ZÁPISNICA
z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej len: „zasadnutie OZ“ )
obce Jakubovany
zo dňa 19. 9. 2016 ( 18:30 – 21:15 )
Prítomní poslanci:
MVDr. Jaroslav Tall
Jakub Sedlák
Ing., Mgr. Iveta Šoltysová
Jozef Lipták
Mgr. Vladimír Vojtko
Mgr. Slavomír Tall
Ospravedlnený: Ing. Miroslav Janiga
Ostatní prítomní:
Martin Kollár – starosta obce
Mgr. Ľudmila Kopčáková – hlavná kontrolórka 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 13. riadneho zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie.

Starosta obce

3.

Plnenie uznesení.

Starosta obce

4.

Rôzne

Starosta obce

5.

Návrh na schválenie rozpočtových opatrení.

Starosta obce

6.

Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce do konca roka 2016.

Mgr. Kopčáková

7.

Diskusia.

Starosta obce

8.

Návrh uznesenia.

Starosta obce

9.

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 piati
poslanci a starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanec Ing.
Miroslav Janiga sa ospravedlnil starostovi obce, že sa zasadnutia OZ nezúčastni z dôvodu PN.
Poslanec Mgr. Vladimír Vojtko prišiel na zasadnutie OZ o 19.00 hod.
2. Schválenie programu 13. 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 Jakub Sedlák a Mgr.
Slavomír Tall.
Uznesenie č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
a/ program 13. zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Mgr.
Jozef Lipták Ing., Mgr.
Iveta
Slavomír
Tall
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav Tall

Jakub Sedlák

MVDr.
Jaroslav Tall

Jakub Sedlák

Za

Zdržal sa
Proti

b/ zapisovateľku: Eriku Konečnú
Hlasovanie:
Mgr.
Jozef
Slavomír Tall
Lipták
Za
Zdržal sa
Proti

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

c/ overovateľa zápisnice: Jakub Sedlák
Hlasovanie:
Mgr.
Jozef Lipták
Slavomír Tall

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav Tall

Jakub Sedlák

MVDr.
Jaroslav Tall

Jakub Sedlák

Za
Zdržal sa
Proti

d/ za overovateľa zápisnice: Mgr. Slavomír Tall
Hlasovanie:
Mgr.
Jozef Lipták
Ing., Mgr.
Slavomír Tall
Iveta
Šoltysová
Za
Zdržal sa
Proti

3. Plnenie uznesení
V tomto bode predniesol starosta prítomným poslancom plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Starosta informoval poslancov ohľadom nákupu retardérov na miestne komunikácie.
-

-

-

Uznesenie č. 23/2016 - preveriť možnosť odkúpenia parcely pri zdroji pitnej vody par.
číslo 404/4, ktorej vlastníkom sú Lesy SR – je v štádiu riešenia.
Uznesenie č. 13/2016: pozemky na ulici Jarková, parc. číslo 129/9, 221/17, 221/14 už
je vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 24/2016 – parcela číslo 656/3 o výmere 105 m2 už je vo vlastníctve
obce.
Starosta informoval poslancov, že oslovil 3 firmy ohľadom výmeny poklopov na
chodníku. Poslanci navrhli vybrať jednu firmu a uskutočniť výmenu poklopov. Čo sa
týka rekonštrukcie chodníka na ulici Hlavná: riešiť sa bude až v jari ale poslanci
navrhli zistiť cenové ponuky na asfalt a zámkovú dlažbu teraz.
Ďalej ohľadom používania zákonom predpísaného ekologického oleja starosta
upovedomil písomne Mestské lesy a Lesy SR dňa 30.6.2016. Odpoveď do dnešného
dňa neprišla.

4. Rôzne
Starosta informoval poslancov, že osloví projektantov na vypracovanie projektu
o rozšírení materskej školy o jednu triedu. Poslanci navrhli termín do 30.11.2016.
Ďalej informoval poslancov ohľadom kanalizácie a ČOV, ak potvrdia
z Environmentálneho fondu financie mohli by sme začať s výstavbou čističky.
Starosta navrhol, aby sa chodník ku kostolu financoval z vlastných zdrojov. Náklady
na projekt 750 € a verejné obstarávanie 400 €.
Poslanci schválili financovanie chodníka ku kostolu z vlastných zdrojov
Uznesenie č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
financovanie chodníka ku kostolu z vlastných zdrojov
Hlasovanie:
Mgr.
Slavomír
Tall

