
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica 

z mimoriadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa  13.7.2015
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Informácia starostu obce o rokovaní zo dňa 8.7.2015 ohľadom doriešenia žiadosti o vydanie

stanoviska  pod  č.  477/2015  zo  dňa  20.5.2015  PPD  Prašice  sídlo  Jacovce  v zastúpení
Advokátskou kanceláriou JUDr. Slávika a prijatie uznesení k tejto žiadosti. 

4. Záver

Jednanie:

K     bodu 1:
Otvorenie zasadnutia

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

Poslanci súhlasili s navrhovaným programom.

Hlasovanie za: 5 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný:  1 poslanec /Mgr. Kišac/

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

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Bošanského, Ing. Pavloviča a MUDr. Čačika
Za overovateľov zápisnice určil: p. Adamíkovú, p. Beňa
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú 

Poslanci súhlasili s návrhom starostu. 



Hlasovanie za: 5 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný:  1 poslanec /Mgr. Kišac/

K     bodu 3:
Informácia  starostu obce  o rokovaní  zo  dňa  8.7.2015 ohľadom doriešenia  žiadosti  o vydanie
stanoviska pod č. 477/2015 zo dňa 20.5.2015 PPD Prašice sídlo Jacovce v zastúpení Advokátskou
kanceláriou JUDr. Slávika a prijatie uznesení k tejto žiadosti. 

Starosta obce – informoval poslancov o stretnutí, ktoré sa konalo na Obecnom úrade ohľadom žiadosti
Advokátskej kancelária JUDr. Slávika, Topoľčany, ktorého splnomocnilo PPD Prašice sídlo Jacovce
jednať v ich mene za účelom usporiadania areálu hospodárskeho dvora, nachádzajúci sa v k.ú. Obce
Jacovce,   ktorá  bola  predmetom  rokovania  3.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  dňa
25.6.2015 a kde poslanci OcZ vzali žiadosť na vedomie s tým, že ohľadom tejto žiadosti bude ešte
rokovanie  na  Obecnom úrade.  Rokovanie  sa  konalo  dňa  8.7.2015  za  prítomnosti   starostu  obce,
predsedu  družstva  Ing.  Urminského,  advokáta  JUDr.  Slávika,  poslancov  Ing.  Bošanského,  Ing.
Pavloviča a pracovníkov obce. 

Ing. Pavlovič – vysvetlil poslancom podstatu tejto žiadosti. Na stretnutí sme žiadali JUDr. Slávika na
základe akých zákonov sa obracia na Obec so žiadosťou o vydanie predmetných stanovísk. Boli sme
informovaní,  že  v zmysle  Zák.  č.  180/1995  o niektorých opatreniach  na  usporiadanie  vlastníctva
k pozemkom, Zák. č. 229/1991 – o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu
majetku  a nariadenie  vlády  č.  238/2010,  ktorým  sa  ustanovujú  podrobnosti  o podmienkach
prenajímania, predaja, zámeny a nadobudnutia  nehnuteľností SPF. 

Poslanci nemali pripomienky k predloženej žiadosti a prijali nasledovné uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu obce o rokovaní zo dňa 8.7.2015 ohľadom doriešenia žiadosti o vydanie  
    stanoviska pod č. 477/2015 zo dňa 20.5.2015 PPD Prašice sídlo Jacovce v zastúpení Advokátskou   
    kanceláriou JUDr. Slávika

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

Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach:
B. UKLADÁ:
1. Obecnému úradu vydať písomné súhlasné stanovisko na základe žiadosti pod č. 477/2015  
    z Advokátskej kancelárie JUDr. Slávika k odpredaju pozemkov vo vlastníctve štátu v správe SPF 
    alebo sú vedené na neznámych vlastníkov v správe SPF. 
2. Obecnému úradu vydať písomné stanovisko, že  v zmysle  Územného plánu Obce Jacovce prijatého
    dňa 14.6.2012 je uvedená lokalita určená na poľnohospodársku výrobu
3. Obecnému úradu vydať písomné stanovisko, že stavby družstva, nachádzajúce sa na 
     usporadúvaných pozemkoch boli postavené pred 24.6.1991. 



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

K     bodu 4:
Záver

Na  záver  starosta  obce  poďakoval  prítomným  za  účasť  a ukončil  mimoriadne  zasadnutie
Obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia: 
Miriam Adamíková..............

Roman Beňo .......................

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

Jaroslav Božik
 starosta obce 


