ZÁPISNICA
z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej len: „zasadnutie OZ“ )
obce Jakubovany,
zo dňa 4. 11. 2015 ( 18:45 – 21:00 )

Prítomní poslanci:
Jozef Lipták
Jakub Sedlák
Ing., Mgr. Iveta Šoltysová
MVDr. Jaroslav Tall
Mgr. Slavomír 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:

Program

predkladá

1.

Otvorenie zasadnutia OZ

starosta

2.

Schválenie programu 5. zasadnutia OZ, zapisovateľa, overovateľov

starosta

3.

Voľba hlavného kontrolóra obce

starosta

4.

Zmeny v rozpočte obce rozpočtovými opatreniami č. 11, 12.

starosta

5.

Informácia o stave v plnení rozpočtu

starosta

6.

Prejednanie výročnej správy obce Jakubovany za rok 2014

starosta

7.

Voľba člena OZ do Rady školy v MŠ

starosta

8.

Rôzne

starosta

9.

Diskusia

starosta

10.

Schválenie uznesenia

starosta

11.

Záver

starosta

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých
prítomných, ktorí sa zúčastnili 5. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní
šiesti poslanci z celkového počtu sedem, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu a starosta
konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanec Ing. Miroslav Janiga sa
zasadnutia OZ nezúčastnil.

2. Schválenie programu 5. zasadnutia OZ, zapisovateľa, overovateľov
V bode 2 poslanci hlasovali za návrh programu zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa,
overovateľov zápisnice. Poslanci schválili program zasadnutia OZ bez výhrad a za
zapisovateľku bola určená Ing., Mgr. Iveta Šoltysová. Za overovateľov zápisnice boli určení
Jakub Sedlák a MVDr. Jaroslav Tall.

Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
schvaľuje
a/ program 5. zasadnutia OZ
Jozef

Jakub

Ing., Mgr. MVDr.

Mgr.

Mgr.

Lipták

Sedlák

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

b/ zapisovateľku: Ing., Mgr. Ivetu Šoltysovú

Za
Zdržal sa
Proti

Jozef

Jakub

Ing., Mgr. MVDr.

Mgr.

Mgr.

Lipták

Sedlák

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall

Vojtko

c/ overovateľov zápisnice: Jakub Sedlák, MVDr. Jaroslav Tall
Jozef

Jakub

Ing., Mgr. MVDr.

Mgr.

Mgr.

Lipták

Sedlák

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

3. Voľba hlavného kontrolóra obce
Na voľbe hlavného kontrolóra obce sa zúčastnili všetci prítomní poslanci OZ. Po privítaní
zástupcom starostu obce MVDr. Jaroslavom Tallom prihlásení kandidáti

mali možnosť

prezentovať sa v poradí v akom boli doručené obálky s prihláškou do výberového konania.

1. Ing. Gabriel Štofaník
2. Ing. Mária Galeštoková
3. Bc. Eva Harshágy
4. Mgr. Ľudmila Kopčáková

Následne prebehlo I. kolo voľby, v ktorom poslanci odovzdali v tajnej voľbe obálky
s hlasovacími lístkami.
Počet odovzdaných obálok : 6
Počet platných hlasov : 6
Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov :
Mgr. Ľudmila Kopčáková počet hlasov 3
Ing. Mária Galeštoková počet hlasov 1
Bc. Eva Harshágy počet hlasov 2
Ing. Gabriel Štofaník počet hlasov 0
Z uvedeného vyplýva, že žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov a tým v I.
kole volieb nebol zvolený kontrolór obce .

Do II. kola volieb postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov a to :
Mgr. Ľudmila Kopčáková počet hlasov 3
Bc. Eva Harshágy počet hlasov 2

Výsledok hlasovania v II. kole volieb bol nasledovný :
Počet odovzdaných obálok : 6
Počet platných hlasov : 6
Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov :
Mgr. Ľudmila Kopčáková počet hlasov 5
Bc. Eva Harshágy počet hlasov 1
Na základe hlasovania poslancov v II. kole volieb bola za hlavného kontrolóra obce zvolená
Mgr. Ľudmila Kopčáková.
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
zvolilo
hlavného kontrolóra obce Mgr. Ľudmilu Kopčákovú,
určilo
nástup do zamestnania dňa 10. 11. 2015
a úväzok 10 %

4. Zmeny v rozpočte obce rozpočtovými opatreniami č. 11, 12
Starosta obce predložil poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 11/2015 v ktorom sa navyšujú
príjmy a výdavky obce o 150 000 €, pričom sa jedná o účelovo určené prostriedky na výstavbu
kanalizácie a ČOV v obci. Rovnako starosta obce predložil poslancom OZ rozpočtové
opatrenie č. 12/2015, ktorým sa navyšujú príjmy obce o sumu 10 300 €. V rozpočtovom
opatrení č. 12/2015 dochádza aj k presunu finančných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu.

Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
berie na vedomie
a/ rozpočtové opatrenie č. 11/2015

Za
Zdržal sa

Jozef

Jakub

Ing., Mgr. MVDr.

