ZÁPISNICA
z 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej len: „zasadnutie OZ“ )
obce Jakubovany
zo dňa 07. 11. 2016 ( 18:30 – 22:00 )
Prítomní poslanci:
MVDr. Jaroslav Tall
Jakub Sedlák
Ing., Mgr. Iveta Šoltysová
Jozef Lipták
Mgr. Vladimír Vojtko
Mgr. Slavomír Tall
Ospravedlnení:
Ing. Miroslav Janiga
Mgr. Ľudmila Kopčáková – hlavná kontrolórka obce
Ostatní prítomní:
Martin Kollár – starosta 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 OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie.
Program

Predkladá

1.

Otvorenie zasadnutia OZ.

Starosta obce

2.

Schválenie programu 14. riadneho zasadnutia OZ, určenie Starosta obce
zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie.

3.

Plnenie uznesení.

Starosta obce

4.

Rôzne.

Starosta obce

5.

Návrh na schválenie rozpočtových opatrení.

Starosta obce

6.

Návrh na prerokovanie VZN o poskytovaní soc. Služieb.

Starosta obce

7.

Návrh na prerokovanie ponuky webovej stránky spol. Galileo.

Vladimír Vojtko

8.

Diskusia.

Starosta obce

9.

Návrh uznesenia.

Starosta obce

10. Záver.

Starosta obce

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých prítomných,
ktorí sa zúčastnili 14. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní piati
poslanci a starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanec Ing.
Miroslav Janiga a kontrolórka Mgr. Ľudmila Kopčáková sa ospravedlnili starostovi obce, že sa
zasadnutia OZ nezúčastnia. Poslanec Jozef Lipták prišiel na zasadnutie OZ o 18.55 hod.
2. Schválenie programu 14. 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 Ing., Mgr. Iveta Šoltysová.
Uznesenie č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
a/ program 14. zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Mgr.

Mgr.

Slavomír Tall Vladimír
Vojtko
Za





Ing.,Mgr.

MVDr.

Iveta

Jaroslav Tall

Jakub Sedlák

Šoltysová






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

Mgr.

Slavomír Tall Vladimír
Vojtko
Za
Zdržal sa
Proti





Ing.,Mgr.

MVDr.

Iveta

Jaroslav Tall

Jakub Sedlák

Šoltysová






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

Mgr.

Slavomír Tall Vladimír


MVDr.

Iveta

Jaroslav Tall

Jakub Sedlák

Šoltysová

Vojtko
Za

Ing.,Mgr.





Zdržal sa





Proti
d/ za overovateľa zápisnice: Mgr. Vladimír Vojtko
Hlasovanie:
Mgr.

Mgr.

Slavomír Tall Vladimír

MVDr.

Iveta

Jaroslav Tall





Zdržal sa

Jakub Sedlák

Šoltysová

Vojtko
Za

Ing.,Mgr.






Proti
3. 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 – odpoveď zo dňa 11.10.2016: z dôvodu
aktualizácie smernice /MP a RV SR upravujúcou postup pri nakladaní s majetkom štátu
podľa zákona č. 92/1991 Zb./ je v súčasnosti pozastavený akýkoľvek predaj majetku
štátu v správe š.p. LESY SR.

-

Ďalej ohľadom používania zákonom predpísaného ekologického oleja. Dňa 27.10.2016
bola na Obecný úrad doručená odpoveď, ktorou Mestské lesy Sabinov s.r.o. oznamujú,
že obhospodarujú lesné pozemky v súlade s certifikačnými systémami FSC (od roku
2009-2013) a v súčasnosti PEFC (2014-2017). Osvedčenie PEFC ich zaväzuje
k použitiu ekologických odbúrateľných mazív pri práci s vlastnými mechanizačnými
prostriedkami (motorové píly) a rovnako ich použitie požadovať od dodávateľov prác
pri akceptovaní Všeobecných záväzných obchodných podmienok pre vykonávanie
lesníckych činností.

