ZÁPISNICA
z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“)
obce Jakubovany
zo dňa 29.10. 2020 (18.00 – 22.30 hod.)
Prítomní poslanci: Bc. Jakub Sedlák
Mgr. Vladimír Vojtko
Tomáš Revák
Gabriel Vojtko
Ján Farkaš
Mgr. Gabriel Štofaník
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
a taktiež zverejnený na internetovej stránke obce.
Program

Predkladá

1.

Otvorenie zasadnutia OZ.

starosta obce

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie

starosta obce

3.

Zloženie sľubu poslanca náhradníka

starosta obce

4.

Schválenie programu a overovateľov zápisnice a ich schválenie

starosta obce

5.

starosta obce

8.

Schválenie návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia
vlády SR č. 494
z 12.8.2020 poskytovaná ministerstvom financií v sume 17.638
€
Návrh VZN č.6/2020 o ochranných pásmach pohrebísk obce
Jakubovany
Rôzne.(Prejednanie žiadosti o zmene UPNO Petra Smetanu,
cenovej ponuky spoločnosti Galileo, cintorínskeho poriadku,
výstavba kanalizácie a iné)
Rozpočtové opatrenie č. 8, 9, 10, 11

9.

Diskusia

starosta obce

6.
7.

starosta obce
starosta obce

starosta obce

poslanci OZ
10. Záver

starosta obce

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých prítomných,
ktorí sa zúčastnili 13. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní siedmi
poslanci a starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 13.
zasadnutie OZ Jakubovany bolo neverejné, kvôli pandemickým opatreniam spojením so
šírením ochorenia Covid-19. Zo zasadnutia sa ospravedlnila hlavná kontrolórka obce.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
V bode 2 poslanci hlasovali, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa bol určený poslanec Mgr. Vladimír Vojtko a za overovateľov zápisnice
poslanci Ján Farkaš a Bc. Jakub Sedlák.
a/ zapisovateľ: Mgr. Vladimír Vojtko
Hlasovanie:
Bc.
Jakub
Sedlák
Za

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

Zdržal sa

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Gabriel Ľubica
Ján
Štofaník Mochňacká Farkaš
•

•

•

•

Proti

b /overovatelia zápisnice
overovateľ zápisnice: Ján Farkaš
Hlasovanie:
Bc.
Jakub
Sedlák
Za
Zdržal sa
Proti

•

Mgr.
Vladimír
Vojtko
•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Gabriel Ľubica
Ján
Štofaník Mochňacká Farkaš
•

•
•

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

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Tomáš
Revák

•

Zdržal sa

•

Gabriel
Vojtko
•

Gabriel Ľubica
Ján
Štofaník Mochňacká Farkaš
•

•

•

•

Proti

3. Zloženie sľubu poslanca náhradníka
Starosta obce informoval poslancov OZ o zániku mandátu poslanca OZ v obci
Jakubovany p. Petra Sykoru. Kvôli zániku mandátu poslanca bola oslovená náhradníčka, a to
pani Ľubica Mochňacká, ktorá na danom zastupiteľstve zložila sľub poslanca.
Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
konštatuje , že poslankyňa Ľubica Mochňacká zložila zákonom predpísaný sľub.
Hlasovanie:
Bc.
Jakub
Sedlák
Za

•

Mgr.
Vladimír
Vojtko
•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Gabriel Ľubica
Ján
Štofaník Mochňacká Farkaš
•

Zdržal sa

•
•

Proti
4. Schválenie programu 13. riadneho zasadnutia OZ
V bode 4 poslanci hlasovali za návrh programu zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Bc.
Jakub
Sedlák
Za
Zdržal sa
Proti

•

Mgr.
Vladimír
Vojtko
•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Gabriel Ľubica
Ján
Štofaník Mochňacká Farkaš
•

•

•

5. Schválenie návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády SR č. 494
z 12.8.2020 poskytovaná ministerstvom financií v sume 17.638 €

Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti požiadania o návratnú finančnú
výpomoc MFSR vo výške 17 638 EUR ( to je presne výška výpadku výnosu podielových
daní pre našu obec z dôvodu pandémie) – dlhodobý úver, ktorý sa začne splácať až v roku 2024
a to v štyroch ročných splátkach ( rok 2024 až 2026 ročná splátka vo výške 4 409 EUR
a posledný rok 2027 vo výške 4 411 EUR.
Uznesenie č. 17/2020

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
v súlade § 11 ods.4 písm. b) v zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a s poukazom na § 17, ods 6, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonom v z.n.p.
I.

Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania.

II.

Konštatuje
Že obec spĺňa podmienky na prijatie úveru ( návratných zdrojov financovania)

III.

