ZÁPISNICA
z 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej len: „zasadnutie OZ“ )
obce Jakubovany
zo dňa 13.12.2019 ( 18.00 – 20.30 hod. )
Prítomní poslanci: Bc. Jakub Sedlák
Tomáš Revák
Gabriel Vojtko
Ján Farkaš
Mgr. Vladimír Vojtko
Ospravedlnení:

Ing. Gabriel Štofaník
Peter Sykora

Ostatní prítomní:

Erika Konečná
Valéria Janigová

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.

Starosta obce

4.

Schválenie programu 9. riadneho zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie.
Schválenie VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020.

5.

Schválenie rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022.

Starosta obce

6.

Rozpočtové opatrenie č.11.

Valéria Janigová

7.

Zásady odmeňovania poslancov OZ v obci Jakubovany.

Starosta obce

8.

Rôzne (Prejednanie rozšírenia elektrických trafostaníc
a elektrického vedenia a iné).
Diskusia.

Starosta obce

3.

9.

10. Záver.

Starosta obce
Starosta obce

Starosta obce
Starosta obce

1. Otvorenie.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých prítomných,
ktorí sa zúčastnili 9. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní piati
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poslanci a starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanci
Ing. Gabriel Štofaník a Peter Sykora sa ospravedlnili.
2. Schválenie programu 9. riadneho zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.
V bode 2 poslanci hlasovali za návrh programu zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice. Starosta navrhol úpravu a doplnenie pôvodného programu.
Program

Predkladá

1.

Otvorenie zasadnutia OZ.

Starosta obce

2.

Starosta obce

4.

Schválenie programu 9. riadneho zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie.
Schválenie VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Zásady odmeňovania poslancov OZ v obci Jakubovany.

5.

Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020.

Starosta obce

6.

Schválenie rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022.

Starosta obce

7.

Rozpočtové opatrenie č.11.

Valéria Janigová

8.

Prejednanie Návrhu zmluvy o združení právnických osôb

Starosta obce

9.

Schválenie konečnej verzie kroniky.

Starosta obce

3.

10. Rôzne (Prejednanie rozšírenia elektrických trafostaníc

Starosta obce
Starosta obce

Starosta obce

a elektrického vedenia a iné).
11. Diskusia.

Starosta obce

12. Záver.

Starosta obce

Poslanci s návrhom programu súhlasili a schválili ho. Za zapisovateľku bola určená Erika
Konečná, za overovateľov zápisnice Mgr. Vladimír Vojtko a Tomáš Revák.
a/ program 9. zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti
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Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

b/ zapisovateľka: Erika Konečná
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti
c/ overovateľ zápisnice: Mgr. Vladimír Vojtko
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Za
Zdržal sa
Proti
d/ overovateľ zápisnice: Tomáš Revák
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Za
Zdržal sa
Proti

3. Schválenie VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 6/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol aj zverejnený
na obecnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 27.11.2019. Poslanec Ing. Gabriel Štofaník
doručil emailom starostovi obce návrh na úpravu sadzby poplatku za drobný stavebný odpad
bez obsahu škodlivín znížiť, aby sa nevytvárali divoké skládky v katastri obce. Ďalej navrhuje
úpravu k oslobodeniu od dane a zníženie dane z nehnuteľností: vekovú hranicu znížiť – pre
fyzické osoby staršie ako 65 rokov z doterajších 70 rokov a pre občanov v hmotnej núdzi
navrhuje zníženie dane z nehnuteľnosti 80 % z daňovej povinnosti. Medzi poslancami
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prebiehala diskusia a po jednotlivých návrhoch dospeli k záveru, že navrhujú znížiť sadzbu
poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín na 0,030 EUR/kg.
Poslanci hlasovali a jednomyseľne ho schválili.
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
S ch v a ľ u j e
VZN obce Jakubovany č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

4. Zásady odmeňovania poslancov OZ v obci Jakubovany.
Starosta obce predložil poslancom nové zásady odmeňovania poslancov OZ v obci
Jakubovany, v ktorých v čl. 3 bod 4. je možnosť poslanca písomne alebo ústne vyhlásiť, že
mandát poslanca bude vykonávať bez odmeny. Poslanec Ing. Gabriel Štofaník dňa 13.12.2019
poslal emailom čestné vyhlásenie vzdania sa nároku na odmeny, ktoré mu vyplývajú z funkcie
poslanca OZ. Poslanci o zásadách hlasovali a jednomyseľne schválili..
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
S ch v a ľ u j e
Zásady odmeňovania poslancov OZ v obci Jakubovany
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti
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Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

5. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020.
Starosta obce prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020. Poslanci stanovisko
k návrhu rozpočtu na rok 2020 zobrali na vedomie. Toto stanovisko tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti
6. Schválenie rozpočtu na rok 2020.
Starosta obce informoval poslancov, že návrh rozpočtu obce Jakubovany na roky 2020
– 2023 bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote (od 27.11.2019) na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce. Rozpočet bol stanovený bez programových štruktúr. Poslanci
nemali k navrhnutému rozpočtu žiadne výhrady a jednomyseľne ho schválili.
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ S c h v a ľ u j e
Rozpočet bez programových štruktúr na rok 2020
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti
b/ b e r i e na v e d o m i e
rozpočet bez programových štruktúr na roky 2021 a 2022
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Mgr.
Vladimír
Vojtko

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti
7. Rozpočtové opatrenie č. 11
Starosta obce prečítal email starostov obce z Obce Kolíňany a Obce Jelenec, ktorí
zriadili transparentný účet na zbierku finančných darov na zmiernenie ťažkej situácie rodín,
ktorých postihla tragická udalosť dňa 13.11.2019 /nehoda autobusu a nákladného auta/ a prosia
o prejav spolupatričnosti. Ďalej prečítal výzvu Mesta Prešov, ktoré zriadilo transparentný účet,
na ktorý môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej
ulici v Prešove dňa 6.12.2019. Poslanci diskutovali a navrhli do rozpočtového opatrenia
zapracovať aj tieto transfery a to nasledovne: 500 € Obci Kolíňany a Obci Jelenec a 1000 €
Mestu Prešov.
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Schvaľuje
a) Transfer 500 € pre Obec Kolíňany a Obec Jelenec
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti
b) Transfer 1000 € pre Mesto Prešov
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Za
Zdržal sa
Proti
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Pani Janigová predložila rozpočtové opatrenie č. 11, v ktorom dochádza k presunu
finančných prostriedkov medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemení
celková výška príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 11
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti
8. Prejednanie Návrhu zmluvy o združení právnických osôb
Starosta obce predložil poslancom Návrh zmluvy o združení právnických osôb.
Predmetom zmluvy je založenie združenia, ktorého účelom bude vzájomná spolupráca
združenia miest a obcí Hornej Torysy. Poslanci hlasovaním schválili Návrh zmluvy o združení
právnických osôb.
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Schvaľuje
Návrh Zmluvy o združení právnických osôb
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti
9. Schválenie konečnej verzie kroniky.
Starosta obce predložil poslancom na schválenie záverečnú formuláciu kroniky, ktorú
spracovala kronikárka Mgr. Lucia Feščáková. Poslancom bola doručená verzia - jej prvý zväzok
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roky 1997-2017, aby si ju mohli prečítať a prípadne doplniť, pripomienkovať. Poslanec Ing.
Gabriel Štofaník doručil emailom starostovi obce návrh na doplnenie záznamov do kroniky.
Poslanci súhlasili s doplnením navrhovaných záznamov do kroniky a hlasovaním schválili
zápis do kroniky za roky 1997 - 2017.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Schvaľuje
Zápis do kroniky za roky 1997 - 2017
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti
10. Rôzne.
Rozšírenia elektrických trafostaníc a elektrického vedenia - starosta obce informoval
poslancov, že požiada Východoslovenské elektrárne o rozšírenie elektrického vedenia
a elektrických trafostaníc na Tatranskej ulici smerom na oblasť Ortáše.
Vypustenie vodnej nádrže – starosta obce informoval, že dňa 10.12.2019 bol na obecný úrad
doručený list od Slovenského vodohospodárskeho podniku, OZ Košice, v ktorom žiada
o stanovisko k vypusteniu vodnej nádrže Jakubovany. Ako dôvod uviedli, že dnový výpust ako
významný technologický prvok vodnej nádrže pre manipuláciu s vodnou hladinou je
nefunkčný. Pre realizáciu sfunkčnenia dnového výpustu je nutné odstránenie jestvujúcich
nánosov vytvorených okolo združeného funkčného objektu. O vypustenie nádrže požiadali
Okresný úrad Sabinov dňa 2.9.2019 v termíne od 20.11.2019 do 15.4.2021. Presný termín
vypustenia vodnej nádrže uvedie Okresný úrad v rozhodnutí.
Posilňovňa – starosta obce informoval, že je potrebné urobiť ešte jeden poterový betón,
zakúpiť podlahovú krytinu a vymaľovať priestory posilňovne.
Fotopasca - starosta obce informoval, že je zakúpená 1 ks fotopasca a je potrebné ju umiestniť.
Poslanec Mgr. Vladimír Vojtko navrhol pouvažovať o možnosti rozšíriť miestnu komunikáciu
na ulici Kostolná v mieste, kde boli v minulosti schody do kostola.
11. Diskusia.
Diskusia k jednotlivým bodom prebiehala priebežne.
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12. Záver.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Na záver sa starosta obce Martin
Kollár poďakoval poslancom za ich účasť.

