ZÁPISNICA
z 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej len: „zasadnutie OZ“ )
obce Jakubovany
zo dňa 9.10.2017 ( 18.45 – 00.00 hod. )
Prítomní poslanci:
Ing., Mgr. Iveta Šoltysová
Mgr. Slavomír Tall
Jakub Sedlák
Mgr. Vladimír Vojtko

Ospravedlnení:

MVDr. Jaroslav Tall, Jozef Lipták, Tomáš Revák

Ostatní prítomní:
Mgr. Ľudmila Kopčáková
Valéria Janigová
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
a doplnený na zasadnutí o body 9 (na návrh poslanca Jakuba Sedláka) a bod. 10 (na návrh
poslankyne Ing.Mgr. Ivety Šoltysovej).

Program

Predkladá

1.

Otvorenie zasadnutia OZ.

Starosta obce

2.

Schválenie programu 23. riadneho zasadnutia OZ, určenie

Starosta obce

zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie.
3.

Správa z kontrolnej činnosti

Hl. kontrolórka

4.

Prejednanie žiadosti TJ Jakubovany o navýšenie rozpočtu

Starosta obce

5.

Rozpočtové opatrenia č. 5 a č.6

Starosta obce

6.

Prejednanie zmien Územného plánu obce Jakubovany

Starosta obce

7.

Starosta obce

8.

Návrh Doplnok č.1/2017 k Zásadám hospodárenia s majetkom
obce Jakubovany
Plnenie uznesení

9.

Prijať stanovisko k usporiadaniu diskoték a hudobných podujatí
v obci

Starosta obce

10. Prejednanie platu starostu obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh uznesení

Starosta obce

14. Záver

Starosta obce

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých prítomných,
ktorí sa zúčastnili 23. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní štyria
poslanci a starosta obce konštatoval, že neprítomní poslanci sa ospravedlnili a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2. Schválenie programu 23. 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 Valéria Janigová, za overovateľov zápisnice Mgr. Vladimír Vojtko
a Jakub Sedlák.

Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
S ch v a ľ u j e
a/ program 23. zasadnutia OZ
Hlasovanie:

Za
Zdržal sa
Proti

Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

b/ zapisovateľku: Valériu Janigovú
Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

c/ overovateľa zápisnice: Mgr. Vladimíra Vojtka
Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

d/ za overovateľa zápisnice: Jakuba Sedláka

Hlasovanie:

Za
Zdržal sa
Proti

Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

3. Správa z kontrolnej činnosti kontrolórky obce Jakubovany
Hlavná kontrolórka obce prečítala správu z kontroly č. 5/2017, ktorej predmetom bola kontrola
dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám za obdobie od 01.01.2017 do
30.9.2017 a správu z kontroly č. 6/2017, ktorej predmetom bola kontrola plnenia príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu obce od 1.1.2017 do 31.8.2017. Výsledky z týchto kontrol sú
uvedené v správach z kontrol a sú prílohami tejto zápisnice.

Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti č. 5/2017, č.6/2017
Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

Poslanec Mgr. Vladimír Vojtko požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby prekontrolovala, či sú
všetky uznesenia z OZ podpísané starostom obce. Poslanci o uvedenom návrhu hlasovali
a jednomyseľne ho schválili.

Uznesenie č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Žiada
Hlavnú kontrolórku obce prekontrolovať, či sú podpísané uznesenia OZ.

Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

Ďalej poslanci požiadali hlavnú kontrolórku obce, aby kontrolovala plnenie uznesenia č.
46/2015 t.j. vykonávať prieskum trhu s doložením 3 cenových ponúk pri nákupe tovaru
a služieb

4. Prejednanie žiadosti TJ Družstevník Jakubovany o navýšenie rozpočtu
Starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť TJ Družstevník Jakubovany o navýšenie
rozpočtu pre dotáciu na šport o sumu 991,70 € z dôvodu nákupu trávneho koberca. Poslanci
o uvedenom diskutovali, upozornili starostu, aby o plánovaných výdavkoch, ktoré presahujú
sumu schváleného rozpočtu, informoval poslancov pred ich uskutočnením. Poslanci nakoniec
súhlasili s navýšením rozpočtu na dotáciu pre TJ Družstevník Jakubovany o sumu 1 000 €.

5. Rozpočtové opatrenia č.5 a č.6
Starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 5 podpísané starostom
obce zo dňa 6.9.2017, v ktorom dochádza čisto k presunom medzi položkami v rámci
schváleného rozpočtu a nemení sa tým celková výška príjmov a výdavkov. Ďalej predložil
rozpočtové opatrenie č. 6, v ktorom takisto dochádza k presunom medzi položkami v rámci
schváleného rozpočtu a nemení sa tým celková výška príjmov a výdavkov. Poslanci
o uvedených rozpočtových opatreniach hlasovali a jednomyseľne ich schválili. Rozpočtové
opatrenia sú prílohou tejto zápisnice.