Schvaľuje
A, prijatie návratného zdroja financovania v celkovej sume 17 638€
B, použitie návratného zdroja financovania na úhradu bežných výdavkov, a to na
nákup traktora s príslušenstvom

Hlasovanie:
Bc.
Jakub
Sedlák
Za
Zdržal sa
Proti

•

Mgr.
Vladimír
Vojtko
•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Gabriel Ľubica
Ján
Štofaník Mochňacká Farkaš
•

•

•

6. Návrh VZN č.6/2020 o ochranných pásmach pohrebísk obce Jakubovany

Starosta obce Jakubovany informoval poslancov OZ o potrebe vypracovanie VZN
o ochranných pásmach pohrebísk obce Jakubovany. Novelizáciou zákona č.131/2010 z.z.
O pohrebníctve si obec po novom môže na základe VZN sama určiť šírku ochranného pásma
pohrebiska s prihliadnutím na mieste zvyklosti a špecifické podmienky. Ochranné pásmo
pohrebiska v ktorom sa nemohli umiestňovať budovy s výnimkou domu smútku a budov
potrebných k prevádzke pohrebiska bolo 50 m od oplotenia pohrebiska. Účinnosť novely je
1.1.2020, pričom existujúce ochranné pásma pohrebísk ustanovené priamo zákonom
o pohrebníctve zaniknú dňom 31.3.2020. Starosta obce navrhol upraviť ochranné pásmo
pohrebiska na 2 m, zároveň sa určilo aké budú zakázane činnosti počas pohrebu: Počas konania
pohrebov a cirkevných obradov sú zakázané nasledujúce činnosti: kosenie, pílenie, rôzne stavebné
činnosti, oslavy a akcie pri ktorých je hluk, akákoľvek reprodukcia hudby a hovoreného slova, ktorá by
rušila dôstojný priebeh pohrebu alebo iného cirkevného aktu, obradu. Následne dal starosta obce
hlasovať poslancom, či súhlasia s daným návrhom VZN.

Hlasovanie:
Bc.
Jakub
Sedlák
Za

•

Mgr.
Vladimír
Vojtko
•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Gabriel Ľubica
Ján
Štofaník Mochňacká Farkaš
•

•

•

Zdržal sa
Proti

7. Rôzne:
Prejednanie žiadosti o zmene UPNO Petra Smetanu:
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti na zmenu Územného plánu obce
Jakubovany. Predkladateľ pán Peter Smetana žiadal o priradenie parcely: 718/3, v katastrálnom
území Jakubovany vo vlastníctve Peter Smetana do UP obce. Jeho žiadosť bola podložená tým,
že na danej parcele má úmysel postaviť sklad krmovín. Starosta obce informoval predkladateľa,
že UP obce bol dokončený minulý rok a nie je momentálne priestor na jeho znovuotvorenie.
Každé otvorenie UP obce navrhovateľom si musí platiť sám na vlastné náklady. Po prerokovaní
žiadosti starosta obce a poslanci OZ usúdili, že obec neplánuje v najbližšej dobe meniť UP.
Cenová ponuka spoločnosti Galileo:

Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti využívať aplikáciu v mobile, a to
prezeranie obecnej stránky obce aj v mobilnej verzii. Spoločnosť Galileo zabezpečuje redakčný
systém na ktorej funguje obecná stránka. Ďalšou cenovou ponukou bolo využívanie služby
CUET, ktorá zabezpečuje elektronické úložisko pre zverejňované elektronické úradne
dokumenty. Poslanci si prezreli cenové ponuky a dohodli sa, že do nasledujúceho zastupiteľstva
sa rozhodnú, ktorú aplikáciu obec potrebuje a následne aj využije.

Cintorínsky poriadok:

Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe prepracovanie cintorínskeho
poriadku a zmene poplatkov za hrobové miesto. Upozornil, nato že je problém s firmami, ktoré
vykonávajú na cintoríne opravu alebo výstavbu nových hrobov. Ostáva po nich neporiadok
spojený s ich prácou a aj zničená dlažba. Poslanci navrhli starostovi, aby sa hlavná brána na
cintorín uzamykala a kľúče, aby boli umiestnené na obecnom úrade, kde si ich môže daná firma
vyzdvihnúť a následne vrátiť.

Výstavba kanalizácie:

Starosta obce informoval poslancov OZ o doručení zmluvu ku kanalizácii. Zmluva
o dielo č 147074 08U01 v sume: 1 074 068 €. Zmluva bola podpísaná starostom obce
a následne odoslaná na proti podpis na enviromentálny fond.

Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej:

V mesiaci november sa začne s prípravou a postupnou rekonštrukciou chodníka na
Hlavnej ulici. Začiatok prác začne od hlavnej križovatky smerom ku škôlke a následne dole
dedinou.

