dofinancovanie
školského areálu, tak splátky končia k 31.12.2015. Čo sa v obci deje, čo sa spláca, atď by mali vedieť
poslanci občanom povedať a vysvetliť. 



Poslanci  nemali  pripomienky  k odbornému  stanovisku  hlavného  kontrolóra  obce  Jacovce
k záverečnému účtu za rok 2014. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
3. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Jacovce 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 7:
Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2014

Starosta obce – predložil poslancom spracovaný Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2014. Záverečný
účet obce Jacovce za rok 2014 bol spracovaný  podľa ustanovení  § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách predkladá územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Obec je povinná po skončení rozpočtového roka súhrne spracovať údaje
o rozpočtovom  hospodárení  do  záverečného  účtu  a tento  predložiť  na  schválenie  Obecnému
zastupiteľstvu. V záverečnom účte je detailne spracovaný rozbor hospodárenia Obce Jacovce za rok
2014 osobitne za príjmovú a výdavkovú časť.

Poslanci nemali pripomienky k Záverečnému účtu. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
2. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Jacovce za rok 2014 v zmysle § 16, ods. 8 Zák. č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov uzatvára s výrokom: Celoročné hospodárenie Obce Jacovce za rok 2014 bez 
výhrad

A.BERIE NA VEDOMIE:
4. Vyčíslený hospodársky výsledok v bode B/3

B. SCHVAĽUJE:
3. Vyčíslený hospodársky výsledok za rok 2014 vo výške -61403,28 €. Obec rezervný fond netvorí. 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 8:
Výročná správa Obce Jacovce za rok 2014

Starosta obce – predložil poslancom Výročnú správu Obce Jacovce za rok 2014. Z hľadiska budúcich
cieľov Obec  Jacovce  aj  naďalej  bude  prostredníctvom svojich  orgánov plniť  hlavne  samosprávne
funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené zákonom o



prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec
bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ, a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj
územia obce a potreby jej obyvateľov.

V roku 2014 obec Jacovce pokračovala so stavebnými prácami na rekonštrukcii chodníkov  v rámci 
projektu Renovácia a rozvoj obce. 

Predpokladané investičné akcie v budúcich rokoch :

- Dobudovanie nových chodníkov v obci.
- Vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli školy.
- Rekonštrukcia domu smútku a cintorína.
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej Výročnej správe Obce Jacovce za rok 2014. 

K     bodu 9:
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce za rok 2014

Starosta obce – predložil poslancom Správu nezávislého audítora, kde je stanovisko také, že ročná
účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii obce k 31. decembru 2014 na
výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so
slovenským zákonom o účtovníctve. 

Poslanci  nemali  pripomienky  k uvedenej  správe  nezávislého  audítora  a hlasovali  k bodu  8  a 9
spoločne. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
5. Výročnú správu Obce Jacovce za rok 2014 
6. Správu audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce za rok 2014

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 10:

Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Jacovce 

Starosta  obce  –  predložil  poslancom  návrh  VZN  č.  3/2015  o podmienkach  poskytovania  dotácií
z prostriedkov Obce Jacovce. Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení v
znení  neskorších  predpisov  a  §  7,  odst.  2,  4  zákona  NR  SR  č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov, vydáva VZN o poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Jacovce. Účelom vydania VZN je
stanoviť podmienky pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Jacovce. Potreba vydať nové VZN
o dotáciách vyplynula z účasti a materiálov ktoré sme obdržali na seminári dňa 28. 4. 2015 v Nitre
organizované RVC. 



Ing.  Pavlovič  –  nemal  pripomienky  k návrhu  VZN  a pripomenul,  že  je  nutné  oboznámiť  všetky
subjekty, ktoré sa nachádzajú v obci s uvedeným VZN. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky u vedenému návrhu VZN. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
4. VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Jacovce 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 11:
Návrh  VZN č.  4/2015 o určení  výšky  príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov  v školách  a školských
zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce 

