ZÁPISNICA
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej len: „zasadnutie OZ“ )
obce Jakubovany
zo dňa 11. 5. 2016 ( 18:00 – 20:45 )
Prítomní poslanci:
Ing. Miroslav Janiga
Jozef Lipták
Ing., Mgr. Iveta Šoltysová
MVDr. Jaroslav Tall
Mgr. Slavomír Tall
Ospravedlnení: Jakub Sedlák
Mgr. Vladimír Vojtko
Ostatní prítomní:
Martin Kollár – starosta 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 11. riadneho zasadnutia OZ, určenie

Starosta obce

zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie.
3.

Návrh na doplnenie a zmeny v územnom pláne obce Jakubovany

Starosta obce

4.

Hromadná sťažnosť

Starosta obce

5.

Plnenie uznesení.

Starosta obce

6.

Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 5 /2016

Starosta obce

7.

Diskusia.

Starosta obce

8.

Návrh uznesení.

Zástupca starostu

9.

Záver.

Starosta obce

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých prítomných,
ktorí sa zúčastnili 11. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní piati

poslanci a starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanci
Jakub Sedlák a Mgr. Vladimír Vojtko sa ospravedlnili starostovi obce, že sa zasadnutia OZ
nezúčastnia.
2. Schválenie programu 11. riadneho zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
V bode 2 poslanci hlasovali za návrh programu zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa,
overovateľov zápisnice. Poslanci s návrhom programu súhlasili a schválili ho. Za
zapisovateľku bola určená Ing., Mgr. Iveta Šoltysová, za overovateľov zápisnice MVDr.
Jaroslav Tall a Mgr. Slavomír Tall.
Uznesenie č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
a/ program 11. zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Ing.

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Miroslav

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Šoltysová

Tall

Tall

Janiga


Za









Zdržal sa
Proti
b/ zapisovateľku: Ing., Mgr. Ivetu Šoltysovú
Hlasovanie:
Ing.

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Miroslav

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Šoltysová

Tall

Tall

Janiga
Za







Zdržal sa
Proti




c/ overovateľa zápisnice: MVDr. Jaroslava Talla
Hlasovanie:
Ing.

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Miroslav

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Šoltysová

Tall

Tall

Janiga


Za







Zdržal sa


Proti
d/ za overovateľa zápisnice: Mgr. Savomíra Talla
Hlasovanie:
Ing.

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Miroslav

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Šoltysová

Tall

Tall

Janiga


Za





Zdržal sa




Proti

3. Návrh na doplnenie a zmeny v územnom pláne obce Jakubovany
Dňa 14. 4. 2016 sa konalo pracovné stretnutie s Ing. Malinovským ohľadom
územného plánu obce, ktorého sa zúčastnili poslanci Ing., Mgr. Iveta Šoltysová a Mgr.
Slavomír Tall. Starosta obce informoval prítomných poslancov so zámermi, ktoré budú
zakreslené v územnom pláne obce. Konkrétne:


na parcele č. 681/2, ktorá je vlastníctvom urbariátu, formou dlhodobého užívania vybudovať
zberný dvor



na parcele č. 684/1, ktorá je vo vlastníctve SPF vybudovať parkovisko



cyklistický chodník cez obec v smere Šarišské Sokolovce – Drienica



na parcele č. 447/1 pristaviť materskú školu k terajšej budove základnej školy



na parcele č. 446/1 vybudovať obytný dom



na parcele č. 448/1 vybudovať amfiteáter



na parcele č. 661/4 rozšíriť vodojem



dobudovanie miestnej komunikácie na ulici Sabinovská na parcele, ktorá je vo vlastníctve SPF



vybudovanie miestnej komunikácie z ulice Tatranská



vybudovať Dom smútku na pozemku, ktorý je určený na cintorín

4. Hromadná sťažnosť
V tomto bode informoval starosta obce prítomných poslancov o sťažnosti,
ktorú podal pán Dušan Kubičár dňa 3. 5. 2016 Predmetnú sťažnosť odovzdal
predsedníčke komisie pre vybavovanie sťažností Ing., Mgr. Ivete Šoltysovej.
5. Plnenie uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení:


uznesenie č. 12/2016: predĺženie platnosti povolenia na výstavbu prístupovej
komunikácie – žiadosť bola odoslaná na spoločný stavebný úrad dňa 21. 4. 2016



uznesenie č. 13/2016: odkúpiť pozemky na ulici Jarkova, parcely č. 129/9, 221/17,
221/14 – návrh na vklad bol daný dňa 2. 5. 2016



uznesenie č. 14/2016: preveriť možnosť odkúpenia parcely pri zdroji pitnej vody
od obce Šarišské Sokolovce – vlastníkom parcely č. 404/4 sú lesy SR. Informácia od
p. Antona Solára je, že lesy SR pozemky nepredávajú. Je tu možnosť výmeny
v blízkosti.
Uznesenie č. 23/2016

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
poveruje
starostu obce rokovať s Lesy SR o podmienkach odkúpenia parcely č. 404/4 pri zdroji pitnej
vody
Termín: do 30. 6. 2016
Hlasovanie:
Ing.