-

Starosta obce informoval poslancov na základe emailu od p. Molnára,

že MAS

Sabinovsko bude podporená, ale s finančným znížením z 3 mil. € na cca 2,3 mil. € bez
bližšieho určenia termínu.
-

Ďalej informoval poslancov ohľadom retardérov na miestne komunikácie. Preveril
cenové ponuky a z troch vybral jednu z Piešťan.

-

Ohľadom denného stacionára informoval starosta, že p. Tomašov – OAZA n.o., Široké
by chceli otvoriť 1.2.2017 alebo 1.3.2017. Je potrebné doriešiť toalety a sprchy pre
imobilných občanov, ktoré budú financovať z vlastných prostriedkov.

-

Výška ušetrených finančných prostriedkov vďaka výmene žiariviek verejného
osvetlenia bude známa až po poslednej faktúre.

-

Čo sa týka zlého technického stavu multifunkčného ihriska pre nepriaznivé počasie sa
údržba odložila o 3 týždne.

-

Bolo zakúpených 10 ks poklopov na šachty na chodníkoch, ktoré boli osadené
a doobjednalo sa ďalších 20 kusov.

-

Starosta obce predložil cenovú ponuku na rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici na
asfalt o výške 15 910 €. Poslanec Jakub Sedlák navrhol zistiť cenovú ponuku na
zámkovú dlažbu, aby sa mohlo začať s prácami v jarnom období. Poslanec Mgr.
Slavomír Tall položil starostovi otázku, či nemusí byť k tomu vypracovaná projektová
dokumentácia.

-

V nasledujúcich dňoch by mala prísť nová informačná tabuľa a vianočná výzdoba.

-

Prenosné WC je v štádiu riešenia.

-

Začať s prácami na chodníku ku kostolu je možné do 2 týždňov v závislosti od
projektanta.

4. Rôzne
Starosta informoval poslancov, že dňa 28.10.2016 podal žiadosť na dotáciu na
„Kanalizáciu a ČOV“ z Environmentálneho fondu, Bratislava. Rovnako informoval, že
spĺňame podmienky na prístavbu materskej školy. Do 10.1.2017 je potrebné vypracovať zámer.
Ohľadom zberného dvora: je vyvesená otváracia doba a informačný leták pre občanov je
zverejnený na obecnej internetovej stránke. Zasadnutie obecného zastupiteľstva prerušil p.
Belas, ktorý má nehnuteľnosť na konci ulice Čergovská s pripomienkou, aby sa riešila otázka
miestnej komunikácie pred jeho pozemkom, lebo sa tam nemôže dostať. Keďže teraz je
nepriaznivé počasie, prší a na ceste je blato neprejde na pozemok s autom. Poslanci navrhli

starostovi, aby preveril vlastníka pozemku – miestnej komunikácie, a aby písomne odpovedal
p. Belasovi.
5. Návrh na schválenie rozpočtových opatrení.
Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.
9/2016, v ktorom dochádza k navýšeniu rozpočtu v príjmovej časti o sumu 3433 € (výnos dane
z príjmu zvýšenie o 2500 €, poplatky za ŠKD a MŠ – rodičovské príspevky zvýšenie o 207 €,
príjem za stravné – zamestnanci zvýšenie o 600 €, osobitný príjemca – rodinné prídavky
zvýšenie o 71 € a vratky – preplatok z RZZP zvýšenie o 55 €) a výdajovej časti o sumu 1571 €
(obec - všeobecné služby zvýšenie o 750 €, náhrady – rodinné prídavky zvýšenie o 71 €
a projektová dokumentácia na výstavbu chodníka o 750 €). Ďalej v tomto rozpočtovom
opatrení dochádza k presunu finančných prostriedkov medzi položkami vo výdajovej časti
rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu.
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 9/2016 schválili.
Uznesenie č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 9/2016
Hlasovanie:
Mgr.

Jozef

Ing.,Mgr.

