ZÁ P I S N I C A
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“)
obce Jakubovany,
zo dňa 02.02.2016 (18:00 – 21:30)

Prítomní poslanci:
Ing. Miroslav Janiga
Jozef Lipták
Jakub Sedlák
Ing., Mgr. Iveta Šoltysová
Mgr. Slavomír Tall
Mgr. Vladimír Vojtko
Ospravedlnený:MVDr. Jaroslav Tall
Ostatní prítomní:
Martin Kollár – starosta obce
Mgr. Ľudmila Kopčáková – hlavná kontrolórka obce
Ing. Leo Miženko – Agentúra regionálneho rozvoja PSK
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 spolu s pozvánkou bol poslancom doručený emailom.
Program:

Predkladá

1.

Otvorenie

Starosta obce

2.

Schválenie programu 8. zasadnutia OZ, overovateľov, zapisovateľa

Starosta obce

3.

Plnenie uznesení

Starosta obce

4.

Návrh na odkúpenie pozemkov par. č. 129/21 /2,3/ a par. č.
129/26 na ul. Jarkovej

Starosta obce

5.

Zmena rozpočtového opatrenia č. 1 a č. 2

Starosta obce

6.

Program plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2016

Kontrolórka obce

7.

Rôzne

Poslanci OZ

8.

Diskusia

Poslanci OZ

9.

Schválenie uznesení

Starosta obce

10.

Záver

Starosta obce

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých
prítomných, ktorí sa zúčastnili 8. zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní piati poslanci
OZ, Mgr. Vladimír Vojtko sa zasadnutia OZ zúčastnil až od 18:40. Starosta obce konštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu 8. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa a overovateľov
V bode 2 poslanci hlasovali za návrh programu zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa, overovateľov
zápisnice. Poslanci s návrhom súhlasili a po vznesenej pripomienke Ing. Miroslava Janigu schválili
program zasadnutia OZ, za zapisovateľa bol určený Mgr. Slavomír Tall, za overovateľov zápisnice
Ing.,Mgr. Iveta Šoltysová a Jozef Lipták.

Uznesenie č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
s ch v a ľ u j e
a/ program 8. zasadnutia OZ,

Za

Mgr.

Ing. Mgr.

Slavomír

Šoltysová

Tall

Iveta





Jakub

Jozef

Sedlák

Lipták





Ing.
Miroslav
Janiga



Zdržal sa
Proti

b/ zapisovateľa: Mgr. Slavomíra Talla,
Mgr.

Ing. Mgr.

Slavomír

Šoltysová

Tall

Iveta



Za
Zdržal sa
Proti



Jakub

Jozef

Sedlák

Lipták





Ing.
Miroslav
Janiga



c/ overovateľa zápisnice: Ing. Mgr. Iveta Šoltysová,
Mgr.

Ing. Mgr.

Slavomír

Šoltysová

Tall

Iveta



Za
Zdržal sa

Jakub

Jozef

Sedlák

Lipták





Ing.
Miroslav
Janiga





Proti

overovateľa zápisnice: Jozef Lipták,
Mgr.

Ing. Mgr.

Slavomír

Šoltysová

Tall

Iveta



Za
Zdržal sa



Jakub

Jozef

Sedlák

Lipták



Ing.
Miroslav
Janiga




Proti

3. Plnenie uznesení
Starosta obce Martin Kollár informoval poslancov o plnení uznesení a aktuálnom priebehu riešenia
priorít a úloh od posledného zasadnutia OZ. V tomto bode programu ako prvý vystúpil Ing. Leo
Miženko z Agentúry regionálneho rozvoja PSK a vysvetlil akým spôsobom bude uvedená agentúra
spolupracovať s našou obcou pri vypracovávaní žiadostí o čerpanie eurofondov z príslušných
programov. Taktiež sa venoval doplneniu chýbajúcich údajov a informácii k schválenému Programu
rozvoja obce na roky 2015 - 2022. Takisto predstavil ďalšiu formu spolupráce a následný postup pri
upresňovaní ďalších krokov. Vznesené pripomienky sa zapracovali na tomto zasadnutí, ostatné budú
doplnené po zaslaní v elektronickej podobe poslancom OZ a v termíne určenom starostom obce.
Od tohto bodu zasadnutia OZ sa zmenil počet prítomných poslancov na šesť príchodom Mgr.
Vladimíra Vojtka.
Starosta obce odpovedal na interpelácie poslanca Ing. Miroslava Janigu z predchádzajúcich zasadnutí
OZ a ich stave riešenia. Upozornil na to, aby starosta obce nezanedbával svoje povinnosti.
Prednesené interpelácie:


Uznesenie č. 45/2015 – žiadosť podaná 27.01.2016 – odkúpenie pozemku p. č. 656/3 v k. ú.
Jakubovany,



Žiadosť pána Martina Franka – výrub stromov na cintoríne – vyjadrenie štátnej ochrany prírody
a Obvodného úradu – životného prostredia – v riešení,



Odpovede na žiadosti pána Cyrila Malíka s manželkou, pani Anny Michalíkovej – odpovede odošle
starosta obce s navrhnutým riešením,



Osadenie dopravnej značky pri mostnom telese cez miestny potok z ulice Lesnej na ulicu Na Brehu –
nedoriešené, požiadať na odborné stanovisko statika a príslušné orgány, ktoré v tejto veci majú konať,



Odoslať prostredníctvom príslušnej komisie písomné výzvy majiteľom psov, ktorí sústavne porušujú
príslušné ustanovenia VZN obce č.4/2013 o niektorých podmienkach držania psov,



Výstavba studne v areáli futbalového ihriska – v štádiu riešenia,



Konzultácia s majiteľmi pozemkov na ulici Kostolnej z dôvodu plánovanej výstavby chodníka
uskutočnená čiastočne, neprítomný bol pán Vladimír Vojtko – doriešiť po vzájomnej dohode opätovný
termín stretnutia,



Zriadenie klubu pre mladých v Obchodnej budove na ulici Tatranskej – v riešení,



Odpredaj motorovej striekačky PS-12 DHZ Hubošovce – v riešení.