Starosta  obce –  predložil  poslancom návrh  VZN  č.  4/2015 o určení  výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Jacovce. Obec vydáva návrh VZN č. 4/2015 na základe žiadosti Základnej školy s materskou   zo dňa
12.5.2015.  V návrhu sa  oproti  minulému  roku mení  iba  školský rok.  Návrhy všetkých poplatkov
zostávajú oproti minulému roku nezmenené. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu VZN č. 4/2015. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
5. VZN č. 4/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 12:
Návrh zmeny VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce 

Starosta  obce  –  predložil  poslancom  návrh  zmeny  VZN  č.  12/2014  o určení  výšky  dotácie  na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce.
Obec na základe  § 6 Zákona č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §
7,  odst.  2,  4  Zákona  NR SR č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydala VZN o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce.
Účelom zmeny  VZN je   výška dotácie,  ktorá  vyplynula  zo zmeny rozpočtu schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 7. 5. 2015. Toto tvorí prílohu VZN č. 12/2014, kde sú jednotlivé sumy dotácie
rozpísané a upravené na rozpočet. 



Poslanci nemali pripomienky k uvedenej zmene VZN č. 12/2014. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
6. Zmenu VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a na 
dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 13:
Žiadosti – pod č. 483/2015 – NIKÉ stávková spoločnosť  o znovu vydanie súhlasu obce na prevádzkovanie
stávkovej kancelárie

 Starosta obce – predložil  žiadosť zo dňa  21.05.2015 zo spoločnosti  NIKÉ Stávková spol.  s r.  o.
o znovydanie  súhlasu obce k predmetu  podnikania  „Prevádzkovanie  stávkovej  kancelárie  v zmysle
zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách“. O súhlas žiadajú, pretože im zákon ukladá povinnosť
obnovovať si licenciu. Ich súčasná prevádzka sa nachádza na ul. Májová 111 – FC PUB Jacovce. Na
rovnakom mieste majú záujem pokračovať v prevádzkovaní stávkovej kancelárie.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenej žiadosti a predmetnú žiadosť schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
7. Žiadosť pod č. 483/2015  - NIKÉ Prvá stávková spoločnosť, spol. s.r.o., Topoľčany o znovuvydanie
    súhlasu obce – prevádzkovanie stávkovej kancelárie

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Žiadosť – pod č.  539/2015 – TOP GAME GROUP, s.r.o.,  Topoľčany o vyjadrenie obce k umiestneniu
videohier v roku 2015 

Starosta  obce  –  predložil  poslancom  žiadosti  pod  č.  539/2015  –  TOP  GAME  GROUP,  s.r.o.,
Topoľčany o vyjadrenie obce k umiestneniu videohier v roku 2015. 

Poslanci mali pripomienky k žiadosti také, že v uvedenej žiadosti chýba, či sa jedná o výherný alebo
nevýherný  prístroj  a z tohto  dôvodu  vzali  žiadosť  na  vedomie  s tým,  že  žiadosť  bude  doplnená
a potom doriešená na Obecnom úrade. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
9. Žiadosť pod č. 539/2015  - TOP GAME GROUP, s.r.o., Topoľčany o vyjadrenie obce  
    k umiestneniu videohier s pripomienkami 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Žiadosť – pod č. 502/2015 – ADEV TRANS plus, s.r.o Jacovce o poskytnutie parkovacieho priestoru

Starosta obce – predložil poslancom žiadosť o možnosť parkovania nákladného motorového vozidla
IVECO v priestoroch bývalej  Drobnej  prevádzkarne.   Firma ADEV TRANS má  s Obcou Jacovce
uzatvorenú zmluvu od 1.1.2014 na parkovanie jedného automobilu,  v priestoroch bývalej  Drobnej
prevádzkarne. Ročný nájom predstavuje 9,- €. Nemá žiadne nedoplatky na nájomnom. Obecný úrad
nemá námietky, aby tam parkovalo aj druhé auto podľa žiadosti. 

