ZÁPISNICA
zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“)
obce Jakubovany
zo dňa 24.10.2019 (18.00 – 22.00 hod.)
Prítomní poslanci: Bc. Jakub Sedlák
Ing. Gabriel Štofaník
Tomáš Revák
Gabriel Vojtko
Ján Farkaš

Ospravedlnení:

Peter Sýkora
Mgr. Vladimír Vojtko

Ostatní prítomní:

Martin Kollár, PhDr. Ľudmila Kopčáková, Mgr. Slavomír Tall

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 7. riadneho zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Rozpočtové opatrenie č. 7 a Rozpočtové opatrenie č. 8

Starosta obce

Starosta obce

5.

Schválenie doplnku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom
obce Jakubovany
Rôzne. (Prejednanie žiadosti, ČOV)

6.

Diskusia

Starosta obce

7.

Návrh uznesenia

Starosta obce

8.

Záver.

Starosta obce

3.
4.
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Starosta obce

Starosta obce

1. Otvorenie.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých prítomných,
ktorí sa zúčastnili 7. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní piati
poslanci a starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanci
Mgr. Vladimír Vojtko a Peter Sýkora sa ospravedlnili.
2. Schválenie programu 7. riadneho zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.
V bode 2 poslanci hlasovali za návrh programu zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice. Poslanci so starostom navrhli úpravu a doplnenie pôvodného
programu OZ.
Starosta obce navrhol doplnenie programu zasadnutia OZ o bod 5.: Vykonanie fyzickej
inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2019
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník navrhol doplnenie programu zasadnutia OZ o bod 6.
z pôvodného bodu Rôzne. Bod 6.: Žiadosť o registráciu Folklórnej skupiny Jakubovianka pod
obec Jakubovany
Za zapisovateľa bol určený poslanec Ing. Gabriel Štofaník, za overovateľov zápisnice
poslanci Gabriel Vojtko a Ján Farkaš.

a/ program 7. zasadnutia OZ

Program

Predkladá

1.

Otvorenie zasadnutia OZ.

Starosta obce

2.

Schválenie programu 7. riadneho zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Rozpočtové opatrenie č. 7 a Rozpočtové opatrenie č. 8

Starosta obce

Starosta obce

5.

Schválenie doplnku č. 3 k zásadám hospodárenia s majetkom
obce Jakubovany
Rôzne. (Prejednanie žiadosti, ČOV)

6.

Diskusia

Starosta obce

7.

Návrh uznesenia

Starosta obce

8.

Záver.

Starosta obce

3.
4.
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Starosta obce

Starosta obce

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák
Za

Ing.
Gabriel
Štofaník

•

•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

•

•

Zdržal sa
Proti

b/ program 7. zasadnutia OZ – úprava a doplnenie programu

Program po doplnení a zmene

Predkladá

1.

Otvorenie zasadnutia OZ.

Starosta obce

2.

Schválenie programu 7. riadneho zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Rozpočtové opatrenie č. 7 a Rozpočtové opatrenie č. 8

Starosta obce

Starosta obce

7.

Schválenie doplnku č. 3 k zásadám hospodárenia s majetkom
obce Jakubovany
Vykonanie fyzickej inventarizácie majetku a záväzkov obce
k 31.12.2019
Žiadosť o registráciu Folklórnej skupiny Jakubovianka pod obec
Jakubovany
Rôzne. (Prejednanie žiadosti, ČOV)

8.

Diskusia

Starosta obce

9.

Návrh uznesenia

Starosta obce

3.
4.
5.
6.

Starosta obce

Starosta obce
Starosta obce
Starosta obce

10. Záver.

Starosta obce

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák
Za

•

Ing.
Gabriel
Štofaník
•

Tomáš
Revák
•

Zdržal sa
Proti
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Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

c/ zapisovateľ: Ing. Gabriel Štofaník
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák
Za

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

•

Zdržal sa

•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

•

Proti

d /overovatelia zápisnice
overovateľ zápisnice: Gabriel Vojtko
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák
Za

•

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

•

Gabriel
Vojtko

•

Zdržal sa

Ján Farkaš

•
•

Proti

overovateľ zápisnice: Ján Farkaš
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák
Za

