ZÁPISNICA
z 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej len: „zasadnutie OZ“ )
obce Jakubovany
zo dňa 07.07.2017 ( 19.30 – 22.30 hod. )
Prítomní poslanci:
Jozef Lipták
Ing., Mgr. Iveta Šoltysová
MVDr. Jaroslav Tall
Mgr. Slavomír Tall
Jakub Sedlák
Tomáš Revák
Mgr. Vladimír Vojtko
Ostatní prítomní:
Martin Kollár – starosta obce
Valéria Janigová – účtovníčka obce
Rokovanie obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch zvolal starosta obce v zmysle § 12 ods. 1
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Program:
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie.
Program

Predkladá

1.

Otvorenie zasadnutia OZ.

Starosta obce

2.

Schválenie programu 21. riadneho zasadnutia OZ, určenie

Starosta obce

zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie.
3.

Plnenie uznesení

Starosta obce

4.

Prejednanie rozpočtu k rozšíreniu MŠ – schválenie uznesenia

Starosta obce

5.

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4

Starosta obce

6.

Rôzne

Starosta obce

7.

Diskusia

Starosta obce

8.

Návrh uznesenia

Starosta obce

9.

Záver

Starosta obce

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých prítomných,
ktorí sa zúčastnili 21. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní všetci
siedmi poslanci a starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2. Schválenie programu 21. riadneho zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
V bode 2 poslanci hlasovali za návrh programu zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa,
overovateľov zápisnice. Poslanci s návrhom programu súhlasili a schválili ho. Za
zapisovateľku bola určená Valéria Janigová, za overovateľov zápisnice MVDr. Jaroslav Tall
a Mgr. Vladimír Vojtko. Poslanci uvedené jednomyseľne schválili.

Uznesenie č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
S ch v a ľ u j e
a/ program 21. zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Jakub

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Tomáš

Mgr.

Sedlák

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Revák

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

b/ zapisovateľku: Valéria Janigová
Hlasovanie:

Za
Zdržal sa
Proti

Jakub

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Tomáš

Mgr.

Sedlák

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Revák

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall

Vojtko

c/ overovateľa zápisnice: MVDr. Jaroslav Tall
Hlasovanie:
Jakub

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Tomáš

Mgr.

Sedlák

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Revák

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

d/ za overovateľa zápisnice: Mgr. Vladimír Vojtko
Hlasovanie:
Jakub

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Tomáš

Mgr.

Sedlák

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Revák

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

3. Plnenie uznesení
Vysporiadanie pozemkov ul. Čergovská – Zasadnutia OZ sa zúčastnil p. Tomáš Čapistrák z
firmy Geodet Sabinov, s.r.o., ktorý navrhol následnú postupnosť krokov:
-

Zvolať vlastníkov dotknutých pozemkov a dohodnúť predbežný súhlas s vysporiadaním
(odpredaj alebo darovanie). Kataster nevie čiastkovo zapísať stav, preto musia byť
oslovení všetci vlastníci naraz.

-

Vybrať projektanta, ktorý vyhotoví projekt ( navrhne parametre cesty- šírka, klonenie
a pod., aby sa rešpektovali existujúce ploty + vyjadrenie dopravného inšpektorátu).

-

Vyhotoviť nový geometrický plán (starý geometrický plán z 2. augusta 1993 je
nepoužiteľný ). Navrhol jeden spoločný geometrický plán.

-

Vyhotoviť jednu spoločnú zmluvu (kúpnopredajnú alebo darovaciu) a zavolať do obce
notára, aby pri podpisovaní tejto zmluvy overil podpisy.

Pozemky, ktoré sú založené v banke- povolenie od banky, banku vyzýva vlastník pozemku so
súčinnosťou obce ( potvrdenie, že pozemky budú slúžiť v prospech verejného záujmu).

Podobne navrhuje riešiť aj ul. Na brehu.