Poslancom nebolo jasné o aký priestor žiada, z dôvodu, či sa tam vôbec zmestí  aj  druhé nákladné
vozidlo a taktiež sa im zdala príliš nízka cena za užívanie priestranstva na rok. Z tohto dôvodu nemali
námietky  schváliť  predmetnú  žiadosť,  ale  je  nutné  premerať  uvedený  priestor  v bývalej  Drobnej
prevádzkarni a taktiež uložili Obecnému úradu pripraviť návrh nového VZN pre určovanie poplatkov
v prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku v termíne – september až október 2015. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
D. UKLADÁ:
1. Obecnému úradu pripraviť návrh nového Všeobecného záväzného nariadenia pre určovanie  
     poplatkov v prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Jacovce 
     Termín: september – október 2015

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
8. Žiadosť pod č. 502/2015 – ADEV TRANS plus, s.r.o., Jacovce  o poskytnutie parkovacieho miesta 
    s pripomienkami

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Žiadosť – pod č. 515/2015 – Ľudovít Sokol Drevovýroba, Topoľčany  o povolenie výroby protihlukovej
bariéry v bývalej drobnej prevádzke Jacovce

Starosta obce – predložil poslancom žiadosť pod č. 515/2015 – Ľudovít Sokol Drevovýroba, Topoľčany
o povolenie realizácie protihlukovej bariéry na časti oplotenia medzi Pekárenskou ulicou a  prevádzkou
firmy  Drevovýroba  Sokol.  Táto  žiadosť  bola  predložená  na  základe  sťažnosti  občanov  zo  dňa
25.05.2015,  kde  občania  ulíc  Pekárenská  a Hlboká  podávajú  sťažnosť  na  spoločnosť
DREVOVÝROBA  –  Ľudovít  Sokol.  Podnet  občanov  sa  týkal  najmä  neznesiteľného  zápachu
z nekvalitných  palivových  látok  určených  na  vykurovanie,  hluku  a vibrácií  výrobných  strojov,
striekania  výrobkov na dvore prevádzky a  dodržiavania  pracovnej  doby výroby.  Obec  zvolala  na
základe tejto sťažnosti stretnutie navrhovateľov a zástupcu firmy Drevovýroba – Ľudovít Sokol, ktoré
sa  konalo  dňa  17.06.2015  o 15,00  hod.  v priestoroch  zasadačky  obecného  úradu.  Občanom bola
prisľúbená náprava a na stretnutí sa p. Sokol zaviazal k nasledovnému: 
a/  nadstavenie komína podľa odborného posúdenia a jeho dovybavenie  ventilátorom,  ktorý vytlačí
dym vyššie nad obydlia dotknutých občanov



b/ dokončenie plota kvôli štekotu psa a hluku zo strojov
c/ kúriť sa bude výlučne kvalitným palivovým drevom
d/  striekanie  výrobkov  bude  prebiehať  striktne  za  zatvorenými  dverami  prevádzky,  kvôli  úniku
prchavých látok do ovzdušia
e/  pokiaľ budú spustené výrobné stroje,  dvere na výrobnej  prevádzke budú zatvorené kvôli  hluku
zariadení a strojov
f/ bude sa dodržiavať pracovná doba počas dní pondelok až piatok v čase od 06.00 -  18.00 hod,
v prípade práce v sobotu, bude na OcÚ doručené spoločnosťou Drevovýroba Sokol oznámenie o práci
cez víkend, ktoré bude schválené starostom obce
V prípade potreby, ďalších sťažností a urýchleného riešenia vzniknutej situácie do budúcna poskytol
p. Ľudovít Sokol občanom svoje mobilné telefónne číslo, na ktorom ho môžu kontaktovať a vec hneď
vyriešiť. Rovnako tak vyslovil súhlas občanom kedykoľvek prísť na prevádzku.

Ing. Bošanský – nevieme z akého to bude materiálu a či to nebude podliehať stavebnému povoleniu,
aby si potom p. Sokol nemyslel, že náš súhlas bude zároveň stavebným povolením. 

Starosta obce – bol sa informovať na stavebnom úrade. Bolo mu povedané, že dôležitá bude výška
steny a hrúbka a nepodlieha to stavebnému ohláseniu. 

p.  Adamíková  –  doplnila,  že  stenu si  už  p.  Sokol  vybudoval  a sú  to  nabité  osb  dosky,  ktoré  sú
priskrutkované na plot a neplnia tieto dosky protihlukovej steny. Zdôraznila ešte na to, aby p. Sokol
dodržiaval čomu sa zaviazal na rokovaní dňa 17.6.2015. 

p. Lacika – plne chápe podnikateľa p. Sokola a podotkol, že nie je horšieho ako drevovýroba v obytnej
zóne. Keď to tak má, tak musí byť voči občanom tam bývajúcim naklonený a vychádzať im v ústrety. 