Uznesenie č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a) B e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 5

Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

b) s ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č.6
Hlasovanie:

Za
Zdržal sa
Proti

6. Prejednanie zmien a doplnkov územného plánu obce
Starosta obce predložil poslancom Návrh na spracovanie zmien a doplnkov UPN-O
Jakubovany.
Zmeny sa budú týkať týchto lokalít:
-

zo zelene na plochu bytových domov na par.č. 446/1 vo výhľadovej a návrhovej časti
ÚP
rozšírenie plochy občianskeho vybavenia na par.č. 448/1, 449/1 vo výhľadovej
a návrhovej časti ÚP (amfiteáter)

-

-

miestna komunikácia a cyklistický chodník v smere na obec Drienica a k priehrade na
par.č. 743, miestnu komunikácia a cyklistický chodník v smere na obec Šarišské
Sokolovce na parc. č. 684/2 a k ihrisku parc . 581/10
plochy rodinných domov a dopravný prístup na par.č. :
378, 382/5 ,382/3, 382/6, 385/1, 386/1, 388/3, 392, 393, 397

-

plochy rodinných domov na parc. č.: 674/16 (vlastník Damankoš Marián)

-

návrh - zmena verejnej zelene na parkovisko na par. č. 488, 490/3 (684/1)

-

na plochách rozšírenia existujúceho cintorína - návrh dom smútku par. č. 3
plocha zelene – plocha bývanie v rodinnom dome na par.č. 745 (vlastník Jakubčák
Jozef)
VODOJEM –rozšírenie verejného vodovodu z dôvodu zvýšenia kapacít.
návrh umiestnenia zberného dvora – bývalé hnojisko
Plochy rodinných domov a dopravný prístup (vlastník Andrej Šoltýs) Par.č.:124
Plochy rodinných domov a dopravný prístup na parč. : 398/1,398/2,399, 400/1
,400/2 ,400/3, 400/4, 401/1, 402/1, 402/3, 403/1,404/1,405/1, 406/1

-

Poslanci o uvedenom návrhu hlasovali.

Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
S ch v a ľ u j e
Návrh na spracovanie zmien a doplnkov UPN-O Jakubovany

Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

7. Návrh – Doplnok č.1/2017 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce
Jakubovany
Starosta obce predložil prítomným poslancom Návrh – Doplnok č. 1/2017 k Zásadám
hospodárenia s majetkom obce Jakubovany, kde sa dopĺňa do Článku 11 :

Prenájom chafingu economic /ohrievacie termonádoby/

7,00 €/kus

Prenájom chafingu okrúhly

5,00 €/kus

Prenájom výzdoby

15,00 €

Poslanci uvedený návrh jednomyseľne schválili.

Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
S ch v a ľ u j e
Doplnok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Jakubovany

Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

8. Plnenie uznesení

Starosta obce informoval poslancov:
- Údržba multifunkčného ihriska- starosta oslovil firmu MCUP – v riešení.
- Chodník na ul. Kostolná – po zhotovení geometrického plánu (porealizačné zameranie) bude
podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
- MŠ a ZŠ- prebieha kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva potrebná
k podpísaniu prevádzkového poriadku škôl.
- Ul. Čergovská- vysporiadanie pozemkov – p. Čapistrák navrhol zamerať reálny stav cesty,
chodníka, verejnej zelene a priekopy a osloviť iba dotknuté osoby, zvolať verejnú schôdzu
a dohodnúť s vlastníkmi, následne vyhotoviť jednu kúpno- predajnú zmluvu.
- Firma Aqua Spiš plus s.r.o. vykoná v mesiaci október odpočet vody a potrebnú výmenu
vodomerov.

- Výmena okien na vodojeme a oprava oplotenia – do konca novembra 2017 (poslanci
upozornili starostu obce na údržbu v okolí vodojemu a pri zdrojoch pitnej vody).
- Ul. Na brehu – mostné teleso- Ing. Mašlej pracuje na projektovej dokumentácii.
- Miestna komunikácia na ul. Tatranská (oproti COOP Jednota) vyžaduje údržbu –poslanci
navrhli starostovi obce písomne reklamovať prevedené práce na tejto komunikácii - firma CBR
s.r.o, Sabinov, ktorá údržbu realizovala v júni 2014 a následne aj opravu v roku 2015 na základe
reklamácie zo strany obce.
- MVDr. Jaroslav Tall (člen farskej ekonomickej rady) podal žiadosť adresovanú obci
o poskytnutie stanoviska vo veci orezania drevín – Lipa veľkolistá, rastúcej na cintoríne –
starosta obce oslovil p. Ryboviča, ktorý bol na miestnej obhliadke a uvedenú lipu oreže.
- Posilnenie vozidiel na vývoz žúmp – starosta obce písomne požiadal VVS, a.s. o posilnenie
vozidiel na vývoz žúmp. Dňa 21.7.2017 bola obci doručená odpoveď, že závod Prešov bol
v tomto roku vybavený ďalším cisternovým vozidlom a pracovníci závodu Prešov prijímajú
opatrenia na to, aby čakacie doby pre vývoz domových žúmp boli kratšie.
- Údržba chodníka ul. Hlavná – p. František Ondrej poslal rozpočet na rôzne varianty.
Rozpočtové ceny chodníka dĺžky 777 m:
1, asfalt – úprava povrchu chodníka (obrubníky a nájazdy do dvorov ostávajú) – ponuková
cena
-

Cena za 1 m2
11,70 eur
Celková cena za 1360 m2
15 910 eur
Nezarátaná úprava poklopov šácht + poklopy + úprava vtokových vpustov !
Nezarátané rezanie asfaltu v mieste nájazdov ktoré zostávajú !