Škôlka:

Počas užívania MŠ sa vyskytli menšie nedostatky spojené s realizáciou výstavby. Je
potrebná urgentná oprava vodovodných rozvodov na batériách v kuchyni. Ďalej je potrebné
zakúpenie vstupných dverí do kuchyne, a to o šírke 90 cm a následne aj interiérové dvere

priamo v kuchyni. Momentálne sa dokončuje oplotenie MŠ, firma Profilinvest navrhla 2
varianty oplotenia. Starosta obce rozhodol, aby si výplň plota vybrala riaditeľka MŠ.

Zábrana schodov pred ZŠ

Poslanec Ján Farkaš navrhol starostovi obce osadenie zábrany pred schody, ktoré vedú
na pozemok ZŠ. Ako dôvod uviedol zvýšenie bezpečnosti pre deti, ktoré odchádzajú zo školy
a nevbehli pod kolesa automobilom. Starosta tento návrh prijal a stým, že danú zábranu dá
vyrobiť a nainštalovať.

Slovenský pozemkový fond:

Poslanec Bc. Jakub Sedlák upozornil starostu obce nato, že niektoré parcely v obci sú
stále vo vlastníctve SPF SR. Vzhľadom k tomu obec nemôže na daných pozemkom vykonávať
žiadne investície. Požiadal starostu obce, aby sa tejto veci venoval. Navrhol aj možnosť, že
s poslancom Vladimírom Vojtkom mu touto úlohu pomôžu.

Plot MŠ:

Poslanec Ing. Gabriel Štofaník upozornil starostu, že 16.9.2020 bol osobne prítomný na
obecnom úrade obce, keď starosta nevybral peniaze z banky a nevložil do pokladnice obce.
Požiadavka pokladnice obce a šek k výberu peňazí bol predpísaný k 14.9.2020. Starosta
uviedol, že výber vykonal 18.9.2020 a 16.-17.9 čerpal dovolenku. Poslanec ďalej poukázal, že
16.9. nikto na obecnom úrade nevedel o čerpaní dovolenky a starosta ani nezdvíhal telefonáty
v daný deň, čo malo dopad na pracovné činnosti zamestnanca obce p. Krivoňaka takým
spôsobom, že zamestnanec nemal s čím platiť: nedokázal natankovať PHM do obecného auta
ani zabezpečiť nákup ďalšieho materiálu na stavbu plotu pri škôlke. Následne zamestnanec
odišiel v daný deň domov s tým, že mal riadne zaplatené dni až kým starosta nezabezpečil výber
peňazí. Poslanec upozornil, že vznikli tým prekážky a prestoje pri práci zo strany
zamestnávateľa starostu. Starosta obce upozornil pána Štofanika a vysvetlil mu ako to funguje
s nákupom materiálu na stavenisko. Pracovník OU chodí nakupovať do daných stavebnín, kde
berie tovar na dodací list, čiže neplatí pri preberaní nič. Tovar sa pripisuje na účet obce v daných
stavebninách. Na konci mesiaca dané stavebniny zašlú Fa, ktorú si pracovníčky OU

odkontrolujú podľa dodacích listov, ktoré pracovník OU priniesol na OU. K dovolenke sa
starosta ohradil, že danú dovolenku mal zapísanú.

8. Rozpočtové opatrenia č.8, č.9, č.10, č. 11:

Rozpočtové opatrenie č.8
Starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa
26.8.2020, ktoré podpísal starosta obce, kde dochádza k navýšeniu príjmovej a výdavkovej
časti rozpočtu obce o sumu 33 908,00 EUR ( refundácia výdavkov na „Rozšírenie MŠ“ ), tieto
fin. prostriedky sú účelovo určené a tak boli prerozdelené na položky týkajúce sa tohto účelu.
Ďalej v tomto RO dochádza aj k malým presunom medzi položkami schváleného rozpočtu, kde
boli prekročené výdavky
Uznesenie č. 18/2020

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 8

Hlasovanie:

Bc.
Jakub
Sedlák
Za

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Gabriel Ľubica
Ján
Štofaník Mochňacká Farkaš
•

•

•

Zdržal sa
Proti

Rozpočtové opatrenie č.9
Starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 9. V RO 9 zo dňa
4.9.2020, ktoré podpísal starosta obce, dochádza k navýšeniu príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu obce o sumu 10 976,00 EUR ( refundácia výdavkov na „Podpora udržateľnosti
pracovných miest MŠ a ŠJ“ – na základe žiadosti obce nám vrátili fin. prostriedky na hrubé
mzdy zamestnancov MŠ a ŠJ za mesiac marec –alikvotnú časť, apríl, máj, jún). Tieto finančné
prostriedky sú účelovo určené a boli taktiež prerozdelené na položky – 611 Mzdy s kódom
zdroja financovania. Ďalej v tomto RO dochádza k presunom medzi položkami schváleného
rozpočtu, takým významným presunom je navýšenie rozpočtu na kapitolu – ZÁSOBOVANIE