Ing.  Pavlovič  –  jediná  možnosť  ako  výjsť  v ústrety  občanom,  je  vypovedať  p.  Sokolovi  zmluvu
o nájme,  ktorú má  s obcou.  Ale  nechceme brániť  jeho podnikateľskej  činnosti  aj  keď by to  obec
vedela prenajať inému subjektu. Pokiaľ sa občania sťažujú treba sa zamyslieť aj nad touto variantou.
Jedna vec je deklarovaná na papieri a druhá je skutočnosť. Mali by držať stránku občanom. Ak sa to
bude opakovať tak zo strany obce by sme mali postupovať určite tvrdšie a dať na vedomie, že môže
dôjsť k ukončeniu nájomných priestorov. 

Ing. Vičan – tento problém je v obci dlhodobý. Treba zvážiť čo sa týka žiadosti, že by ju OcZ vzalo
len  na  vedomie  a p.  Sokol  by  si  mal  byť  vedomí  či  stena,  ktorá  je  už  vybudovaná  nepodlieha
stavebnému ohláseniu.  Treba dať pozor  na statiku,  výšku,  šírku steny atď.,  aby nevzniklo nejaké
nebezpečenstvo. 

Poslanci  akceptovali  dohodu,  ktorá  vyplynula  z jednania  zo  dňa  17.6.2015  medzi  obcou  Jacovce
a firmou Drevovýroba Sokol a žiadosť vzali na vedomie s tým, že majiteľ firmy p. Sokol by si mal
doriešiť stavebné ohlásenie. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
7. Informáciu – prerokovanie podnetu občanov z ulice Pekárenskej k prevádzke Drevovýroba Sokol
8. Žiadosť pod č. 515/2015 – Ľudovít Sokol Drevovýroba, Topoľčany – o povolenie na výrobu  
    protihlukovej bariéry s  pripomienkami

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Žiadosť -  pod č. 521/2015 – Eduard Bečka – ELMA, Bojná - o prenájom hydraulickej plošiny

Starosta obce – predložil  poslancom žiadosť pod č.  521/2015 – Eduard Bečka – ELMA, Bojná -
o prenájom hydraulickej plošiny. Od 1.12.2014 je plošina bez prenájmu. Ročný prenájom bol 683,68 €
a štvrťročný prenájom 170,92 €. OcZ dňa 7.5.2015 schválilo prenájom firme ALPOFIN – Igor Pirťan.
Pán Pirťan ale od zmluvy odstúpil. Dňa 15.6.2015 si podal žiadosť o prenájom p. Eduard Bečka –
ELMA, Bojná.

Ing. Bošanský – súhlasí za tých istých podmienok ako sa určili pre p. Pirťana. 

Ing.  Pavlovič  – z kontroly zmlúv  je  nutné ukončiť  zmluvu  z predchádzajúcim subjektom a potom
uzatvoriť novú. S p. Pirťanom zmluva na Obecnom úrade nebola uzatvorená. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenej žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
C. RUŠÍ:
1. Uznesenie pod bodom B/9 zo dňa 7.5.2015 – prenájom hydraulickej plošiny na základe žiadosti pod
    č. 291/2015

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
9. Žiadosť pod č. 521/2015  o prenájom hydraulickej plošiny Eduardovi Bečkovi –  ELMA, Bojná 
    s pripomienkami

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Žiadosť -  pod č.  380/2015 – Marta Rusňáková, Jacovce - o odpredaj parc.č.570

Starosta  obce  –  predložil  poslancom  žiadosť  pod  č.  380/2015  –  Marta  Rusňáková,  Jacovce  -
o odpredaj parc.č.570. p. Rusňáková Marta, Jacovce, Poľná 279/19 žiada vlastne o odkúpenie parc. č.
570 o výmere 685 m2, ktorá sa nachádza pod rodinným domom. OcÚ doporučuje doplniť žiadosť
o ďalších spoluvlastníkov, nakoľko nie je sama vlastníčkou domu.(vlastní ½ domu a ďalšiu polovicu
sú traja spoluvlastníci podľa LV 1833). Po doplnení žiadosti doporučujeme OcZ schváliť  odpredaj
z dôvodu osobitného zreteľa. Uvedená žiadosť bude predmetom na jednom z nasledujúcich zasadnutí
OcZ. 