Jozef
Lipták

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

Starosta informoval poslancov, že je potrebné zakúpiť novú úradnú tabuľu. Ďalej je
pripravená nájomná zmluva za nájom budovy pre denný stacionár - OAZA n.o., Široké.
Nájom je dohodnutý na 1€/mesiac. Energiu a plyn si budú hradiť z vlastných financií.
Poslanec Mgr. Slavomír Tall položil otázku, či vieme akú máme spotrebu energie odkedy
sú namontované nové svetlá na verejnom osvetlení. Na budúcom zasadnutí bude starosta
informovať poslancov v tejto veci. Ďalej zasadnutia obecného zastupiteľstva zostávajú
nezmenené a to posledný piatok alebo podľa potreby.
Ohľadom zberného dvora je vyhotovená otváracia doba na vyvesenie a pripravuje sa
informačný leták pre občanov.
Starosta obce predložil vnútorný predpis – Zásady podávania, preverovania
a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
Poslanci vnútorný predpis jednomyseľne schválili.
Uznesenie č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch

schvaľuje
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z.z.
Hlasovanie:
Mgr.
Slavomír
Tall

Jozef

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

Lipták

MVDr.
Jaroslav
Tall

Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

5. Návrh na schválenie rozpočtových opatrení.
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016 zo
dňa 5.8.2016, v ktorom dochádza len k presunu finančných prostriedkov medzi položkami
v rámci schváleného rozpočtu v jednotlivých oddieloch.
Uznesenie č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 7/2016
Hlasovanie:
Mgr.
Slavomír
Tall

Jozef
Lipták

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016 zo
dňa 19.9.2016, v ktorom dochádza k navýšeniu rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti o sumu
9 200 €. V príjmovej časti rozpočtu dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov na
položke 111003 – podielové dane vo výške 8 012 € a na položke 292017 – z vratiek
/preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015/ vo výške 1 188 €. Vo
výdajovej časti rozpočtu dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov na rôznych
oddieloch:

Materská škola - údržba MŠ vo výške 5 112 €
Obec a Rozvoj obce- zakúpenie informačnej tabule 500 €, údržba multifunkčného ihriska 1
000 €, nákup prenosného WC 500 €, údržba obecného auta a záhradných traktorov 464 €,
všeobecné služby 292 €
Nakladanie s odpadmi - finančný príspevok jednotlivcom /vývoz fekálií/ vo výške 500 €
Školstvo - vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015
zamestnancom vo výške 332 €
Verejné osvetlenie - nákup vianočnej výzdoby vo výške 500 €.
Ďalej v tomto rozpočtovom opatrení dochádza k presunu finančných prostriedkov medzi
položkami v rámci schváleného rozpočtu v jednotlivých oddieloch.
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 8/2016 schválili.
Uznesenie č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 8/2016
Hlasovanie:
Mgr.
Slavomír
Tall

Jozef
Lipták

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

6. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce do
konca roka 2016.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Ľudmila Kopčáková predložila návrh na schválenie plánu
kontrolnej činnosti obce do konca roka 2016.
Poslanci plán kontrolnej činnosti schválili.
Plán kontrolnej činnosti je prílohou tejto zápisnice.

Uznesenie č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti do konca roka 2016

Hlasovanie:
Mgr.
Slavomír
Tall

Jozef
Lipták

Ing., Mgr.
Iveta
Šoltysová

MVDr.
Jaroslav
Tall

Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

7. Diskusia
Starosta informoval poslancov o prácach na fasáde na budove základnej školy. Ďalej
na základe dohody č. 16/37/50J/NS/22 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov bola
prijatá na 9 mesiacov t.j. od 1.10.2016 do 30.06.2017 pani Horvátová na upratovanie budov
obecného úradu, keďže pani Kvašňákovej skončila dohoda č. 15/37/054/199-ŠnZ dňom
30.09.2016.
8. Schválenie uznesení
O uzneseniach, ktoré boli prijaté v jednotlivých bodoch sa hlasovalo samostatne.

9. Záver
Na záver sa starosta obce Martin Kollár poďakoval poslancom za ich účasť.
V Jakubovanoch, dňa 19.09.2016

Zapisovateľ: Erika Konečná

Overovatelia zápisnice:
Jakub Sedlák
Mgr. Slavomír Tall

Starosta obce: Martin Kollár

