ZÁPISNICA
zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej len: „zasadnutie OZ“ )
obce Jakubovany
zo dňa 29.07.2019 ( 18.40 – 24.00 hod. )
Prítomní poslanci: Bc. Jakub Sedlák
Mgr. Vladimír Vojtko
Ing. Gabriel Štofaník
Tomáš Revák
Gabriel Vojtko
Peter Sykora

Ospravedlnený:

Ján Farkaš

Ostatní prítomní:

Martin Kollár, Valéria Janigová, Mgr. Ľudmila Kopčáková, Anton

Krivoňák, Milan Tomašov, Eva Matľaková, Ľubica Mochňacká
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.

Starosta obce

6.

Schválenie programu 6. riadneho zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie VZN č.5/2019 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.2
územného plánu obce Jakubovany
Schválenie uznesenia č. 22 o zmenách a doplnkoch č.2 ÚPN-O
Jakubovany
Rôzne (informácie o výstavbe MŠ, čistička, MAS, denný
stacionár, školská jedáleň...)
Prejednanie žiadosti ( Ján Štucka, folklórny súbor Jakubovianka)

7.

Diskusia

Starosta obce

8.

Rozpočtové opatrenie č.5 a Rozpočtové opatrenie č. 6

Starosta obce

9.

Návrh uznesenia.

Starosta obce

3.
4.
5.

10. Záver.

Starosta obce
Starosta obce
Starosta obce
Starosta obce

Starosta obce

1. Otvorenie.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých prítomných,
ktorí sa zúčastnili 6. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní šiesti
poslanci a starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanec
Ján Farkaš sa ospravedlnil.
2. Schválenie programu 6. riadneho zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.
V bode 2 poslanci hlasovali za návrh programu zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice. Poslanci s návrhom programu súhlasili a schválili ho. Za
zapisovateľku bola určená Valéria Janigová, za overovateľov zápisnice poslanec pán Mgr.
Vladimír Vojtko a Bc. Jakub Sedlák.
a/ program 2. zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Peter
Sykora

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Peter
Sykora

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

b/ zapisovateľka: Valéria Janigová
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák
Za
Zdržal sa
Proti

Ing.
Gabriel
Štofaník

c/ overovateľ zápisnice: Mgr. Vladimír Vojtko
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Peter
Sykora

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Gabriel
Vojtko

Peter
Sykora

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

d/ overovateľ zápisnice: Bc. Jakub Sedlák
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Za
Zdržal sa
Proti

3. Schválenie VZN č. 5/2019 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 územného
plánu obce Jakubovany.
Starosta obce informoval poslancov, že návrh VZN č. 5/2019 o záväznej časti Zmien
a doplnkov č.2 územného plánu obce Jakubovany bol zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Poslanci s návrhom súhlasili a VZN
č. 5/2019 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Jakubovany
jednomyseľne schválili.
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Uznáša sa
na znení VZN č. 5/2019 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce
Jakubovany

Hlasovanie:

Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Peter
Sykora

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

4. Správa o postupe prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN O Jakubovany
a schválenie uznesenia č.22/2019.
Starosta obce prečítal prítomným Informatívnu správu spracovanú Ing. Arch.
Ľuboslavou Vlčkovou o postupe prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN O Jakubovany.
Táto správa tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 27 ods. 3 stavebného zákona a § 6 zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce vypracovanú
odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a
stavebného zákona Ing. Arch. Ľuboslavou Vlčkovou (reg. Č. 278),
b/ výsledok preskúmania územného plánu Okresným úradom v Prešove, odb. výstavby
a byt. politiky podľa § 25 stavebného zákona

2. s ú h l a s í
s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 2
územného plánu obce podľa § 22 stavebného zákona

3. s ch v a ľ u j e

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Jakubovany, spracovaného autorizovaným
architektom Ing. Arch. Viktorom Malinovským