Ing. Pavlovič – je nutné doplniť, že táto žiadosť alebo skutočnosť nastala z hľadiska ROEPu, čo bolo
nutné doplniť do dôvodovej správy a je to nutné aj preto, keď sa bude odôvodňovať osobitný zreteľ. 



Poslanci po prerokovaní tejto žiadosti, vzali uvedenú žiadosť na vedomie s tým, že uvedená žiadosť
bude doplnená a prehľadne spracovaná a predložená na budúce rokovanie OcZ. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
10. Žiadosť pod č. 380/2015 – Marta Rusňáková, Jacovce o odpredaj parc. č. 570 v k.ú. Obce Jacovce
      s pripomienkami

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Žiadosť -  pod č. 477/2015 – Advokátska kancelária JUDr. Slávik – o vydanie stanoviska k odpredaju
pozemkov SPF

Starosta obce – predložil poslancom žiadosť pod č. 477/2015 – Advokátska kancelária JUDr. Slávik –
o vydanie stanoviska k odpredaju pozemkov SPF. PPD Prašice si chce vlastnícky usporiadať svoj areál
hospodárskeho dvora, nachádzajúci sa v k.ú. Jacovce, preto advokátska kancelária – JUDr. Slávik je
splnomocnený jednať v jeho mene a žiada o písomné stanovisko:

1. k odpredaju pozemkov, ktoré sa nachádzajú v areáli hospodárskeho dvora a sú  vo vlastníctve 
štátu v správe SPF alebo vo vlastníctve neznámych vlastníkov v správe SPF, t.j. či obec 
súhlasí s týmto odpredajom.

2. O poskytnutie územnoplánovacej informácie – aký je územný plán pre túto časť obce, 
prípadne zámer obce a či tento hospodársky areál družstva je v súlade s územným plánom.

3. Vyjadrenie, že stavby družstva, nachádzajúce sa na usporadúvaných pozemkoch boli 
postavené pred 24.6.1991.

Poslancom nebola jasná žiadosť JUDr. Slávika. Družstvo nebolo oslovené k rokovaniu, mali prísť na
dnešné  rokovanie  OcZ  a vysvetliť  bližšie  predmetnú  žiadosť.  Žiadosť  nebola  ani  predmetom
v stavebnej komisii, kde by už výsledok zo zasadnutia komisie bol predložený na dnešné rokovanie. 

Poslanci  taktiež  uvedenú  žiadosť  vzali  len  na  vedomie  s tým,  že  bude  doplnená,  prípadne  bude
vyvolané jednanie s predsedom PPD. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
11. Žiadosť pod č. 477/2015  – Advokátska kancelária JUDr. Slávika o vydanie stanoviska Obce 
      Jacovce k odpredaju pozemkov Slovenským pozemkovým fondom a o územnoplánovaciu 
      informáciu  s pripomienkami 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Žiadosť -  pod č. 545/2015 – Jana Kobidová, Obrancov mieru 55/72, Tovarníky o zrušenie časti
nájmu. 

Starosta obce – predložil poslancom žiadosť pod č. 545/2015 – Jana Kobidová, Obrancov mieru 55/72,
Tovarníky  o zrušenie  časti  nájmu  nebytových  priestorov  o rozlohe  22  m2 t.j.  jednej  miestnosti  –
kozmetika  k 15.7.2015 z dôvodu odchodu do zahraničia.  Ďalej  žiada  zohľadniť  aj  spotrebu plynu
v miestnosti, ktorá jej zostane nakoľko je nebude približne využívať ale chce si ju ponechať. 

Poslanci po skonštatovaní súhlasili so žiadosťou s tým, že spotreba plynu sa jej na potrebné obdobie
v prenajatej miestnosti zredukuje. 

