ZÁPISNICA
z 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej len: „zasadnutie OZ“ )
obce Jakubovany
zo dňa 13. 12. 2016 ( 18:00 – 21:15 )
Prítomní poslanci:
Jakub Sedlák
Ing., Mgr. Iveta Šoltysová
Mgr. Slavomír Tall
Tomáš Revák
Ospravedlnený: Jozef Lipták, MVDr. Jaroslav Tall, 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 16. riadneho zasadnutia OU, určenie

Starosta obce

zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie.
3.

Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2017

Starosta obce

4.

Návrh na schválenie rozpočtových opatrení č. 11, 12

Starosta obce

5.

Návrh na schválenie VZN obce Jakubovany č.4/2016 o miestnom Starosta obce
poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady

6.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 1.

Kopčáková

polrok 2017
7.

Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok

Kopčáková

2017
8.

Príkaz starostu obce na vykonanie fyzickej inventarizácie
majetku a záväzkov obce k 31.12.2016

9.

Rôzne

10. Diskusia.

Starosta obce

11. Návrh uznesení.

Starosta obce

12. Záver.

Starosta obce

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých prítomných,
ktorí sa zúčastnili 16. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní štyria
poslanci a starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanci Jozef
Lipták, MVDr. Jaroslav Tall a Mgr. Vladimír Vojtko sa ospravedlnili starostovi obce, že sa
zasadnutia OZ nezúčastnia.

2. Schválenie programu 16. 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 súhlasili a schválili program zasadnutia OZ, za
zapisovateľku bola určená Valéria Janigová, za overovateľov zápisnice Ing., Mgr. Iveta
Šoltysová a Tomáš Revák.
Uznesenie č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
a/ program 16. zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Iveta

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

Za
Zdržal sa
Proti

b/ zapisovateľku: Valériu Janigovú

Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Iveta

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

Za
Zdržal sa
Proti

c/ overovateľa zápisnice: Ing., Mgr. Ivetu Šoltysovú
Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Iveta

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

Za
Zdržal sa
Proti

d/ za overovateľa zápisnice: Tomáša Reváka
Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Iveta

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

Za
Zdržal sa
Proti

3. Rozpočet na rok 2017

Starosta obce predložil návrh rozpočtu obce na rok 2017 a na roky 2018 a 2019, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote. Rozpočet je bez programovej
štruktúry a je navrhnutý ako vyrovnaný. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane
príjmových a výdavkových finančných operácií, je 0.

Do návrhu poslanci navrhli zapracovať tieto zmeny:
-

navýšenie na položke 0820 633009 – nákup kníh do knižnice o sumu 100 €

Poslanci rozpočet na rok 2017 jednomyseľne schválili.
Rozpočet na rok 2018 a 2019 zobrali poslanci na vedomie.

Uznesenie č. 49/2016

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
a/ rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2017

Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Iveta

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

Za
Zdržal sa
Proti

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
b/ berie na vedomie
rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2018 a 2019

Hlasovanie:

Za
Zdržal sa
Proti

Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Iveta

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

4. Návrh na schválenie rozpočtových opatrení č. 11 a 12.

Starosta obce predložil poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 29.11.2016, ktoré
podpísal starosta obce a dochádza v ňom k presunu finančných prostriedkov na položkách
v rámci schváleného rozpočtu a k navýšeniu príjmov / na položke 223001 – VODNÉ/
a výdavkov o sumu 5450 €, z dôvodu odčítania stavu vodomerov k 30.9.2016 a následne
vykonaného vyúčtovania o spotrebe vody. Ďalej predložil rozpočtové opatrenie č. 12, v ktorom
dochádza k navýšeniu príjmov o sumu 1 463 € na položkách – transféry / ZŠ a aktivačné práce/.
V tomto rozpočtovom opatrení dochádza aj k presunu finančných prostriedkov medzi
jednotlivými položkami v rámci schváleného rozpočtu. Poslanci o týchto rozpočtových
opatreniach hlasovali.