•

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

•

•

Zdržal sa

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

•
•

Proti

3. Rozpočtové opatrenie č. 7 a č. 8.
Starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 7.
V rozpočtovom opatrení č. 7 zo dňa 2. 9. 2019, ktoré podpísal starosta obce, dochádza
k presunom medzi položkami schváleného rozpočtu, nemení sa celková výška ani príjmovej
ani výdavkovej časti rozpočtu. V príjmovej časti rozpočtu medzi najvýznamnejší presun patrí
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zníženie na položkách Režijné náklady stravníkov o 1000 EUR a príjmy z prenajatých budov
a objektov o 1 310 EUR na položku Strava predškolákov a žiakov ZŠ - Zo štátneho rozpočtu
vo výške 2 310 EUR. Vo výdavkovej časti takisto presun vo výške 2 310 EUR a to znížením
sumy na položke Tarifný plat (staroba) a zvýšenie na položke Potraviny - strava predškolákov
a žiakov ZŠ – zo štátneho rozpočtu.
Rozpočtové opatrenie č. 7 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 7

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák
Za

•

Ing.
Gabriel
Štofaník
•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

Zdržal sa
Proti

Ďalej starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 8.
V rozpočtovom opatrení č. 8 zo dňa 24. 10. 2019 dochádza k zvýšeniu rozpočtu
v príjmovej časti o sumu 211 567 EUR a takisto vo výdajovej časti rozpočtu o sumu
211 567 EUR a to: Bežný príjem 1 567 EUR navýšenie na položke Dotácia na projekt cez
UPSVaR (Varga, Konečná) a následne vo výdavkovej časti bežné výdavky na mzdy + odvody
pre týchto pracovníkov; ďalej príjem 200 000 EUR na položke Dotácie z Environmentálneho
fondu - kapitálový príjem a následne vo výdavkovej časti na položke Výstavba ČOV Kapitálové výdavky; a v časti Finančné operácie dochádza k navýšeniu na položke Presun
nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov (zapojenie do rozpočtu r. 2019) suma 10 000
EUR Dotácia na výstavbu chodníka z roku 2018 a následne vo výdavkovej časti rozpočtu na
Výstavbu chodníka – kapitálové výdavky. Ďalej v tomto rozpočtovom opatrení dochádza
k presunom finančných prostriedkov medzi položkami v oddieloch v rámci schváleného
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rozpočtu a tiež v položkách medzi jednotlivými oddielmi pričom sa nemení celková výška
rozpočtu. K takým najvýznamnejším presunom patrí v časti Kapitálové výdavky zníženie
o sumu 30 000 EUR na položke Výstavba chodníkov a cestných priekop a zvýšenie o sumu
30 000 EUR na položke Rozšírenie MŠ. V príjmoch bežného rozpočtu najvýznamnejší presun
je zníženie o sumu 9 000 EUR na položkách Dotácia zo ŠR na ZŠ a Dotácia na školu
v prírode a navýšenie rozpočtu o sumu 9 000 EUR na položke Výnos dane z príjmov
(podielové dane) z dôvodu očakávaného vyššieho príjmu. Vo výdavkovej časti bežného
rozpočtu presun 9 000 EUR znížením na položkách v kapitole Školstvo a navýšenie na
položkách Dotácia jednotlivcom (príspevok na vývoz fekálií) vo výške 1 000 EUR, Mzdy +
odvody, stravovanie v kapitole Rozvoj obcí (Varga, Horvátová) navýšenie o 2 560 EUR,
v kapitole Školské stravovanie Mzdy + odvody, stravovanie (Konečná Jarmila) navýšenie
o 1 800 EUR a odmeny zamestnancom na dohodu (Semančíková Lýdia – zastupovanie počas
PN) navýšenie o sumu 700 EUR. V Kapitálovej časti rozpočtu navýšenie na položke Nákup
pozemkov o sumu 2 900 EUR a navýšenie na položke Projektová dokumentácia „Rozšírenie
MŠ“ (zmena v PD) o sumu 190 EUR (40 EUR + 150 EUR z kapitoly Staroba). Rozpočtové
opatrenie č. 8 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
b/ s ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 8
Hlasovanie:

Bc. Jakub
Sedlák
Za

•

Ing.
Gabriel
Štofaník
•

Tomáš
Revák
•

Zdržal sa
Proti
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Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

4. Schválenie doplnku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce
Jakubovany
Starosta obce informoval poslancov o návrhu Doplnku č. 3 k Zásadám hospodárenia
s majetkom obce Jakubovany, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote. Návrh bol zverejnený na stanovenie sadzby úhrady za užívanie hnuteľného
majetku obce za prenájom setu na sedenie (stôl + 2 lavičky) v hodnote 5 EUR za každý deň
bez rozlíšenia účelu.
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník navrhol úpravu v prenájme s cieľom rozlíšiť účel
použitia hnuteľného majetku obce, a to znížiť sadzbu pre občanov obce za účelom použitia
pre rodinné účely a takisto odlíšiť použitie majetku obce pre neziskové účely.

Poslanci s návrhom a úpravami súhlasili a jednomyseľne schválili so zmením:

Stanovenie sadzieb úhrady za užívanie hnuteľného majetku obce:
a/ prenájom setu na sedenie (stôl + 2 lavičky) pre komerčné účely

5,00 EUR/deň

b/ prenájom setu (spolu alebo jednotlivo) na sedenie pre občanov obce pre rodinné účely
stôl

1,50 EUR /rodinné účely

lavička

0,50 EUR/rodinné účely

set spolu (stôl + 2 lavičky)

2,50 EUR/rodinné účely

c/ prenájom setu na sedenie pre neziskové organizácie obce, občianske združenie a iné
záujmové združenia pôsobiace v obci - bez poplatku

0 EUR

Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
Doplnok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Jakubovany

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák
Za

•

Ing.
Gabriel
Štofaník
•

Tomáš
Revák
•

Zdržal sa
Proti
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Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

5. Príkaz starostu obce č. 1/2019 na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku
a záväzkov obce k 31.12.2019

Starosta navrhol a ustanovil inventarizačné komisie pre včasné a kvalitné vykonanie
fyzickej inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok. Následne Príkaz starostu obce
č. 1/2019 na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2019
poslanci zobrali na vedomie.

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
berie na vedomie
Príkaz starostu obce č.1/2019 na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku a záväzkov obce
k 31.12.2019

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák
Za

•

Ing.
Gabriel
Štofaník
•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

Zdržal sa
Proti

Ďalej hlavná kontrolórka obce PhDr. Ľudmila Kopčáková uviedla na doplnenie
k inventarizácii, potrebu vykonania inventúr dotácii poskytnutých z rozpočtu obce na základe
podnetu. Informovala, že vykoná kontrolu čerpania dotácií poskytnutých obcou v rokoch
2019 a 2018 a fyzickú inventarizáciu zakúpeného inventáru z dotácií v jednotlivých
organizačných jednotkách.

6. Návrh na schválenie žiadosti o registráciu Folklórnej skupiny Jakubovianka
pod obec Jakubovany

Z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva bola prenesená žiadosť Folklórnej
skupiny Jakubovianka o registráciu pod záštitou obce (ďalej „FS“), k zaujatiu stanoviska OZ.
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Zakladatelia FS žiadajú obec o pôsobenie novozaloženého FS pod záštitou obce v záujme
reprezentovať obec Jakubovany v blízkom regióne, ako aj v zahraničí, zachovávať kultúrne
dedičstvo našich predkov, ľudové tradície a zvyky regiónu Šariš a nehmotnú ľudovú kultúru,
čím vo viere vyzvali v žiadosti aj OZ k spoločnému záujmu o folklór. Starosta navrhol aby sa
registrovali sami, podobne sa vyjadril aj poslanec Ján Farkaš a poslanec Gabriel Vojtko.
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník vyjadril záujem pre vznik záujmového združenia občanov
obce (FS) pod záštitou obce. Poslanci o žiadosti diskutovali a následne starosta žiadosť
uviedol na schvaľovanie.
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
neschvaľuje
Žiadosť o registráciu FS Jakubovianka pod obecný úrad Jakubovany