Poslanci Jakub Sedlák, Ing. Miroslav Janiga, Mgr. Vladimír Vojtko upozornili starostu obce na to,
aby nezanedbával svoje pracovné povinnosti.
4. Návrh na odkúpenie pozemkov par. č. 129/21 /2,3/ a par. č. 129/26 na ul. Jarkovej
Starosta obce Martin Kollár predniesol návrh na odkúpenie pozemkov od nižšie uvedených
vlastníkov na par. č. 129/21 /2,3/ a par. č. 129/26 v zmysle platného geometrického plánu vo výmere
určenom nasledovne:


pán Vladislav Kalina – 51 m2,



pani Janka Motýľová – 37 m2,



pani Helena Žebyová – 171 m2

v cene 10 € / 1 m2 po dodržaní všetkých právnych úkonov spojených s nákupom nehnuteľností.
Uznesenie č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch.
S ch v a ľ u je
Ceny pozemkov par. č. 129/21 /2,3/ a par. č. 129/26 vo výške 10 € / 1 m2.
Hlasovanie:
Mgr..

Mgr.

Vladimír Slavomír

Ing. Mgr.

Jakub

Jozef

Ing.

Šoltysová

Sedlák

Lipták

Miroslav

Vojtko

Tall

Iveta



Za

Janiga



Zdržal sa









Proti

5. Zmena rozpočtového opatrenia č. 1.
Starosta obce predložil poslancom OZ zmenu rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 04.01.2016, v
ktorom dochádza k presunu finančných prostriedkov medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu,
pričom v celkovom rozpočte sa nemení výška finančných prostriedkov. Z príjmovej položky 453 Nevyčerpané prostriedky ZŠ boli presunuté finančné prostriedky vo výške 1000 € na položku 312 001
– Dotácia na VOĽBY vo výške 675 €, ďalej na položku 292 012 - Dobropisy vo výške 325 €. Vo
výdajovej časti rozpočtu boli presunuté finančné prostriedky vo výške 1 000 € z položky ZŠ 635006
– údržba a opravy budov na oddiel 0160 - VOĽBY vo výške 675 € a stravovanie zamestnancov 0620
637014 vo výške 325 €. Poslanci rozpočtové opatrenia č.1 zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 3/2016
a) Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č.1
Hlasovanie:

Za

Mgr..

Mgr.

Ing. Mgr.

Vladimír

Slavomír

Šoltysová

Vojtko

Tall

Iveta







Jakub

Jozef

Sedlák

Lipták





Ing.
Miroslav
Janiga



Zdržal sa
Proti

Starosta obce predložil poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 02.02.2016, ktorým
sa navýšil rozpočet obce v príjmovej a výdajovej časti o sumu 4 681 €. Tieto finančné prostriedky sú
určené na mzdové náklady pre pracovníka prijatého z úradu práce / § 54 /, ktoré budú financované
z cudzích zdrojov.

b) Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.2
Hlasovanie:
Mgr..

Mgr.

Ing. Mgr.

Vladimír

Slavomír

Šoltysová

Vojtko

Tall

Iveta







Za

Jakub

Jozef

Sedlák

Lipták





Ing.
Miroslav
Janiga



Zdržal sa
Proti

6. Program plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Ľudmila Kopčáková predniesla návrh programu plánu kontrolnej
činnosti na prvý polrok roku 2016 a zhodnotila výsledky práce do 31.12.2015 v doterajšej svojej
činnosti zameranej na nedaňové príjmy. Konštatovala, že došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu
medzi obcou Jakubovany a firmou KERUCOK, pričom uvedený subjekt nemá vysporiadané všetky
záväzky voči obci Jakubovany. Poslanci navrhli uvedený dlh vymáhať a postupovať v zmysle
platných právnych predpisov. Kontrolórka obce požiadala poslancov OZ o podnety k vytvoreniu
plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 s prípadným zapracovaním do najbližšieho zasadnutia
OZ. Uvedené skutočnosti zobrali poslanci OZ na vedomie.

7. Rôzne
Poslanec Ing. Miroslav Janiga navrhol prehodnodiť poplatky za užívanie priestorov kultúrneho domu
a ich poskytovanie príslušným žiadateľom vzhľadom na šetrenie majetku obce, ako aj účelom, na
ktorý majú poslúžiť.

8. Diskusia
V diskusii už nevystúpil nikto z prítomných poslancov, nakoľko sa diskutovalo o daných bodoch
programu zasadnutia OZ počas nich.

9. Schválenie uznesení
O uzneseniach, ktoré boli prijaté v jednotlivých bodoch programu zasadnutia OZ sa hlasovalo
samostatne.
10. Záver
Na záver sa starosta poďakoval prítomným za ich účasť.

V Jakubovanoch, dňa 9.2.2016

Zapisovateľ :

Mgr. Slavomír Tall

Overovateľ zápisnice:

Ing. Mgr. Iveta Šoltysová

Jozef Lipták

Starosta obce :

Martin Kollár