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
10. Žiadosť pod č. 545/2015- Jana Kobidová, Tovarníky o zrušenie časti nájmu v Dome služieb 
      s pripomienkami 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 14:
Rôzne – informácia – príprava Plánu rozvoja Obce Jacovce a sociálneho rozvoja Obce 

 Jacovce – prijatie uznesenia 

Starosta obce - informoval poslancov o stave rozpracovanosti Plánu rozvoja obce Jacovce a sociálneho
rozvoja Obce Jacovce. Ďalej informoval o výzve na predkladanie žiadosti o NFP, Operačný program –
Konkurencieschopnosť  a  hospodársky  rast  –  Prioritná  os  2  –  Energetika  –  2.2.  –  Budovanie
a modernizácia  verejného osvetlenia,  v rámci  ktorej  sa  chce  Obce  Jacovce  uchádzať  o dotáciu  na
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Svetelnotechnickú štúdiu, ktorá je kľúčová z hľadiska zhodnotenia
kvality projektu nám vypracováva odborne spôsobilá osoba. Žiadateľ v rámci tejto výzvy predkladá
Uznesenie zastupiteľstva obce o tom, že zastupiteľstvo schvaľuje: 

- Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Jacovce“, ktorý je realizovaný Obcou Jacovce   

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške

rozdielu  celkových  výdavkov  projektu  a poskytnutého  NFP   v súlade  s podmienkami
poskytnutia pomoci 

 

V rámci  tejto  žiadosti  predkladá  žiadateľ   aj  uznesenie  zastupiteľstva  o schválení  rozvoja  obce
a príslušnej územnoplánovacej dokumentácii. 

Starosta obce  ďalej  informoval, že PHSR v obci Jacovce platilo do konca roka 2014. Ale z dôvodu,
že  obec  zatiaľ  nemá  schválený  nový  Plán  rozvoja  obce  Jacovce  a plán  sociálneho  rozvoja  obce
Jacovce /nový názov/  je nutné aby OcZ prijalo uznesenie  o schválení  platnosti  pôvodného Plánu



hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jacovce do  tej  doby,  pokiaľ bude schválený nový Plán
rozvoja obce Jacovce a plán sociálneho rozvoja obce Jacovce, kde je predpoklad do konca roka 2015. 

Poslanci súhlasili s predloženým návrhom uznesení a prijali nasledovné uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A.BERIE NA VEDOMIE:
12. Informáciu – Plán rozvoja Obce Jacovce a sociálneho rozvoja obce Jacovce 
13. Informáciu – k výzve na predkladanie žiadosti o NFP. Operačný program – Konkurencieschopnosť
      a hospodársky rast – Prioritná os 2 – Energetika – 2.2 . Budovanie a modernizácia verejného 
      osvetlenia

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. SCHVAĽUJE:
11. Platnosť pôvodného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Jacovce do  doby kedy 
      bude schválený nový Plán rozvoja Obce Jacovce a plán sociálneho rozvoja Obce Jacovce 
12.Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia  
     a modernizácia verejného osvetlenia obce Jacovce“, ktorý je realizovaný Obcou Jacovce   
13. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
14. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
       rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia
      pomoci 

Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce v rámci bodu Rôzne informoval poslancov o tom, že ho požiadal predseda Jednoty SD
Ing. Habaj o zámere ponuky odpredaja budovy Jednoty pre Obec Jacovce. 

Ing. Bošanský – kedysi mala obec zámer taký, že by sa odkúpila od Jednoty SD vrchná časť budovy
na vybudovanie kultúrneho domu. Vtedy Jednota SD nesúhlasila. Nanovo pripadá do úvahy jedine
kúpa. Určite si obec nemôže dovoliť kúpiť časť budovy draho, jedine za symbolickú cenu a ešte to
bude nutné prerobiť,  zrekonštruovať.  Urobila by sa štúdia,  len čo sa týka vyfinancovania navrhol
predať  starý  kultúrny  dom  aj  s pozemkom,  potom  by  sme  sa  museli  dohodnúť  definitívne,  že
odstúpime  od  stavania  nového  kultúrneho  domu  v mieste  bývalej  drobnej   prevádzkarne
a prevádzkareň  by  sme  predali  za  účelom  nie  ďalšej  výroby,  pretože  sa  predaj  môže  obmedziť
Územným plánom. A z takéhoto predaja by sa dali získať finančné prostriedky na rekonštrukciu časti
budovy Jednoty na kultúrny dom a dala by sa prestaviť aj celá terasa, ktorá je nevyužitá.  Apom by
nebolo námestie hluché a mŕtve a začalo by žiť. 