2, betónová dlažba – rozpočtová cena (môže sa líšiť od ponukovej ceny)
-

kompletná výstavba chodníka + úprava cesty v šírke 0,50 m (kompletné vybúranie
existujúceho chodníka, obrubníkov, vjazdov a vozovky priľahlej cesty šírky 0,50 m
Cena za 1 m2
107 eur
Celková cena za 1360 m2
146 200 eur

2, betónová dlažba – rozpočtová cena (môže sa líšiť od ponukovej ceny)
-

kompletná výstavba chodníka (kompletné vybúranie existujúceho chodníka,
obrubníkov a vjazdov bez úpravy vozovky priľahlej cesty šírky 0,50 m
Cena za 1 m2
90 eur
Celková cena za 1360 m2
124 200 eur

Úpravu iba povrchu chodníka s pokládkou betónovej dlažby so zachovaním existujúcich
obrubníkov a nájazdov NEODPORÚČAM z dôvodu obtiažnej realizácie a krátkej životnosti.

Poslanci o uvedenom diskutovali a predbežne sa zhodli na prvej variante – asfaltová úprava.
-

-

Rekonštrukcia vstupnej brány hasičskej zbrojnice – bola podaná žiadosť na MVSR
o poskytnutie dotácie na obnovu hasičskej zbrojnice Jakubovany vo výške 14 478,19 €
so spoluúčasťou obce vo výške 5 %.
Pohostinstvo Drink Bar – dňa 29.9.2017 bolo obci doručené oznámenie od Anton Basár,
Ražňany č. 286, že došlo k zmene nájomcu v objekte COOP Jednota, Konštantínova
č.2, Prešov v prevádzke Pohostinstvo –Drinkbar, ul. Tatranská 4, Jakubovany
a otváracie hodiny v prevádzke ostávajú nezmenené.

Poslankyňa, Ing. Mgr. Iveta Šoltysová upozornila starostu obce, aby na kultúrnych podujatiach
v obci nepredávali občerstvenie mladistvé osoby, ktoré nedovŕšili 18 rokov veku. Ďalej
upozornila starostu obce na zákaz usporiadať diskotéku v KD.
Poslanec Mgr. Slavomír Tall požiadal starostu obce, aby písomne upozornil majiteľa firmy
Mária Šimonová, prevádzka Jakubovany č. 323 na odstránenie odpadu v areáli bývalého RD
Jakubovany (okolo prevádzky ) a mimo nej (ul. Hlavná) z dôvodu nebezpečenstva vzniku
požiaru.
Starosta obce navrhol zrušiť uznesenie č. 22/2017 zo dňa 7.7.2017, nakoľko bolo prijaté nové
uznesenie k predmetnej veci pod číslom 26/2017 dňa 4.9.2017. Poslanci uvedené jednomyseľne
schválili.

Uznesenie č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
S ch v a ľ u j e
Zrušiť uznesenie č. 22/2016 zo dňa 7.7.2017.
Hlasovanie:

Za
Zdržal sa
Proti

Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

9. Usporiadanie diskoték a hudobných podujatí v obci Jakubovany

Poslanci navrhli prijať opatrenie, aby každé kultúrne podujatie v obci bolo obci oznámené
minimálne 30 dní pred jeho uskutočnením na tlačive „ Oznámenie zámeru usporiadať verejné
kultúrne podujatie na území obce“. O uvedenom hlasovali a jednomyseľne to schválili.

Uznesenie č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
S ch v a ľ u j e
Podať „Oznámenie zámeru usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce“
minimálne 30 dní pred jeho uskutočnením.

Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

10. Prejednanie platu starostu obce.

Poslankyňa, Ing. Mgr. Iveta Šoltysová vyjadrila nespokojnosť s tým, že starosta si
neplní svoje povinnosti včas a preto sa preťahujú termíny všetkých úloh a následne sa opakuje
ich prejednávanie na zasadnutiach OZ, preto navrhla zrušiť uznesenie č. 6/2017 zo dňa
26.1.2017 k 1.11.2017, v ktorom poslanci OZ schválili plat starostu obce navýšený o 10 % na
dobu určitú od 1.1.2017 do 31.12.2017. Poslanci o uvedenom hlasovali.

Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
S ch v a ľ u j e
Zrušiť uznesenie č. 6/2017 zo dňa 26.1.2017 k 1.11.2017

Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Mgr.

Sedlák

Iveta

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

Počas prebiehajúcej diskusie k tomu bodu starosta obce zo zasadnutia odišiel.

V Jakubovanoch, dňa 12.10.2017

Zapisovateľ: Valéria Janigová

Overovateľ zápisnice: Mgr. Vladimír Vojtko

Overovateľ zápisnice: Jakub Sedlák

Starosta obce: Martin Kollár