4. u k l a d á
a) označiť dokumentáciu Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Jakubovany
schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods. 1 stavebného zákona

zodpovedný: odborne spôsobilá osoba, ktorá
zabezpečuje obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a SZ
b) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Jakubovany registračný list
v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť
Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
zodpovedný: odborne spôsobilá osoba, ktorá zabezpečuje
obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a SZ

c) uložiť dokumentáciu Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Jakubovany v obci, na
stavebnom úrade a na Okresnom úrade, odb. výstavby a byt. politiky v zmysle § 28 ods. 3
a 4 stavebného zákona
zodpovedný: odborne spôsobilá osoba, ktorá zabezpečuje
obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a SZ
termín: do 3 mesiacov od schválenia

Hlasovanie:

Bc. Jakub
Sedlák
Za
Zdržal sa
Proti

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Peter
Sykora

Mgr.
Vladimír
Vojtko

5. Rôzne.
Rozšírenie MŠ – starosta informoval, že v najbližších dňoch zhotoviteľ STACH s.r.o.,
086 42 Fričkovce 1 začne stavebné práce na schválenom projekte „ Rozšírenie materskej školy
Jakubovany“, ktorého ukončenie je plánované na 12/2019. Zhotoviteľ upozornil na nedostatky
v projektovej dokumentácii týkajúce sa odsávania horúcich pár v kuchyni školskej jedálne
a presvetlenie vchodových dverí do priestorov kuchyne. Poslanci odporučili starostovi obce
zistiť, aké sú možnosti zmeny v plánovanej dokumentácii, aby sa tieto veci mohli vyriešiť už
pri realizácii samotného projektu.
MAS Sabinovsko – starosta obce informoval poslancov, že k zámeru obce Jakubovany
„ Výstavba chodníka na ul. Hlavná“, ktorý sme plánovali financovať cez MAS Sabinovsko nám
bolo doručené nasledovné stanovisko:
- Celková investícia na chodník je 150 000 EUR, pričom PRV definuje
„infraštruktúru malých rozmerov“ s limitom výdavkov do 100 000 EUR
- V prípade realizácie stavebných prác je nevyhnutné ukončiť projekt komplexne, t.j.
v našom prípade vybudovať celý chodník keďže je v projektovej dokumentácii
definovaný ako 1 ucelený stavebný objekt.
Investícia do miestnych komunikácii musí mať jasné odôvodnenie príspevku k miestnemu
rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí spĺňať deklarovaný účel (
napojenie na inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.) ďalej tiež „ Dôležité upozornenia:
Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t.z. každý samostatný projekt musí byť
po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod. „. Z toho dôvodu poslanci navrhli zmenu
zámeru a to na „Prestavbu mostného objektu cez čergovsky potok v Jakubovanoch“, kde terajší
most je v havarijnom stave.
Zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev – starosta obce informoval
poslancov, že traktor, ktorým sa vykonáva zimná údržba chodníkov v obci má vážnu poruchu
(pokazená prevodovka...), oprava je nerentabilná a preto je potrebné predložiť návrhy ako
zabezpečiť v zime údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.
Školská jedáleň a stravovanie od 1.9.2019 - starosta obce informoval poslancov, že od
1.9.2019 poskytne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny dotáciu na stravu na všetky
deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu. Keďže jedáleň
v ZŠ z kapacitných dôvodov nepostačuje na to, aby sa strava deťom navštevujúcim ZŠ podala
naraz, bude potrebné ju preniesť z kuchyne ŠJ (ktorá sa momentálne nachádza v kultúrnom
dome) na dvakrát a teda aj výdaj stravy bude dvakrát, tým sa predĺži čas obeda v ZŠ a takisto
aj pracovný čas pomocnej kuchárky, ktorá je už v súčasnosti zamestnaná na 100 %. Poslanci
o uvedenom diskutovali a navrhli starostovi obce zistiť možnosť zamestnať p. Konečnú Jarmilu
evidovanú na ÚPSVaR formou poskytnutia finančného príspevku na podporu vytvárania
pracovných miest (t.z. cez projekt ).
ČOV - starosta obce informoval, že dňa 27.6.2019 bolo obci doručené oznámenie
o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt „Kanalizácia
a ČOV Jakubovany“, konkrétne na výstavbu čističky odpadových vôd vo výške 200 000,00
EUR. Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je spoluúčasť obce vo výške 5 %