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Miroslav

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Šoltysová

Tall

Tall

Janiga


Za







Zdržal sa
Proti



Dňa 4. 5. 2016 prišla od mesta Sabinov ponuka na odpredaj parcely č. 656/3 o výmere
105 m2 v cene 2,96 €/ m2, ktorá tvorí vodné ochranné pásmo pri vodnom zdroji.
Uznesenie č. 24/2016

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
poveruje
starostu obce odkúpiť parcelu č. 656/3 o výmere 105 m2 v cene 2,96 €/ m2 pri zdroji pitnej
vody
Termín: do 30. 6. 2016
Hlasovanie:
Ing.

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Miroslav

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Šoltysová

Tall

Tall

Janiga


Za







Zdržal sa


Proti


uznesenie č. 15/2016: zakúpiť vláčik s tunelom D 105 + D 104 v cene 1 428 €,
uznesenie č. 16/2016: zakúpiť kolotoč MP 064 od firmy NOMI land v cene 1 377,50 €
- zatiaľ nesplnené; budú poslané objednávky



uznesenie č. 17/2016: vymeniť verejné osvetlenie prostredníctvom firmy EL VO mont
s.r.o. – pripravuje sa zmluva o dielo



uznesenie č. 20/2016: požiadať firmu STRABAG o vykonanie opráv chodníka pri
kostole – dňa 3. 5. 2016 starosta obce poslal firme fotodokumentáciu a uplatnil
reklamáciu. Firma uznala reklamáciu. Prišli zástupcovia firmy p. Sinak a p. Šulek,
ktorí si obzreli stavbu a prisľúbili odstrániť nedostatky v dohľadnej dobe



uznesenie č. 21/2016: informovať a získať od občanov jedno telefónne číslo za
domácnosť za účelom zasielania informačných správ – rieši sa to priebežne
6. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2016

Starosta obce informoval poslancov o skutočnosti, že je potrebné vykonať presuny medzi
položkami. V kapitálovej časti rozpočtu je potrebné navýšiť rozpočet o 5 000 € na
rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia / 0630 717002/ a ponížiť o 5 000 €
plánované náklady na investíciu – Výstavba zberného dvora / 0510 717001 /. V bežnom
rozpočte je potrebné znížiť rozpočet na položke – oprava a údržba ciest a chodníkov / 0451
635006 / o sumu 1 700 € a navýšiť rozpočet na rozvoji obce – konkrétne na čistenie verejných
priestranstiev v obci / 0620 637004 / o sumu 1 500 € a za vypracovanie PHSR / 0111 637011

/ o sumu 200 €. Ďalej v bežnom rozpočte dochádza aj k presunu medzi položkami v rámci
schváleného rozpočtu v jednotlivých oddieloch.
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 5 jednomyseľne schválili.
Uznesenie č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5
Hlasovanie:
Ing.

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Miroslav

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Šoltysová

Tall

Tall

Janiga


Za









Zdržal sa
Proti

8. Diskusia
Starosta obce informoval poslancov o tom, že skončila zmluva s firmou Webex na
prevádzkovanie internetovej stránky obce. Starostu obce oslovila firma Galileo. Mgr.
Vladimír Vojtko ešte zisťuje informácie o ďalších prevádzkovateľoch webových stránok.
Starosta obce informoval poslancov o návrhu na VZN 2/2016 o platených službách.
Starosta obce informoval poslancov, že keď bude potvrdená MASka, bude vyhlásená
verejná súťaž na výstavbu chodníka ku kostolu.
Starosta obce informoval poslancov o tom, že volal do firmy Ekoservis Slovensko
Vyšný Slavkov ohľadom platnosti vypracovaného plánu ČOV z roku 2009. Skutočnosť je
taká, že plán bude potrebné prepracovať.
Starosta obce informoval poslancov, že na obecnom úrade určil štvrtok ako
nestránkový deň.
Starosta obce informoval poslancov, že spoločne so starostami obce zo susedných
obcí, postúpia županovi VUC PSK interpeláciu na výmenu existujúcich zrkadiel na
križovatke v Orkucanoch za vyhrievané z dôvodu zvýšenia bezpečnosti.
Ing. Miroslav Janiga požiadal starostu obce, aby spolu s primátorom mesta Sabinov
upozorňovali VUC na čistenie cestných priekop od odpadkov medzi katastrálnym územím
obce Jakubovany a mesta Sabinov.