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Za

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Ján Farkaš

•

Zdržal sa
Proti

•
•

•

•

7. Rôzne.

Prejednanie žiadosti.
Starosta obce prečítal Žiadosť o odpoveď na porušenie kolaudačného rozhodnutia od
Spoločenstva vlastníkov bytov – LETO, Gaštanová 201/4, 083 01 Jakubovany. Predmetom
žiadosti je riešenie vytvoreného prechodu zo spoločných pivničných priestorov bytového
domu do priestoroch garáže.
Starosta uviedol, že stanovisko obce k tejto žiadosti bude vyjadrené starostom
v najkratšom čase, odpoveď zašle na Spoločenstvo vlastníkov bytov – Leto.
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CUET – centrálna úradná elektronická tabuľa
Starosta uviedol, že obci bola predložená ponuka zmluvy z firmy Galileo Corporation,
s.r.o. v znení: Zmluva o prepojení dokumentov www stránok na CUET.
Zmluvná cena za rozšírenie modulu úradnej tabule podľa predloženej zmluvy je
690 EUR bez DPH a cena za zabezpečenie správy dokumentov na CUET na obdobie 1 rok
je 225 EUR bez DPH.
Rozšírenie modulu: Predmetom zmluvy je rozšírenie redakčného systému - modulu
úradná tabuľa o možnosť zverejňovania dokumentov podľa zákona č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov na Centrálnej
úradnej

elektronickej

tabuli

(CUET

dostupnej

na

portáli

https//cuet.slovensko.sk/

spravovanom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby – NASES)
a zabezpečenie zverejňovania dokumentov na CUET prostredníctvom modulu úradná tabuľa.
Správa dokumentov: Rozšírením modulu úradnej tabule o možnosť zverejňovania
dokumentov na CUET pribudnú v module funkcie umožňujúce správy dokumentov na CUET,
ktorou sa rozumie najmä zverejnenie dokumentu na CUET, odvolanie zverejneného
dokumentu, poskytnutie zoznamu zverejnených dokumentov a získanie odpovede na volanie
CUET.
S poslancami prebehla diskusia a následne vyjadrenie nesúhlasu s výškou ceny
na predloženej ponúknutej zmluve.

Smernica

o postupe

pri

podávaní,

preverovaní

a evidovaní

oznámení

oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Ľudmila Kopčáková podala informáciu o Smernici
o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení oznamovateľov protispoločenskej
činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti. Zákon sa zaoberá ochranou oznamovateľov z vnútra organizácie voči nekalým
praktikám zamestnávateľov voči zamestnancom.
Pre obec vzniká povinnosť, v zmysle zákona, zriadene mailovej adresy pre podania,
oznámenia, sťažností. Smernica má byť zverejnená a prístupná v každej organizačnej
jednotke zriadenej obcou.
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Denný stacionár
Starosta podal informáciu o stave fungovania zariadenia pre dôchodcov v obci
v obchodnej budove. Fungovanie zariadenia pre dôchodcov je v réžii obce v naplánovanom
období mesiacov 9-12/2019 už so zamestnancom obce – sociálnou pracovníčkou, ktorá
poskytuje opatrovateľskú službu v tejto budove. Starosta predpokladá, že takýto stav
fungovania by bolo vhodné udržať ešte krátky čas po 1.1.2020.