4. Prejednanie rozpočtu „Rozšírenie MŠ“

Zasadnutia OZ sa zúčastnil projektový manažér Ing. Leopold Miženko z Agentúry
regionálneho rozvoja PSK, ktorý vysvetli prítomným poslancom všetky náležitosti, ktoré treba
ešte vykonať pred podaním žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) a následne po jej
schválení. Jednou z nich je aj schválenie uznesenia o zabezpečení finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. Po schválení žiadosti o NFP vykoná
Agentúra regionálneho rozvoja PSK (na základe objednávky obce) verejné obstarávanie na
dodávateľa stavby „Rozšírenie MŠ Jakubovany“ v celku (t.j. pavilón „A“ + pavilón „B“)
oslovením troch potencionálnych dodávateľov.
Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj projektant Ing. Patrik Zákutný, ktorý prítomným poslancom
predložil rekapituláciu rozpočtu na uvedenú stavbu , rozdelil to na pavilón „A“ – jestvujúca
budova a pavilón „B“ – nová budova. V pavilóne „A“ je naplánovaná úpravy fasády –
zateplenie minerálnou vlnou, ústredné kúrenie a spevnené plochy (chodníky) v celkovej výške
22 124 € a pavilón B – rozšírenie MŠ v celkovej výške 124 496 €. Spolu rozpočet na stavbu je
vo výške 146 620 €. Oproti pôvodnému rozpočtu, ktorý bol na sumu 196 852 € je tento nový
rozpočet nižší o 50 232 €. Projektant informoval prítomných poslancov, že v novom rozpočte
šetril na použitých materiáloch nie na práci.
Pán Miženko upozornil na to, že v projekte musí byť aj ihrisko pre novú škôlku (aktivita –
podmienka) a taktiež interiérové vybavenie (stoly, stoličky, postieľky...) v hodnote 1 800 €.
Spoločne sa dohodli, že do pondelka vyberie riaditeľka MŠ v spolupráci so starostom obce
IHRISKO v hodnote do 3 000 € s DPH a prepošle to elektronicky projektantovi, aby to zahrnul
do projektu a zároveň navýšil celkovú výšku výdavkov.

Nakoniec starosta prečítal celé znenie uznesenia, ktoré je potrebné pre podanie žiadosti o NFP
a dal o uvedenom hlasovať. Poslanci uvedené jednomyseľne schválili.

Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
S ch v a ľ u j e
-

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie materskej školy
Jakubovany“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce

-

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia podpory

-

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

-

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

Hlasovanie:
Jakub

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Tomáš

Mgr.

Sedlák

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Revák

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

Po tomto bode odišiel poslanec Mgr. Vladimír Vojtko, ktorý bol zvolený za overovateľa
zápisnice. Starosta navrhol za overovateľa zápisnice Ing. Mgr. Ivetu Šoltysovú čo poslanci
hlasovaním schválili.

Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
S ch v a ľ u j e
za overovateľa zápisnice: Ing. Mgr. Iveta Šoltysová

Hlasovanie:
Jakub

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

Tall

Za
Zdržal sa
Proti

5. Rozpočtové opatrenie č. 4
Starosta obce informoval poslancov o plánovaných úpravách v rozpočte obce rozpočtovým
opatrením č.4. Týmto rozpočtovým opatrením sa navýši hodnota celkových príjmov obce
v časti Finančné operácie / prevod prostriedkov z RF/ o sumu 80 000 € a navýši sa hodnota
celkových výdavkov obce v časti Kapitálové výdavky /„Rozšírenie MŠ“ / o sumu 80 000 €.
Ďalej v tomto rozpočtovom opatrení dochádza aj k presunom finančných prostriedkov medzi
položkami v jednotlivých oddieloch v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemení celková
výška príjmov a výdavkov. O navrhnutom rozpočtovom opatrení poslanci hlasovali
a jednomyseľne ho schválili.

Uznesenie č. 24/2017

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
S ch v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 4
Hlasovanie:
Jakub

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

Tall

Za
Zdržal sa
Proti

5. Rôzne

Poslanci navrhli vyhotoviť návrh dodatku k VZN o platených službách, ktorý je účinný
od 28. 6.2016 a zahrnúť poplatok za požičanie výzdoby na rodinné akcie vo výške 15 €.

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 6.7.2017 zaslal list VVS, a.s. Košice na adresu ul.
Kúpeľná Prešov o posilnenie vozidiel na vývoz fekálii.

Obecný vodovod – firma AQUA Spiš, ktorá prevádzkuje obecný vodovod v našej obci
upozornila na nutnosť výmeny vodomerov a zaslala podrobný rozpis. V minulosti sa vodomery
objednávali v Levoči, firma Slovel Levoča s.r.o a výmenu realizovala firma AQUA Spiš s.r.o.
Spišská Nová Ves. Poslanci odporučili starostovi vyhotoviť a poslať objednávky do firmy
Slovel Levoča, s.r.o a AQUA Spiš, s.r.o. v termíne do 14.7.2017.

