ZÁPISNICA
z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej len: „zasadnutie OZ“ )
obce Jakubovany
zo dňa 27. 6. 2016 ( 19:00 – 23:00 )
Prítomní poslanci:
MVDr. Jaroslav Tall
Ing. Miroslav Janiga
Ing., Mgr. Iveta Šoltysová
Jozef Lipták
Mgr. Vladimír Vojtko
Ospravedlnený: Mgr. Slavomír Tall
Jakub Sedlák
Ostatní prítomní:
Martin Kollár – starosta obce
Mgr. Ľudmila Kopčáková – hlavná kontrolórka obce
Erika Konečná – referentka obce
Ing. Milan Tomašov
Oľga Borzová
p. Matušová
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 12. riadneho zasadnutia OU, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie.

Starosta obce

3.

Plnenie uznesení.

Starosta obce

4.

Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.6/2016.

Starosta obce

5.

Návrh na schválenie VZN č. 2/2016 o platených službách.

Starosta obce

6.

Prejednanie žiadosti o umiestnenie spomaľovača (retardéra) na
ul. Záhradná.

Starosta obce

7.

Prejednanie ponuky o zriadenie denného stacionára

Starosta obce

8.

Správa z kontrolnej činnosti kontrolóra obce

Mgr. Kopčáková

9.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

Mgr. Kopčáková

10. Schválenie záverečného účtu obce Jakubovany za rok 2015.

Starosta obce

11. Diskusia.

Starosta obce

12. Prehodnotenie platu starostu obce.

Zástupca starostu

13. Návrh uznesenia.

Starosta obce

14. Záver.

Starosta obce

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých prítomných,
ktorí sa zúčastnili 12. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní piati
poslanci a starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanci Mgr.
Slavomír Tall a Jakub Sedlák sa ospravedlnili starostovi obce, že sa zasadnutia OZ nezúčastnia.
Poslanec Mgr. Vladimír Vojtko 20:10 hod. odišiel zo zasadnutia OZ.
2. Schválenie programu 12. riadneho zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
V bode 2 poslanci hlasovali za návrh programu zasadnutie OZ, určenie zapisovateľa,
overovateľov zápisnice. Poslanci s návrhom súhlasili a schválili program zasadnutia OZ, za
zapisovateľku bola určená Erika Konečná, za overovateľov zápisnice Mgr. Vladimír Vojtko
a Jozef Lipták.
Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
a/ program 12. zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Ing.
Jozef
Miroslav
Lipták
Janiga
Za

Zdržal sa
Proti

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Mgr.
Vladimír
Vojtko

b/ zapisovateľku: Eriku Konečnú
Hlasovanie:
Ing.
Jozef
Miroslav
Lipták
Janiga

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Mgr.
Vladimír
Vojtko

c/ overovateľa zápisnice: Mgr. Vladimíra Vojtka
Hlasovanie:
Ing.
Jozef
Ing., Mgr.
Miroslav
Lipták
Iveta
Janiga
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Mgr.
Vladimír
Vojtko

MVDr.
Jaroslav
Tall

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

Za
Zdržal sa
Proti

d/ za overovateľa zápisnice: Jozefa Liptáka
Hlasovanie:
Ing.
Ing., Mgr.
Jozef
Miroslav
Lipták
Iveta
Janiga
Šoltysová
Za
Zdržal sa
Proti

3. Prejednanie ponuky o zriadenie denného stacionára
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili riaditeľ organizácie OAZA n.o.,
Široké Ing. Milan Tomašov, p. Matušová a p. Borzová. Dňa 20.6.2016 bola na Obecný úrad
v Jakubovanoch doručená ponuka na zriadenie denného stacionára od organizácie OAZA n.o.
Široké. Denný stacionár by chceli realizovať v Jakubovanoch:

1 alternatíva- v budovách, ktorých vlastníkom je obec a to budova na ulici Lesná 30/2
– 1 miestnosť- oddychová a budova na ulici Tatranská 133/1 – 1 miestnosť – pracovná.
2. alternatíva – obidve miestnosti v budove na ulici Tatranská 133/1.
V dennom stacionári by poskytovali pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Zabezpečovali by pracovnú terapiu,
záujmovú činnosť a zdravotnú službu – meranie tlakov. Prevádzkový čas by bol od 7.30 hod.
do 15.30 hod. Poslanci o uvedenom diskutovali a keďže budova na ulici Lesná 30/2 sa
nemôže prenajímať do úvahy by prichádzala budova na ulici Tatranská 133/1.
Poslanci súhlasili so zriadením denného stacionára v budove na ulici Tatranská 133/1
s prenajatím štyroch miestnosti a následným uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve. Poslanec
p. Ing. Miroslav Janiga navrhol osloviť p. Miženka, aby doplnil do plánu rozvoja obce
zriadenie denného stacionára.
Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
zriadenie denného stacionára v obci Jakubovany na ulici Tatranská 133/1
Hlasovanie:
Ing.
Miroslav
Janiga

Jozef
Lipták

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Za
Zdržal sa
Proti

4. Plnenie uznesení
V tomto bode predniesol starosta prítomným poslancom plnenia uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ.
-

-

Uznesenie č. 23/2016 - preveriť možnosť odkúpenia parcely pri zdroji pitnej vody par.
číslo 404/4, ktorej vlastníkom sú Lesy SR – je v štádiu riešenia.
Uznesenie č. 24/2016 – odkúpenie parcely číslo 656/3 o výmere 105 m2 – dňa
2.6.2016 bol podaný vklad do katastra.
Uznesenie č. 26/2016 – odstránenie havarijného stavu telefónneho stĺpa na ulici
Záhradná – zrealizovaná výmena telefónneho stĺpa firmou TELEKOM dňa 23.6.2016.
Uznesenie č. 13/2016: odkúpiť pozemky na ulici Jarková, parc. číslo 129/9, 221/17,
221/14 – návrh na vklad bol daný dňa 2.5.2016.

-

-

Poslanci navrhli starostovi obce, aby zistil možnosti rekonštrukcie chodníka na
Hlavnej ulici a aby oslovil firmu ohľadom výmeny poklopov na chodníku.
Poslanci z dôvodu neustáleho porušovania VZN č. 4/2016 o niektorých podmienkach
držania psov navrhujú, aby sa majiteľom psov, ktorý sa voľne pohybujú po verejnom
priestranstve uložila pokuta.
Ďalej ohľadom používania zákonom predpísaného ekologického oleja pracovníkmi
Mestských lesov a Lesov SR- starosta obce upozornil osobne na to vedúcich
zamestnancov mestských lesov a urobí tak aj písomne.

5. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.6/2016.
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 , v ktorom
dochádza k zníženiu schváleného rozpočtu na výstavbu zberného dvora vo výške 3000 €
a navýšeniu schváleného rozpočtu na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 3000 €.
Ďalej navrhuje znížiť schválený rozpočet na údržbu a úpravu miestnych komunikácii o sumu
500 € a o túto sumu navýšiť rozpočet na nákup všeobecného materiálu – oddiel Rozvoj obci.
V tomto rozpočtovým opatrení dochádza k presunu finančných prostriedkov medzi položkami
v rámci schváleného rozpočtu v jednotlivých oddieloch.
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 6 jednomyseľne schválili.
Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 6
Hlasovanie:
Ing.
Miroslav
Janiga

Jozef
Lipták

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Za
Zdržal sa
Proti

6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2016 o platených službách.
Starosta obce predložil návrh VZN obce Jakubovany č. 2/2016 o platených službách.
Uznesenie č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch

schvaľuje
VZN obce Jakubovany č. 2/2016 o platených službách.
Hlasovanie:
Ing.
Miroslav
Janiga