Základná škola
Starosta informoval o potrebe rozšírenia budovy základnej školy hlavne pre potreby
školskej jedálne, a doplnkovo pre družinu a ZUŠ. Rozšírenie navrhol v odhadovanej cene
podľa projektu 60 650 Eur a spracovaným projektom v približnej cene 1400 Eur, spôsobom
realizácie: prístavbou steny v časti od jedálne (výdajni jedál) až k toaletám pozdĺž chodby,
a predlženie strechy, z dôvodu nižšej ceny. Podrobnosti projektu získa obec až po úhrade ceny
za už spracovaný projekt. Poslanec Ján Farkaš uviedol v prospech tohto spôsobu realizácie, že
priestory chodby by nevyžadovali toľko svetlosti a deti sa tam zdržiavajú krátky čas.
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník vyjadril nesúhlas s predkladaným návrhom rozšírenia
školy. Uviedol, že ak by bolo potrebné školu rozšíriť, načrtol by iný návrh a dôvody
rozšírenia školy, a to spôsobom výstavby samostatnej časti triedy alebo viacerých tried, príp.
aj telocvične (v smere pozdĺž ulice Čergovskej ku Školskej) s napojením na súčasnú budovu
pri toaletách spájacou chodbou. Presťahovaním triedy do nových priestorov by sa uvoľnila
napr. prvá miestnosť (súčasná trieda) pre potreby zabezpečenia iných, vedľajších činností
v priestoroch školy. Ďalej uviedol, že je potrebné využívať predovšetkým denné svetlo
v školských priestoroch pre zdravý vývoj našich detí, čo je preňho dôležitejšie hľadisko ako
finančne lacnejšie varianty. Tým by boli okná nových priestorov smerované na východnú
stranu. Navrhol aj možnosť sledovania výzvy na spolufinancovanie rozšírenia školských
zariadení cez dotácie a fondy.
Ďalej uviedol že lacnejším variantom by mohlo mať za následok zatienenie priestorov
súčasnej chodby (zo severnej strany) čo tiež nie je žiaduce pre deti, hoci aj na krátky čas
prestávok.
V oblasti školstva ďalej poslanec Ing. Gabriel Štofaník uviedol nedostatky na
osvetlení v triedach, - neónové svetlo v triede nesvieti už dlhšiu dobu (aj vyše mesiaca), čím
sa znižuje intenzita osvetlenia tried a školských lavíc pri zamračenom počasí; ďalej uviedol že
je dôležitá aj farba svetla neónových svetiel (každá trubica je iná), index podania farieb,
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a odporúčal nakupovať svetelné zdroje podľa noriem, čo je potrebné pre hygienu zraku
a zrakovú pohodu detí v školskom zariadení.
Starosta uviedol že elektroinštalácia je pôvodná s hliníkovými káblami. Poslanci
diskutovali a dali návrh na preverenie elektroinštalácie v triedach.

Školská jedáleň
Starosta informoval o probléme, ktorý sa vyskytol 1 deň pri závoze stravy do školskej
jedálne s osobným motorovým vozidlom SB 410 AJ (opel combo). Vozidlo je ako jediné
určené na prevoz obedov a nebolo k dispozícii. Návrh starostu obce je na zakúpenie
lacnejšieho používaného vozidla iba na prevoz stravy v hodnote približne 1 500 EUR.
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník navrhol na spôsob odkúpenia vozidla symbolickú cenu
(približne za 1 Euro) pre samosprávy od ministerstva vnútra ak je v možnosti.

Rozšírenie MŠ – starosta informoval, že stavebné práce na projekte „ Rozšírenie
materskej školy Jakubovany“, ktorého ukončenie je plánované na 12/2019, by mali byť
ukončené podľa plánov.
Starosta uviedol, že dostáva negatívne odozvy od občanov na priestory škôlky, že sú
malé, stiesnené. Poslanec Ing. Gabriel Štofaník uviedol že v priestoroch škôlky bol, a tiež
pôsobia nové priestory škôlky ako stiesnené, aj keď boli dodržané normy na životný priestor
pre deti. Ďalej sa opýtal starostu prečo sú dodržané len minimálne normy na priestor pre jedno
dieťav predškolskom zariadení, ak väčšie nie sú obmedzené?

Zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev – obecný traktor, motorová
píla
Starosta obce informoval poslancov o nerentabilnej oprave súčasného traktora už na
predchádzajúcom 6. OZ. Zaobstaranie nového traktora pre zimnú údržbu a upratovacie
činnosti verejných priestranstiev v obci bude potrebné zrealizovať v najkratšom čase.
K dispozícií má cenové ponuky na nové traktory aj s príslušenstvom pre odhŕňanie verejných
komunikácií. Starosta informoval poslancov o potrebe zaobstarania motorovej píly.

Fotopasce
Starosta informoval o predložených cenových ponukách na fotopasce k vznikajúcim
skládkam odpadov. Do konca mesiaca október 2019 prisľúbil zaobstaranie 1 ks fotopasce.
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Čierna skládka - starosta obce informoval poslancov o čiernej skládke v katastri obce
Jakubovany, v blízkosti katastrov Sabinov, Drienica. Obsah skládky bude odstránený v rámci
legislatívy.Výdavky na odstránenie skládky bude znášať obec na svoje náklady.