Ing. Miroslav Janiga požiadal starostu obce dovybaviť klub mladých tak, aby ich
nelákala návšteva pohostinstva.
Ing. Miroslav Janiga požiadal starostu obce, aby po návrate zo služobnej cesty zo
ZMOS -u predložil zastupiteľstvu správu zo služobnej cesty.
Ing. Miroslav Janiga navrhol starostovi obce, aby zistil možnosti rekonštrukcie
chodníka na ulici Hlavná, pričom navrhoval urgentne riešiť výmenu poklopov a postupne
pracovať na rekonštrukcii chodníka.
Ing. Miroslav Janiga navrhol, aby kontrolórka obce chodila častejšie na obecný úrad.
Rovnako, aby jej starosta obce podpisoval výkaz práce ako podklad k vyplateniu mzdy.
Upozornil starostu obce na pretrvávajúci zlý technický stav na umelom ihrisku, ktorý si
vyžaduje údržbu.
Ing. Miroslav Janiga navrhol osloviť mestské lesy a Lesy SR aby pri ťažení dreva v
okolí vodného zdroja používali pílčíci zákonom predpísaný ekologický olej.
Ing. Miroslav Janiga navrhol, osobne vycestovať za pánom Štefanom Horvátom do
Prahy, aby sa pokročilo ohľadom cesty a mosta na prepojenie ulíc Hlavná a Záhradná.
Ing. Miroslav Janiga upozornil starostu aby sa pri objednávkach ( konkrétne zákazka
za približne 1 500 € pri vývoze podrvenej organickej hmoty ) riadil rozpočtom obce a najprv
predložil zastupiteľstvu žiadosť o zmenu rozpočtu a následne zadával objednávky. V
havarijných prípadoch by mal informovať aspoň zástupcu starostu obce o potrebe vynaloženia
finančných prostriedkov mimo rozpočtu.
Ing. Miroslav Janiga upozornil starostu obce, aby bol vyvesený na obecnej tabuli
návrh pripraveného VZN .
Ing. Miroslav Janiga

poprosil starostu obce, aby sa intenzívne pracovalo na

aktualizácii projektovej dokumentácie ku kanalizácii tak, aby bola použiteľná k možnému
čerpaniu eurofondov.
Ing. Miroslav Janiga sa informoval o tom, či bola braná do úvahy aj ponuka na
osvetlenie obce od firmy, o ktorej sme sa bavili na predchádzajúcich zasadnutiach ( p.
Stachura ).
Ing. Miroslav Janiga sa pýtal na poplatky za akcie v kultúrnom dome s konštatovaním,
že sa mu nepáči, že pri diskotékach dochádza k poškodzovaniu fasády budovy .
Ing. Miroslav Janiga vyjadril nespokojnosť s dodržiavaním VZN o držaní psov,
nakoľko pravidelne odpratáva pred svojim pozemkom výkaly od psov, čo svedčí o ich
voľnom potulovaní po obci.

Ing. Miroslav Janiga a MVDr. Jaroslav Tall navrhli zamestnať niekoho na dohodu, aby
boli spresnené plochy v katastri, za ktoré nie sú platené dane.
Ing. Miroslav Janiga a Mgr. Slavomír Tall požiadali o urýchlené riešenie zberného
miesta na kartóny za OÚ, tiež o zabezpečenie kontajnera na plasty.
Ing., Mgr. Iveta Šoltysová upozornila starostu obce na havarijný stav telefónneho stĺpu
na ulici Záhradná.
Uznesenie č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
poveruje
starostu obce osloviť firmu Telecom ohľadom odstránenia havarijného stavu na stĺpe
Termín: do 31. 5. 2016
Hlasovanie:
Ing.

Jozef

Ing., Mgr.

MVDr.

Mgr.

Miroslav

Lipták

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Šoltysová

Tall

Tall

Janiga


Za









Zdržal sa
Proti

9. Návrh 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 11. 5. 2016
Zapisovateľ: Ing., Mgr. Iveta Šoltysová

Overovateľ zápisnice: MVDr. Jaroslav Tall
Mgr. Slavomír Tall
Starosta obce: Martin Kollár