nákladov z iných zdrojov, teda suma vo výške 10 526,32 EUR. Ďalej starosta uviedol, že je
potrebné vyčistiť priestor (obecný pozemok parc,č, 723/3) určený pre výstavbu ČOV.
V súčasnosti p. Grocký pripravuje projektovú dokumentáciu, práce bude realizovať firma
Remopel s.r.o. vybudovaním dvoch nádrží v rozmeroch 4 m x 8 m a hĺbkou 5 m, termín
ukončenia realizácie je maximálne do 29.11.2019. Poslanci navrhli starostovi obce, aby firma
Remopel s.r.o v rámci možnosti realizovala aj chýbajúce prípojky na ul. Záhradná, ktoré bude
financovať obec z vlastných prostriedkov (schválené uznesením).
Údržba ZŠ - starosta obce navrhol zakúpiť a vymeniť vchodové dvere na budove ZŠ
(kvôli únikom tepla) a takisto vypratať skladové priestory v ZŠ a kotolňu. Poslanci súhlasili
s plánovanou údržbou a navrhli starostovi obce vykonať tieto práce do 1.9.2019.
Čierne skládky - starosta obce informoval poslancov o výskyte čiernej skládky
v katastri obce Jakubovany, v blízkosti katastrov Sabinov, Drienica. Poslanci navrhli starostovi
obce zakúpiť a umiestniť v čo najkratšom čase fotopasce.
Údržba cesty III. triedy (ul. Hlavná) – podať sťažnosť na údržbu komunikácie
vykonanej v mesiaci 6/2019 a žiadať znovu o kompletnú údržbu (vyfrézovanie a pokládku
nového živicového povrchu v celej šírke vozovky).
6. Prejednanie žiadostí.
Starosta obce prečítal žiadosť o poskytnutie súčinnosti pri usporiadaní susedských
vzťahov, najmä pri domáhaní sa upustenia od protiprávneho konania zo strany p. Macka,
vrátane domáhania sa s tým súvisiacej náhrady škody, a to aj v súdnom a v exekučnom konaní.
Advokát JUDr. Dušan Remeta žiada, aby v postavení starostu obce zakázal p. Jánovi Mackovi
pokračovať v protiprávnom konaní, ktorým porušuje práva jeho klientov p. Márii Štuckovej
a p. Jána Štucku. Starosta obce uviedol, že vykonal pohovor s p. Mackom, ktorý uviedol, že
žiadne protiprávne konanie proti susedom nevykonáva.
Ďalej starosta prečítal žiadosť Folklórnej skupiny Jakubovianka (ďalej „FS“), v ktorej
zakladatelia žiadajú obec o pôsobenie novozaloženého FS pod záštitou obce v záujme
reprezentovať obec Jakubovany v blízkom regióne, ako aj v zahraničí, zachovávať dedičstvo
našich predkov, ľudové tradície a zvyky regiónu Šariš a nehmotnú ľudovú kultúru. Poslanci
diskutovali a keďže nedošlo k jasnému stanovisku ( súhlasné stanovisko vyjadril len poslanec
Ing. Gabriel Štofaník), starosta obce uviedol, že túto záležitosť je potrebné odkonzultovať so
zakladateľmi FS a na najbližšom zasadnutí OZ zaujať stanovisko.

7. Diskusia.
Zasadnutia OZ sa zúčastnili aj hostia p. Eva Matľaková a p. Ľubica Mochňacká. Pani
Eva Matľaková požiadala starostu obce, aby sa postupovalo vo veci vysporiadania pozemkov
pod miestnou komunikáciou na ul. Čergovská. Starosta obce uviedol, že v danej veci už