Odpady
Starosta informoval, že súčasný ročný poplatok 14,60 EUR za komunálny odpad na
osobu a rok je už nepostačujúci, a v súčasnosti je vyčíslený predbežný poplatok 16,20 EUR za
komunálny odpad na osobu a rok.
Ďalej informoval že poplatky za vývoz komunálneho odpadu sa platia za celú nádobu
(110 l objemu) a všetky nádoby v obci. Objem je prepočítaný bez rozdielu či sa v skutočnosti
naplní polovica auta alebo celé auto. Navrhované riešenie je preváženie auta na vstupe do
obce a potom na výstupe z obci s nákladom. Plánované je stretnutie a jednanie so
spoločnosťou Marius Pedersen v najbližšej dobe.

Chodník pri kostole
Starosta uviedol, že plánovaný chodník, ktorý ma pokračovať na ulici Kostolnej
k cintorínu, je možné, aby jeho výstavba bola financovaná z poskytnutej dotácie 10 000 EUR.
Dotácia bola poskytnutá na základe Uznesenia vlády č. 139 zo dňa 4. apríla 2018. Poskytnutú
dotáciu je potrebné obci vyčerpať do 31. 12. 2020

Obratisko ul. Sabinovská
Starosta informoval o plánovaní použiť finančné prostriedky poskytnuté dotáciou na
základe Uznesenia vlády č. 123 zo dňa 20. marca 2019 v hodnote 10 000 EUR na Obratisko
na ulici Sabinovskej s termínom vyčerpania do 31. 12. 2020.

Nové ulice
Starosta informoval, že ďalej je plánované vytyčovanie novovytvorenej ulice z ulice
Sabinovskej (v smerena juh).
Varianty novej ulice z ulice Tatranskej (v smere na sever) predložil na vyjadrenie
dotknutým účastníkom, za účelom nájdenia zhodného variantu, prípadne návrhov a zmien.
Projektový inžinier spracuje projektovú dokumentáciu a následne geodet vytýči vytvárajúcu
sa ulicu/ulice.
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Ulica Čergovská
Starosta informoval, že na 23.10.2019 zvolal občanov na zhromaždenie účastníkov
ulice Čergovska na vysporiadanie vlastníckych pomerov vlastníkov parciel pod obecnou
komunikáciou. Termín bol stanovený na predošlom OZ do 30.9.2019
Zhromaždenie účastníkov ulice bolo zvolané od Čergovskej č. 5 a vyššie až po koniec ulice.
Prítomní boli 10 z 32 celkových účastníkov parciel. Starosta informoval, že na zhromaždení
ulice sa pristúpilo k čiastočnej dohode, pre potrebu kompletnej ulice bude potrebné niektoré
časti riešiť aj individuálne. K dispozícií bol aj znalecký posudok z roku 1994
s rozpracovaným vysporiadaním parciel na terajšej Čergovskej ulici.
Dopravný inžinier pracuje na projektovej dokumentácií na tejto ulici.

Chodník na Hlavnej
Starosta uviedol že momentálne nie je vypísaná žiadna výzva na predkladanie
projektov na výstavbu alebo rekonštrukciu chodníkov.

Posilňovňa
Starosta informoval o prácach potrebných v priestoroch posilňovne. Potrebné je
dokončiť stierky a podlahu.

MAS Sabinovsko
Starosta obce informoval zo zasadnutiach MAS Sabinovsko, o pozastavení výstavby,
keďže PPA zmenili podmienky hodnotenia projektov. Obec mala záujem o financovanie
Workoutového ihriska.

Údržba a výstavba miestnych komunikácií v obci - asfaltovanie
Starosta uviedol o stave údržby - asfaltovania ciest po výkopoch obecnej kanalizácie.
Súťaž na zhotoviteľa je vyhlásená už na druhý krát. Prvé kolo nebolo úspešné, uviedol
starosta, z dôvodu neprihlásenia sa žiadneho zhotoviteľa. Plánovaná údržba po výkopoch
kanalizácie je na uliciach Tatranská, Lesná, Na Brehu, Kostolná.