Jozef
Lipták

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Za
Zdržal sa
Proti

7. Prejednanie žiadosti o umiestnenie spomaľovača (retardéra) na ul. Záhradná.
Na Obecný úrad v Jakubovanoch bola doručená dňa 10.6.2016 žiadosť p. Klinovskej
o umiestnenie spomaľovača (retardéra) na ul. Záhradná.
Poslanci navrhli starostovi obce preveriť cenové ponuky na spomaľovacie prahy /retardéry/
a umiestniť ich na ul. Záhradná a na ul. Tatranská pri základnej škole.
8. Správy z kontrolnej činnosti kontrolóra obce
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Ľudmila Kopčáková predložila správy z kontrolnej činnosti.
Zamerala sa na kontrolu sťažnosti za rok 2015 a kontrolu daňových príjmov.
Poslanci navrhli doplniť správy z kontrolnej činnosti o plnenie uznesení zo dňa 11.4.2016
a 11.5.2016. Ďalej poslanec Ing. Miroslav Janiga navrhol, aby preverila či predseda TJ
Družstevník Jakubovany Pavol Ďurica má oprávnenie podpisovať účtovné doklady pri čerpaní
dotácie pre TJ z obce na základe uznesenia zo zasadnutia TJ /kde bol zvolený ako predseda TJ/,
alebo musí byť ako predseda zaregistrovaný aj v inštitúcii, kde je zaregistrované samotné TJ
Družstevník.
Poslanci správy z kontrolnej činnosti zobrali na vedomie.
Správy z kontrolnej činnosti sú prílohou tejto zápisnice.

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015. Poslanci
stanovisko k záverečnému účtu zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
berie na vedomie
stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu.

Hlasovanie:
Ing.
Miroslav
Janiga

Jozef
Lipták

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Za
Zdržal sa
Proti

10. Schválenie záverečného účtu obce Jakubovany za rok 2015.
Starosta obce prečítal poslancom záverečný účet obce za rok 2015. Záverečný účet obce
Jakubovany vypracovala pracovníčka obecného úradu Valéria Janigová a vyčísľuje prebytok
hospodárenia vo výške 50 459,38 €. Takto vypracovaný záverečný účet bol v rámci
vykonávaného auditu pre účtovný rok 2015 odsúhlasený audítorom Ing. Jankou Hirjakovou.
Poslanci OZ hlasovaním jednomyseľne schválili Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad, použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 % a
prevod prebytku vo výške 50 459,38 € na účet rezervného fondu.

Uznesenie č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
a/ Záverečný účet obce s výrokom – celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie:
Ing.
Miroslav
Janiga

Jozef
Lipták

Za
Zdržal sa
Proti

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

b/ použitie prebytku vo výške 50 459,38 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších na:
- tvorba rezervného fondu vo výške 100 %
Hlasovanie:
Ing.
Miroslav
Janiga

Jozef
Lipták

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Za
Zdržal sa
Proti

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
c/prevod prebytku vo výške 50 459,38 € , zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších na účet rezervného fondu.
Hlasovanie:
Ing.
Miroslav
Janiga

Jozef
Lipták

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Za
Zdržal sa
Proti

11. Diskusia.
V diskusii starosta predložil ponuku od firmy Marius Pedersen, a.s. na veľkoobjemové
kontajnery. Keďže momentálne máme v obci 2 ks veľkoobjemových kontajnerov /na
Mašinisku/ a sú v nevyhovujúcom stave je potrebné zakúpiť nové.
12. Prehodnotenie platu starostu obce.
Keďže starostovi obce končilo obdobie navýšenia platu /do 31.5.2016/ bolo potrebné ho prehodnotiť.
Zástupca starostu obce predniesol návrh na prehodnotenie platu starostu obce. Poslanci po diskusii

navrhli ponechať navýšený plat starostu obce, ktorý určuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov a primátorov miest v z.n.p.

o 10 % na obdobie od 01.06.2016 do

31.12.2016.

Uznesenie č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
Plat starostu obce navýšený o 10 % na dobu od 01.06.2016 do 31.12.2016
Hlasovanie:
Ing.
Miroslav
Janiga

Jozef
Lipták

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Za
Zdržal sa
Proti

13. Schválenie uznesení
O uzneseniach, ktoré boli prijaté v jednotlivých bodoch sa hlasovalo samostatne.

14. Záver
Na záver sa starosta obce Martin Kollár poďakoval poslancom za ich účasť.
V Jakubovanoch, dňa 27.06.2016

Zapisovateľ: Erika Konečná

Overovatelia zápisnice:
Vladimír Vojtko
Jozef Lipták

Starosta obce: Martin Kollár