prebehli rokovania, je vyhotovený čiastočný geometrický plán celej ul Čergovskej geodetom
p. Čapistrákom a prisľúbil, že zvolá stretnutie občanov dotknutých pozemkov do 30.9.2019.
V diskusii vystúpil p. Anton Krivoňák, ktorý vyjadril nespokojnosť s predloženým
návrhom - nákresom, ktorý sa týka vybudovania novej ulice nadväzujúcej z ulice Tatranská
smerom cez pozemky vlastníkov na ulici Na hliníku (Mačove utra). Starosta prisľúbil znovu
prehodnotenie navrhovanej schémy s vlastníkmi dotknutých pozemkov.
Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj p. Milan Tomašov, ktorý informoval starostu obce a
poslancov OZ o vykonanej kontrole Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v dennom
stacionári dňa 12.6.2019 a následnom odstúpení od zmluvy MPSVaR o poskytovaní
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby dňa 17.7.2019. P. Tomašov uviedol aj
podrobnosti z kontroly, zistené nedostatky ( zle zapísaní klienti v dochádzke, absencia
prítomnosti...), vyjadril ľútosť a zároveň aj nespokojnosť s takýmto razantným krokom
a poprosil starostu obce a poslancov OZ o možnosť prevádzkovať denný stacionár do
31.8.2019 s možnosťou vyčerpať dotáciu poskytnutú obcou na prevádzkové náklady. Poprosil,
aby mu obec umožnila prenájom budovy do konca roka 2019 (prenájom už je zaplatený) keďže
má v ňom svoje vlastné zariadenie. Poslanci o uvedenom diskutovali, s možnosťou vyčerpať
dotáciu z rozpočtu obce súhlasili a navrhli, aby starosta obce zamestnal na dobu 9 – 12/2019
sociálnu pracovníčku, ktorá by naďalej poskytovala opatrovateľskú službu v tomto zariadení.
V diskusii vystúpil poslanec Ing. Gabriel Štofaník, ktorý upozornil starostu obce na
potrebnú údržbu kanalizačných betónových poklopov a na úzku šírku cesty pred rodinným
domom p. Jarinovej. Ďalej sa spýtal starostu obce, v akom štádiu je odkúpenie pozemku od p.
Gargaloviča, či boli obcou zaslané dokumenty k poskytnutiu podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu, ktoré bolo potrebné zaslať obratom a či bola zaslaná žiadosť
o dotáciu na údržbu hasičskej zbrojnice. Starosta uviedol, že dňa 12.4.2019 bol podaný návrh
na vklad do katastra a do 29.7.2019 nebol katastrom vklad vykonaný, dokumenty
k poskytnutiu podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, ktoré bolo potrebné zaslať
obratom zašle okamžite, nakoľko si bol vedomý toho, že termín pre zaslanie dokumentov je
spoločný a to do 15.8.2019. K žiadosti o dotáciu na údržbu hasičskej zbrojnice uviedol, že obec
nemala prijaté uznesenie na spolufinancovanie tejto údržby z vlastných zdrojov.

8. Rozpočtové opatrenie č. 5 a č.6.
Starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa
13.6.2019 podpísané starostom obce, v ktorom dochádza k navýšeniu rozpočtu v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu o sumu 10 800,00 EUR ( dotácia MF SR na údržbu miestnych
komunikácii) a k presunom medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu. Poslanci uvedené
zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č.5
Hlasovanie:

Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

Peter
Sykora

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

Ďalej starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa
29.7.2019, v ktorom dochádza k navýšeniu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
o sumu 30 000 EUR a to konkrétne prevod prostriedkov z peňažných fondov (rezervného
fondu) určených vo výdavkovej časti rozpočtu na spolufinancovanie výstavby „Kanalizácie
a ČOV Jakubovany“ a úhradu výdavkov na projektovú dokumentáciu ČOV, ďalej v tomto
rozpočtovom opatrení dochádza k presunom medzi položkami jednotlivých oddielov v rámci
schváleného rozpočtu aj k presunom medzi položkami medzi jednotlivými oddielmi.
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
b/ s ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č.6
Hlasovanie:

Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Za
Zdržal sa
Proti

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

Gabriel
Vojtko

Peter
Sykora

Mgr.
Vladimír
Vojtko

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

V Jakubovanoch, dňa 31.07.2019

Zapisovateľ: Valéria Janigová

Overovateľ zápisnice: Mgr. Vladimír Vojtko
Overovateľ zápisnice: Bc. Jakub Sedlák

Starosta obce: Martin Kollár

