ZÁ P I S N I C A

32. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“)
obce Jakubovany,
zo dňa 07.11.2018 (18.00 – 20.45)

Prítomní poslanci:
MVDr. Jaroslav Tall
Mgr. Slavomír Tall
Jakub Sedlák
Tomáš Revák
Ostatní prítomní:
Martin Kollár – starosta obce
Mgr. Ľudmila Kopčáková – hlavná kontrolórka
Valéria Janigová – referentka obce
Erika Konečná – referentka 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 obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu
s pozvánkou na zasadnutie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program:
Predkladá
Otvorenie
Starosta obce
Schválenie programu 32. zasadnutia OZ, overovateľov, Starosta obce
zapisovateľa
Správa z kontrolnej činnosti
Kontrolórka obce
Rozpočtové opatrenie č.10
Starosta obce,
Janigová
Rôzne ( kanalizácia, výstavba MŠ, výzva 7.2:chodník)
Starosta obce
Diskusia
Starosta obce
Záver
Starosta obce

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých
prítomných, ktorí sa zúčastnili 32. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli
prítomní štyria poslanci a starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Poslanec Mgr. Vladimír Vojtko a Jozef Lipták sa ospravedlnili, že sa zasadnutia nezúčastnia.

2. Schválenie programu 32. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa a overovateľov
V bode 2 poslanci hlasovali za návrh programu zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa,
overovateľov zápisnice. Poslanci schválili program zasadnutia OZ, za zapisovateľku bola
určená Erika Konečná, za overovateľov zápisnice p. Tomáš Revák a MVDr. Jaroslav Tall.

Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
s ch v a ľ u j e
a/ program 32. zasadnutia OZ,
Hlasovanie:
Mgr.
Slavomír
Tall

MVDr.
Jaroslav
Tall

Tomáš
Revák

Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Jakub
Sedlák

Za
Zdržal
sa
Proti

b/ zapisovateľku: Eriku Konečnú
Hlasovanie:
Mgr.
Slavomír
Tall
Za
Zdržal
sa
Proti

MVDr.
Jaroslav
Tall

c/ overovateľa zápisnice: Tomáša Reváka
Mgr.
Slavomír
Tall

MVDr.
Jaroslav
Tall

Tomáš
Revák

Jakub
Sedlák

Za
Zdržal
sa
Proti

d/ overovateľa zápisnice: MVDr.Jaroslava Talla
Hlasovanie:
Mgr.
Slavomír
Tall

MVDr.
Jaroslav
Tall

Tomáš
Revák

Jakub
Sedlák

Za
Zdržal
sa
Proti

3. Správa z kontrolnej činnosti

Hlavná kontrolórka obce informovala prítomných poslancov, že vykonala kontrolu
uznesení obecného zastupiteľstva za celé volebné obdobie a skonštatovala, že všetky uznesenia
zo zasadnutí OZ sú napísané a podpísané starostom obce.

4. Rozpočtové opatrenie č. 10

Starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 10, v ktorom
dochádza k presunu finančných prostriedkov medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu.
Rozpočtové opatrenie č.10 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
s ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 10
Hlasovanie:

Mgr.
Slavomír
Tall

MVDr.
Jaroslav
Tall

Tomáš
Revák

Jakub
Sedlák

Za
Zdržal
sa
Proti

5. Rôzne

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že dňa 2.11.2018 zaslal emailom požiadavku
na SAD Prešov ohľadom spoja na linke Sabinov – Jakubovany z odchodom 13.25 hod.
z autobusovej stanice, kde požiadal o posun odchodu autobusu na 13.45 hod.. Do dnešného dňa
nebola doručená odpoveď na tento email.
Starosta obce informoval poslancov ohľadom vysporiadania pozemkov na ul. Čergovská, že p.
Čapistrák vyhotovil polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov.
Výstavba kanalizácie – starosta obce informoval poslancov OZ, že oslovil firmy Ekosvip
Sabinov a JVS Prešov, aby predložili cenové ponuky na úpravu cesty po výkopových prácach.
Dňa 29.10.2018 bola odoslaná žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie dotácie na
výstavbu čističky odpadových vôd. O vypracovanie projektu na ČOV oslovil firmu
MEDIINVEST Consulting s.r.o Prešov, s ktorou má obec podpísanú zmluvu.
Rekonštrukcia MŠ – starosta obce informoval, že bolo doručené oznámenie o zrušení
použitého postupu zadávania zákazky: „Rozšírenie materskej školy Jakubovany“ - vyššie
uvedená súťaž bola zrušená podľa § 57 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní –
došlo k zmene okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a v priebehu postupu
verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od
verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Pri zadávaní

zákazky na pôvodný predmet obstarávania sa použije postup zadávania zákaziek s nízkou
hodnotou.
Výstavba chodníka ul. Hlavná – starosta obce uviedol, že dňa 7.11.2018 zaslal na KDI Prešov
projektovú dokumentáciu na dopravné značenie.

Oplotenie vodojemu – starosta obce informoval prítomných poslancov, že na základe
reklamácie došlo k oprave oplotenia a predložil prítomným poslancom aj fotodokumentáciu.

8. Diskusia
Starosta obce informoval poslancov o vykonaných prácach a pripravovaných investičných
akciách za štvorročné volebné obdobie.
9. Záver
Na záver sa starosta poďakoval poslancom za ich účasť.
V Jakubovanoch, dňa 12.11.2018

Zapisovateľ : Erika Konečná

Overovateľ zápisnice: Tomáš Revák
MVDr. Jaroslav Tall

Starosta obce : Martin Kollár