Uznesenie č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 11

Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Iveta

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

Za
Zdržal sa
Proti

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 12

Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Iveta

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

Za
Zdržal sa
Proti

5. Návrh na schválenie VZN obce Jakubovany č. 4/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za kom. odpady
a drobné stavebné odpady, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote,
v ktorom dochádza k zmene výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad. Výška poplatku je 0,037 €/deň. Poslanci uvedený návrh jednomyseľne schválili.

Uznesenie č. 51/2016

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
VZN obce Jakubovany č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Hlasovanie:

Za
Zdržal sa
Proti

Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Iveta

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017.

Starosta obce prečítal poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 1. polrok 2017. Poslanec Mgr. Slavomír Tall žiadal doplniť do uvedeného plánu
kontrolnej činnosti aj kontrolu čerpania rozpočtu obce – štvrťročne. Poslanci o uvedenom
hlasovali.

Uznesenie č. 52/2016

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1 .polrok 2017
Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Iveta

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

Za
Zdržal sa
Proti

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017

Starosta obce prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na
rok 2017, v ktorom hlavná kontrolórka obce Mgr. Ľudmila Kopčáková v závere odporúča
obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť a viacročný rozpočet
zobrať na vedomie. Poslanci o tomto stanovisku hlasovali a zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017

Hlasovanie:
Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Iveta

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

Za
Zdržal sa
Proti

8. Príkaz starostu obce č. 1/2016 na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku
a záväzkov obce k 31.12.2016

Starosta obce prečítal prítomným poslancom príkaz č. 1/2016 na vykonanie fyzickej
inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2016, v ktorom menuje členov ústrednej
inventarizačnej komisie a určuje čas vykonania inventarizácie. Poslanci túto informáciu zobrali
na vedomie.

9. Rôzne

Starosta obce predložil poslancom Potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody
z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská č. 27, Bratislava, v ktorom je uvedená
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na obdobie od
1.1.2017 do 31.12.2021.

Maximálna

Maximálna

fixná zložka

variabilná zložka

ceny v €/rok

ceny v €/ m3

3

0,3086

Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.

Starosta obce podal prítomným poslancom informáciu ohľadom plánovaných prác na
rekonštrukcii a prístavbe MŠ. Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prešov v spolupráci s obcou
vypracuje v termíne do 10.1.2017 projektový zámer, ktorý bude prehodnotený na VÚC Prešov.
Po jeho odsúhlasení

bude nasledovať verejné obstarávanie na projektanta, ktorý potom

vypracuje projektovú dokumentáciu k žiadosti o poskytnutie príspevku.
Starosta obce ďalej informoval poslancov o :
- ukončení stavebných prác na údržbe budovy základnej školy
- postupe prác na výstavbe chodníka na ul. Kostolná – je hotová projektová dokumentácia
v priebehu týždňa obec podá žiadosť o vydanie stavebného povolenia a následne vykoná
verejné obstarávanie
- začatí územného konania na stavbe „ Jakubovany, miestna komunikácia – OBRATISKO“, po
ukončení bude nasledovať stavebné konanie
- rekonštrukcii mosta na ul. Na brehu – keďže bola zverejnená výzva na rekonštrukcie mostov
obec dá vyhotoviť projektovú dokumentáciu na prestavbu mostového telesa v hodnote cca 3500
€ bez DPH.

10. Diskusia
Poslanec Mgr. Slavomír Tall navrhol, aby sa zvýšil príspevok pri narodení dieťaťa z 33 €/ dieťa
na 100 €

/dieťa. O uvedenom návrhu poslanci hlasovali a výšku príspevku 100 €/dieťa

jednomyseľne schválili.

Uznesenie č. 54/2016

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
výšku príspevku pri narodení dieťaťa 100 €/ dieťa
Hlasovanie:

Za
Zdržal sa
Proti

Jakub

Ing., Mgr.

Mgr.

Tomáš

Sedlák

Iveta

Slavomír

Revák

Šoltysová

Tall

11. Návrh uznesení.
O uzneseniach, ktoré boli prijaté v jednotlivých bodoch sa hlasovalo samostatne.

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

V Jakubovanoch, dňa 22.12.2016

Zapisovateľ: Valéria Janigová

Overovateľ zápisnice: Ing., Mgr. Iveta Šoltysová

Tomáš Revák

Starosta obce: Martin Kollár