VODOU o sumu 2 168 EUR , kde starosta objednal 70 ks vodomerov a faktúra bola vystavená
na čiastku 2 394,00 EUR čo presahovalo schválený rozpočet (keďže boli poruchy na vodovode
a čerpalo sa na úhradu faktúr súvisiacich s prácou a materiálom na odstránenie porúch)
a ďalším významným presunom bol presun na kapitolu – NAKLADANIE S ODPADOVÝMI
VODAMI - Finančný príspevok jednotlivcovi ( príspevok za vývoz žumpy) vo výške 1 000,00
EUR.
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
b/ b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 9

Hlasovanie:

Bc.
Jakub
Sedlák
Za

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

Tomáš
Revák

•

•

Gabriel
Vojtko
•

Gabriel Ľubica
Ján
Štofaník Mochňacká Farkaš
•

•

•

Zdržal sa
Proti

Rozpočtové opatrenie č.10
Starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 10, kde dochádza
presunu finančných prostriedkov pričom sa nemení celková výška príjmovej ani výdavkovej
časti rozpočtu. Takým významným presunom je presun fin. prostriedkov vo výške 1 150,00
EUR ( príjem fin. prostriedkov na sanáciu výdavkov priamo implikovaných vznikom pandémie
súvisiacej s ochorením COVID-19 – ZŠ) z položky 312012 – Dotácia ZŠ na položku 312012
– fin. prostriedky na sanáciu výdavkov priamo implikovaných vznikom pandémie súvisiacej
s ochorením COVID-19 – ZŠ. A ďalším významným presunom je presun fin. prostriedkov
z vlastných zdrojov na údržbu ZŠ vo výške 1 580, 00 EUR ( demontáž starých schodov
a montáž nových schodov – vstup do školského bytu).
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
c/ b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 10

Hlasovanie:

Bc.
Jakub
Sedlák
Za

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

Tomáš
Revák

•

•

Gabriel
Vojtko
•

Gabriel Ľubica
Ján
Štofaník Mochňacká Farkaš
•

•

•

Zdržal sa
Proti

Rozpočtové opatrenie č.11
Starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 11, v ktorom
dochádza k navýšeniu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu 1 074 068 EUR
(účelovo určená dotácia z Environmentálneho fondu na výstavbu „Kanalizácia a ČOV
Jakubovany“ ). V tomto rozpočtovom opatrení dochádza aj k zníženiu výnosu z podielových
daní - položka 111003 vo výške 9 200 EUR, k zníženie poplatkov z príjmu opatrovateľskej
služby – položka 223001 vo výške 6 538 EUR a z prenájmu vo výške 1 900 EUR. O túto sumu
vo výške 17 638 EUR sa navýšia finančné operácie na položke 514002 - prijaté návratné
finančné výpomoci . Vo výdavkovej časti rozpočtu sa navýšia výdavky kapitálového rozpočtu,
konkrétne položka 714004 – nákup traktora s príslušenstvom o sumu 17 638 EUR, keďže
verejné obstarávanie prebehlo, zmluva s dodávateľom bola podpísaná starostom obce dňa
25.09.2020 a je zverejnená na internetovej stránke obce. Rozpočet na uvedený účel bol
schválený na sumu 20 000,00 EUR. Znížia sa výdavky bežného rozpočtu na viacerých
položkách vo viacerých oddieloch ( kde obec už nepredpokladá výdavky do konca roka) vo
výške 17 638 EUR. Ďalej v tomto rozpočtovom opatrení dochádza aj k presunom medzi
položkami v bežnom rozpočte. Takým najvýznamnejším presunom je presun fin. prostriedkov
vo výške 1 300 EUR z Obce položka 611 – Tarifný plat na Nakladanie s odpadovými vodami
položka 642014 – Finančný príspevok jednotlivcom ( príspevok za vývoz žúmp).

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
d/ s ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 11

Hlasovanie:

Bc.
Jakub
Sedlák
Za

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

Tomáš
Revák

•

•

Gabriel
Vojtko
•

Gabriel Ľubica
Ján
Štofaník Mochňacká Farkaš
•

•

•

Zdržal sa
Proti

9. Diskusia
Poslanci diskutovali priebežne počas schôdze OZ.

10. Záver
Na záver sa starosta obce Martin Kollár poďakoval poslancom ako aj ostatným tam
prítomným za ich účasť na rokovaní OZ.

V Jakubovanoch, dňa 29.10. 2020

Zapisovateľ: Mgr. Vladimír Vojtko

Overovateľ zápisnice: Ján Farkaš
Overovateľ zápisnice: Bc. Jakub Sedlák

Starosta obce: Martin Kollár