Kanalizácia a ČOV- starosta obce informoval poslancov o existujúcej situácii ohľadom
výstavby kanalizácie a ČOV v obci. Kanalizačné potrubie je zabudované na ul. Hlavná od súp.
č. 179 (Gabriel Matľak) po súp. č. 134 (Helena Reváková) s prípojkami po ľavej strane smerom
od Sabinova. Ďalej ul. Záhradná od súp. č. 194 (Jozef Konečný) a ul Sabinovská po súp. č. 130
(Bartolomej Farkaš) s prípojkami po ľavej strane smerom od Sabinova, ul. Čergovská, ul. Na

Hliníku, ul. Tichá takisto bez prípojok na opačnú stranu od zabudovaného kanalizačného
potrubia.. Kanalizačné potrubie chýba na ul. Lesná, Na brehu, Kostolná a Tatranská od súp. č.
130 (Bartolomej Farkaš) po súp. č. 117 (Ľudovít Scholtz). Celkovo na dokončenie
kanalizačného potrubia (stoka) chýba 250 000 € (1 000m/250€) a vybudovanie čističky
odpadových vôd 300 000 €. Cena prepychu je 100 €/m.
Poslanci

diskutovali

o zložitej

situácii

ohľadom

dokončenia

kanalizácie

(dotácie

z Enviromentálneho fondu, chýbajú výzvy na dokončenie kanalizácií v obciach do 1000
obyvateľov) a poslanec Mgr. Slavomír Tall navrhol starostovi obce, aby oslovil VVS a.s.
Košice s ponukou odpredaja verejného vodovodu do vlastníctva VVS, a.s. s podmienkou
dobudovania kanalizácie v obci a následného prevádzkovania ich spoločnosťou. Poslanci
o uvedenom diskutovali a určili aj termín do 20.7.2017.
Poslankyňa Ing. Mgr. Iveta Šoltysová mala dotaz na starostu, prečo nie je dokončený oporný
múr pred kostolom ( naniesť marmolit na stavebné tvárnice). Poslanci odporučili starostovi
obce osloviť miestnych živnostníkov (napr. Rasťa Sýkoru) a objednať uvedené práce, aby boli
vykonané do 31.7.2017.
Poslankyňa Ing. Mgr. Iveta Šoltysová sa ďalej informovala,
- v akom štádiu riešenia je rekonštrukcia mosta na ul. Lesná. Starosta informoval, že je
ukončené verejné obstarávanie na projektanta
- v akom štádiu je údržba chodníka na ul. Hlavná. Starosta informoval, že na údržbu nemusí
byť stavebné povolenie. Pokrytie chodníka asfaltom by vyšlo približne na 15 000 €. Poslanci
navrhli starostovi obce, aby zistil, koľko by stála zámková dlažba. Pred súp. č. 171 (Kandráč
Pavol, Ing.) je havarijný stav, treba opraviť kanál (termín do 31.7.2017).
- prečo nie je vykonaná údržba multifunkčného ihriska. Poslanci doporučili starostovi poslať
objednávku firme, ktorá ho už v tejto náležitosti aj oslovila do 14.7.2017
- kto preberá zodpovednosť za chlórovanie vody z verejného vodovodu, nakoľko firma, ktorá
prevádzkuje vodovod to nemá v zmluve zahrnuté. Poslanci navrhli, aby starosta oslovil p.
Bačinskú, ktorá v minulosti vykonávala takéto práce na základe dohody s obcou. Starosta
uviedol, že o chlórovanie si berie na zodpovednosť on (v spolupráci s p. Krivoňákom)
- o možnosti získať dotácie pre DHZ, nakoľko má vedomosť o tom, že obce zaradené do
kategórie C môžu požiadať o dotácie vo výške 1 400 € (do roku 2016 to bolo 700 €). Upozornila
na skutočnosť, že iné obce takéto dotácie využívajú a tak šetria obecný rozpočet. Starosta obce
uviedol, že DHZ Jakubovany je v kategórii C a plánuje sa uchádzať o dotáciu až v budúcom
roku.

Poslankyňa Ing. Mgr. Šoltysová ďalej uviedla, že má informácie o tom, že sa zapožičiava
obecné náradie (kosačky, traktor na kosenie..) bez akéhokoľvek poplatku. Poslanci sa zhodli
na tom, že obec nebude obecné náradie ani záhradnú techniku prenajímať, t.z. zakazuje
zapožičiavanie takejto techniky občanom.

6. Diskusia
Diskusia prebiehala pri jednotlivých bodoch tak, ako je to zapísané.

13. Návrh uznesenia
O uzneseniach sa hlasovalo samostatne pri jednotlivých bodoch.
14. Záver
Na záver sa starosta obce Martin Kollár poďakoval poslancom za ich účasť.

V Jakubovanoch, dňa 17.7.2017

Zapisovateľ: Valéria Janigová

Overovateľ zápisnice: MVDr. Jaroslav Tall
Mgr. Vladimír Vojtko
Ing. Mgr. Iveta Šoltysová

Starosta obce: Martin Kollár