MVDr.

Jakub

Mgr.

Slavomír

Lipták

Iveta

Jaroslav

Sedlák

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall


Za





Vojtko






Zdržal sa
Proti
6. Návrh na prerokovanie VZN o poskytovaní soc. služieb.
Starosta obce predložil poslancom návrh na prerokovanie VZN obce Jakubovany č.
3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne
služby. Poslanci navrhli upraviť výšku úhrady za opatrovateľskú službu pre plnoletú
fyzickú osobu:
a) pre klienta s trvalým pobytom v obci Jakubovany 1,00 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby,

b) pre klienta s prechodným pobytom v obci Jakubovany 1,50 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby.
Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre neplnoletú fyzickú osobu:
a) pre klienta s trvalým pobytom v obci Jakubovany 1,00 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby,
b) pre klienta s prechodným pobytom v obci Jakubovany 1,50 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby.
Návrh VZN obce Jakubovany č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške
a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby bude vyvesený na obecnej tabuli
v Jakubovanoch.
7. Návrh na prerokovanie ponuky webovej stránky spol. Galileo
Poslanec Mgr. Vladimír Vojtko predložil tri ponuky na prevádzkovateľa webovej
stránky a to: Galileo, Webexmedia, s.r.o., a Webigroup. Poslanci navrhli, že prioritou je
odkúpenie domény od doterajšieho prevádzkovateľa Webexumedia, s.r.o. a aby poslanec Mgr.
Vladimír Vojtko preveril ponuky a na budúcom zasadnutí schvália najvýhodnejšiu ponuku.

8. Diskusia
V diskusii vystúpil poslanec Mgr. Slavomír Tall a predložil pripomienky a návrhy:
- výsadba zelene na kopci pri kostole, opraviť dlažbu na chodníkoch okolo kostola
- vybudovanie bezbariérového vstupu do kultúrneho domu
- údržba interiéru kultúrneho domu - osvetlenie, javisko
- oprava miestnej komunikácie na ulici Čergovská
- vysporiadanie majetko-právnych vzťahov vo veci obecných komunikácii
Ďalej navrhuje, aby v obci Jakubovany bola zriadená ešte jedna zastávka SAD na znamenie pri
moste (areál krajčírstva Mária Šimonová). V cestovnom poriadku premenovať názvy zastávok
Osada a Jednota na iné názvy. Navrhuje starostovi obce napísať na SAD, Prešov žiadosť o
vyjadrenie.
Poslanec Jakub Sedlák odporučil vo veci umiestnenia retardérov na miestnej
komunikácii zavolať starostovi obce Oľšov.
Poslanec Mgr. Vojtko navrhol osloviť Mgr. Luciu Krivoňákovú ohľadom písania
kroniky. Rovnako upovedomiť inštitúcie v obci, aby zasielali správy a informácie správcovi
internetovej stránky.

Keďže Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zvýšila sumu za vývoz obsahu žúmp
navrhuje zvýšenie príspevku na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp z 15 € na 17
€ za 1 vývoz. Poslanci schválili príspevok na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp
na 17 € od 1.12.2016.
Uznesenie č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
príspevok na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp na 17 € od 1.12.2016
Hlasovanie:
Mgr.

Jozef

Ing.,Mgr.

MVDr.

Jakub

Mgr.

Slavomír

Lipták

Iveta

Jaroslav

Sedlák

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall


Za



Vojtko





Zdržal sa


Proti

9. Schválenie uznesení
O uzneseniach, ktoré boli prijaté v jednotlivých bodoch sa hlasovalo samostatne.
10. Záver
Na záver sa starosta obce Martin Kollár poďakoval poslancom za ich účasť.
V Jakubovanoch, dňa 7.11.2016
Zapisovateľ: Erika Konečná
Overovatelia zápisnice:
Ing., Mgr. Iveta Šoltysová
Mgr. Vladimír Vojtko

Starosta obce: Martin Kollár