ČOV
Starosta informoval o termíne 29. 11. 2019 na ukončenie stavebných prác
a vyfakturovanie pre účely dotácie z envirofondu v celkovej hodnote 200 000 EUR
a 10 000 EUR spoluúčasť obce. Na stavenisku je potrebné zabezpečiť výkopové hĺbkové
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práce proti vstupu. Ďalej informoval o pláne spracovania žiadosti o dotáciu na Envirofond na
výstavbu technológie do ČOV, a zaslanie žiadosti do termínu 31. 10. 2019. Prípojky na
obecnú kanalizáciu k hranici pozemkom na ulici Záhradnej sa budú môcť realizovať po
ukončení súčasných prác a termínov na ČOV.
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník navrhol prehĺbiť priekopu na ulici Záhradná od križovatky
s ul. Jarková až k potoku, na križovatke ulíc Záhradná s Jarkovou doplniť skrúže/rúry do
priekopy na bezpečnejší prejazd križovatkou. Ďalej je potrebné umiestniť priekopové rúry
pred plynovým regulátorom (na prejazd vľavo) na odvodnenie priekopy a vytvárajúceho sa
močiara, ktorý preteká cestou až k ČOV.

Uzemný plán obce
Starosta uviedol, že všetky dokumenty s územným plánom boli odoslané.

Kríž nad obcou
Poslanec Bc. Jakub Sedlák navrhol že je potrebná údržba elektrického systému na
svietiacom kríži nad obcou.

Spojenie ulíc Záhradná a Hlavná - prechod
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník sa opýtal starostu na realitu spojenia ul. Záhradná a napojenie
na ul. Hlavnú, či spojenie bude vôbec reálne za 10 rokov alebo nikdy. Starosta uviedol, že
spojenie komunikáciou cez Jakubovianský potok a dvor družstva je na dlhší čas. Ďalšia
alternatíva z ul. Jarkovej a vyústenie na Hlavnej pri moste a dome 179/69 je potrebné
vysporiadať vlastníkov jednej parcely a výsledná cesta by bola užšia s obmedzeniami, možno
jednosmerná.
Poslanec Ing. G. Štofaník navrhol riešenie na odkúpenie parcely na ul. Záhradnej a domu na
ul. Hlavnej č. 154/32, ktoré súčasný majiteľ ponúka na predaj vcelku. Parcely (č.206/1, 205/1,
204) sú cez 8 m široké a nachádzajú sa približne v strede ulíc, aj keď nie najvhodnejšie, ale
vznikla by spojnica, ktorá by zlepšila a zjednodušila život ľudom v obci.

Elektrická sieť
Poslanec Bc. Jakub Sedlák navrhol rozšírenie elektrického vedenia na ulici Tatranská,
a na parcely v smere na oblasť Ortáše. Uviedol, že výstavbu a práce na elektrickom vedení
uskutočnia elektrárne na ich náklady, obci vznikne spracovanie projektovej dokumentácie
v približnej cene 1 000 EUR.
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Obecný vodovod
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník uviedol, že v súvislosti s častými haváriami na
obecnom vodovode je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na opravy a nečakané havarijné
situácie vodovodu. Informoval, že pri každej vetve vodovodu v uliciach, ktorá je v klesaní
s nadmorskou výškou mali byť súčasťou vodovodu aj regulátory tlaku v obecnom vodovode.
Zabránilo by sa tomu, že na dolnom konci je tlak vyše 6 bar. Opačný problém s nízkym
tlakom vzniká na hornom konci obce.

8. Diskusia.
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom programu OZ .

9. Návrh uznesení
Návrhy uznesení sú uvedené pri jednotlivých bodoch.

10. Záver
Na záver sa starosta obce Martin Kollár poďakoval poslancom za ich účasť.

V Jakubovanoch, dňa 24.10.2019

Zapisovateľ: Ing. Gabriel Štofaník

Overovateľ zápisnice: Ján Farkaš
Overovateľ zápisnice: Gabriel Vojtko

Starosta obce: Martin Kollár
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