Ing. Pavlovič – pozerá sa na to z hľadiska toho, že Jednotu SD to dobehlo. Dávnejšie sa p. Habajovi-
predsedovi Jednoty SD ponúkali pozemky celej prevádzkarne s tým, že by si tam mohli postaviť novú
prevádzku.   Finančné  prostriedky,  ktoré  vrazili  do  prerábky obchodu  Jednota  v Jacovciach,  keby



využili nejaké finančné granty a s tými problémami čo majú  a na to ako sú veľký podnik, tak to tak
dávno mohlo byť.  Boli by dva problémy odstránené a to je, že by bolo odstránené  parkovanie na
námestí obce a parkovalo by sa na Pekárenskej ulici a ďalej mohli mať pod jednou strechou všetko aj
obchod aj cukrárenskú výrobu.  A obec mohla  mať nový objekt,  na ktorý sa mohla  žiadať dotácia
a prerobiť  sa  mohla  Jednota  na  kultúrny  dom.  Vidíme,  že  teraz  ich  to  dobehlo  a obec  sa  má
prispôsobiť Jednote. Nemyslí si to, že je to správne a stále sa robia len polovičné riešenia. Stále by bol
pod nami len obchod, krčma atď. Nepáči sa mu riešenie navrhované Ing. Bošanským aj keď máme
deficit spoločenskej miestnosti. Mal názor ten, že Jednota by nám mala dať celý objekt zámenou za
bývalú  drobnú  prevádzku.  Potrebujeme  na  to  ešte  asi  rok,  pretože  potom budeme  vedieť  či  cez
LEADER budeme úspešný alebo nie. Keď sa zbavíme Drobnej prevádzky a starého kulturáku, tak to
sú dve lukratívne miesta v obci o ktoré by sme prišli. Kedysi sme chceli aj cukráreň zbúrať a otvoriť
priestor smerom ku škole. Investovať do budovy Jednoty, ktorá nebude aj tak celá naša nie je ideálne
riešenie. Je to o rokovaní a dohody  s predsedom Jednoty. 

Ing. Bošanský – polyfunkčné budovy takto fungujú, treba len  reálne uvažovať.  

Poslanci po prehodnotení sa dohodli, že je nutné vyvolať jednanie starostu obce, 1 – 2 poslancov  /Ing.
Bošanský, p. Lacika/ s predsedom Jednoty a následne informovať Obecné zastupiteľstvo. 

K     bodu 15:
Diskusia

Starosta obce – informoval poslancov o informačnej tabuli, ktorá bola osadená pred budovou Kabín
TJ, ktorá informuje občanov o začatí realizácie dobudovania kanalizácie v obci Jacovce. Obecný úrad
bude  informovať  občanov  cez  miestny  rozhlas,  cez  webovú  stránku  obce  o realizácii  budovania
kanalizácie na jednotlivých úsekoch v obci. 

p. Adamíková – informovala sa, prečo nie sú na námestí vyznačené čiary pre autobus a autá. Je to tam
život ohrozujúce a nebezpečné. To nie je ani zastávka ani parkovisko. 

Starosta  obce  –  uvedený  priestor  sme  dali  zakresliť  dopravnému  projektantovi.  Ďalej  informoval
poslancov  o vybavení  zákazových  značiek  pre  nákladné  automobily  v smere  na  Veľké  Bedzany
a v smere  do  Jacoviec  od  Topoľčian,  cez  Veľké  Bedzany  z dôvodu  veľkých  otrasov  a trhania
vodovodného potrubia na ulici Farskej. Ďalej informoval, že svojpomocne sa natiera zábradlie okolo
potoka Chotina v centre obce. Farbu poskytla  Vodárenská spoločnosť. 

K     bodu 16:
Záver

Starosta obce – na záver poďakoval prítomným za účasť pozval všetkých na hodovú zábavu a ukončil
3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia: 
Ing. Michal Vičan..............
Miriam Adamíková..................

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



Jaroslav Božik
             starosta obce 