V Jakubovanoch, dňa 23.12.2019
Zapisovateľ: Erika Konečná

Overovateľ zápisnice: Mgr. Vladimír Vojtko
Overovateľ zápisnice: Tomáš Revák
Starosta obce: Martin Kollár
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Príloha
Stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce Jakubovany
na rok 2020
V zmysle § 18f. odsek 1. písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Jakubovany na rok 2020
a k viacročnému rozpočtu.
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na rok
2020 a viacročného rozpočtu v súlade s § 9, odsek 1 č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch
hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
• č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3
predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len VZN).
• č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
• č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce: VZN
– Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Jakubovany a VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Jakubovany
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom – na vývesnej tabuli obecného
úradu a v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
1
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2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2020 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade
s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, s ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., ktorá je záväzná
pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu
verejnej správy na rok 2020. Návrh rozpočtu na rok 2020 je predložený na schválenie
v rozsahu podľa ustanovenia zákona 583/2004 v znení neskorších predpisov, § 10 odst. 4
ktorý ustanovuje že: „Rozpočet obce sa predkladá na schválenie OZ v členení minimálne na
úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie“. Táto podmienka bola zo strany Obce
Jakubovany dodržaná.
Obdobne je dodržaná podmienka zák. 583/2004 § 10, ktorý ustanovuje, že rozpočet má byť
členený na:
a) bežný rozpočet (bežné príjmy, bežné výdaje)
b) kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy, kapitálové výdavky)
c) finančné operácie
Obec Jakubovany v súlade s § 4 zák. 426/2013 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy neuplatňuje programový rozpočet.
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu vychádza z doporučených východísk rozpočtu verejnej správy, z vývoja
hospodárenia Obce Jakubovany v roku 2019 a zo skutočnosti v predchádzajúcich sledovaných
rokoch.
C. CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Rozpočet na rok 2020
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu Obce Jakubovany na rok 2020 na úrovni
hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. Po rekapitulácii jednotlivých kategórií
predložený rozpočet predstavuje nasledovné objemy:

Bežný rozpočet
Návrh 2020
528 395,00 €
528 395,00 €
0 ,00 €

Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
+ prebytok, - schodok rozpočtu
Kapitálový rozpočet

Návrh 2020
0,00 €
323 200,00 €
-323 200,00 €

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
+ prebytok, - schodok rozpočtu

2
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Rekapitulácia rozpočtu
Návrh 2020
528 395,00 €
851 595,00 €
-323 200,00 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
+ prebytok, - schodok rozpočtu

Bežný rozpočet spĺňa podmienku zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, § 10 odst. 7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako
vyrovnaný, alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2020 je postavený ako vyrovnaný.
Podľa citovaného zákona kapitálový rozpočet môže byť postavený aj ako schodkový, ak je
tento schodok možné kryť prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov
z minulých rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania. V prípade predloženého návrhu
rozpočtu na rok 2020 Obec Jakubovany zostavila kapitálový rozpočet ako schodkový.
Schodok rozpočtu je krytý použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške
323 200,- €.
Finančné operácie: návratné zdroje (úvery, pôžičky, zdroje z min. rokov)
Návrh 2020
323 200,00 €
0,00 €
323 200,00 €

Príjmové operácie
Výdavkové operácie
+ prebytok, - schodok rozpočtu

Celkové hospodárenie obce (vrátane zdrojov z finančných operácií)
Návrh 2020
851 595,00 €
851 595,00 €
0,00 €

Celkové zdroje
Použitie zdrojov celkom
Hospodárenie obce: + preb., - schod.

Návrh rozpočtu v čase jeho zostavovania nemal k dispozícií hodnoverné východiskové údaje
o hlavnom zdroji príjmov – o podielových daniach z príjmu fyzických osôb, nakoľko ešte
tieto dane neboli na jednotlivé obce rozpísané.
Ako východisko boli zobraté predpokladané podielové dane za rok 2019. Z uvedeného
dôvodu sa dá predpokladať, že po rozpise podielových daní na jednotlivé obce bude potrebné
vrátiť sa k rozpočtu a prijať podľa týchto údajov rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu.
Viacročný rozpočet
Návrh viacročného rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení
podľa § 9 citovaného zákona na:
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Príloha

a)
b)
c)
d)

skutočnosť za rozpočtový rok – rok 2017 a rok 2018
rozpočet na rok 2019 a predpoklad plnenia za rok 2019
návrh rozpočtu na rok 2020
rozpočet na roky nasledujúce po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet, t.j. na roky 2021
a 2022

Návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s § 10, ods. 3, t.j. v členení na bežný
rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú
v ďalších rozpočtových rokoch.
Viacročný rozpočet rešpektuje vývoj príjmov a na to nadväzujúcu tvorbu finančných zdrojov.
Tomu je podriadené aj čerpanie výdavkov, pri zabezpečení vyrovnaného rozpočtového
hospodárenia počas nasledujúcich rozpočtových rokov.
D. ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu Obce Jakubovany na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu obce je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
E. ZÁVER
Na základe uvedených skutočnosti o d p o r ú č a m Obecnému zastupiteľstvu Jakubovany
predložený návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie.

V Jakubovanoch 03.12.2019

PhDr. Ľudmila Kopčáková
hlavná kontrolórka obce
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