Mgr.

Mgr.

Lipták

Sedlák

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall

Vojtko

Proti

schvaľuje
b/ rozpočtové opatrenie č. 12/2015
Jozef

Jakub

Ing., Mgr. MVDr.

Mgr.

Mgr.

Lipták

Sedlák

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

5. Informácia o stave v plnení rozpočtu
Starosta obce informoval prítomných poslancov o stave v plnení rozpočtu k 30. 9. 2015.
Skutočné bežné príjmy: 287 927,30 €
Skutočné kapitálové príjmy: 0
Prevod prostriedkov z peňažných fondov: 17 924,20 €
Skutočné bežné výdavky: 206 765 €
Skutočné kapitálové výdavky: 17 924,20 €

6. Prejednanie výročnej správy obce Jakubovany za rok 2014
Starosta predložil prítomným poslancom výročnú správu obce Jakubovany za rok 2014
vypracovanú referentkou obecného úradu p. Valikou Janigovou, pričom jej súlad s ročnou
účtovnou uzávierkou za rok 2014 overila audítorka Ing. Janka Hirjaková.

Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
berie na vedomie
výročnú správu obce za rok 2014

Za

Jozef

Jakub

Ing., Mgr. MVDr.

Mgr.

Mgr.

Lipták

Sedlák

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall

Vojtko

Zdržal sa
Proti
7. Voľba člena OZ do Rady školy v MŠ
Starosta obce navrhol prítomným poslancom, aby si spomedzi seba vybrali jedného poslanca,
ktorý by mal byť členom Rady školy v Materskej škole. Poslanci si zvolili Jozefa Liptáka.
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
volí
člena Rady školy v MŠ – Jozef Lipták
Jozef

Jakub

Ing., Mgr. MVDr.

Mgr.

Mgr.

Lipták

Sedlák

Iveta

Jaroslav

Slavomír

Vladimír

Šoltysová

Tall

Tall

Vojtko

Za
Zdržal sa
Proti

8. Rôzne
Dňa 4. 11. 2015 bola na obecný úrad doručená sťažnosť obyvateľa obce p. Mareka
Vojtka, bytom Hlavná 13/31 na hluk z miestneho rozhlasu. Starosta obce predmetnú sťažnosť
odovzdal predsedníčke komisie pre vybavovanie sťažností Ing., Mgr. Ivete Šoltysovej.

9. Diskusia
Starosta obce informoval prítomných poslancov o plánovanom nákupe hydrantov pre
obecný vodovod z prostriedkov získaných z poplatkov za vodu.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o záujme vytvoriť pracovné miesto v
zmysle ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu
„Podpora zamestnávania UoZ“
Keďže obyvateľka obce p. Anna Vranová sa v týchto dňoch dožila úctyhodných 100
rokov života, p. starosta jej pri tejto príležitosti odovzdá darčekový kôš a finančný dar.
Poslanec Jakub Sedlák položil otázku ohľadom postupu prác okolo ukončenia prác na
cestnej komunikácii na ulici Hlavná v úseku od č. d. 140 po č. d. 131. Zároveň informoval

prítomných, že osobne rozprával s vedúcim Správy a údržby ciest v Lipanoch p. Tomčufčíkom,
ktorý ho informoval, že predmetná žiadosť nebola prerokovaná. Starosta informoval
prítomných, že to riešil s niekým iným, a že v najbližších dňoch to bude doriešené.
Poslanec Jakub Sedlák navrhol prítomným, aby sa uskutočnilo jedno pracovné
stretnutie, na ktorom by nás p. starosta informoval o uskutočnenom a plánovanom využití
finančných prostriedkov určených pre základnú školu. Ostatní poslanci s návrhom súhlasili.
Poslanec Jakub Sedlák navrhol p. starostovi zabezpečiť vypracovanie znaleckého
posudku na odpredaj, prípadne výmenu pozemkov pri bytovke na Gaštanovej ulici. Ostatní
poslanci s návrhom súhlasili a poverili p. starostu postupovať v danej veci.
Poslanec Jakub Sedlák rovnako navrhol čím skôr uskutočniť výmenu pozemkov s p.
Kyzakom. Ostatní poslanci s návrhom súhlasili a poverili p. starostu postupovať v danej veci.
Poslanec Jakub Sedlák apeloval na výstavbu studne pre futbalové ihrisko z dôvodu
dlhodobých problémov z nedostatkom vody z doterajšieho zdroja.
Poslankyňa Ing., Mgr. Iveta Šoltysová sa informovala u starostu o napredovaní v
bodoch prerokovaných na predchádzajúcich zasadnutiach OZ a na pracovnom stretnutí.
Odpredaj hasičskej striekačky do obce Hubošovce: uskutoční sa po rozhodnutí OZ v ich
obci.
Most za obecným domom: projektant ešte nevyhotovil projekt. Prítomní poslanci
poverili p. starostu postupovať v tejto veci, s tým, že pred vstupom na most je potrebné
umiestniť adekvátnu dopravnú značku o zákaze vjazdu vozidiel nad určitú hmotnosť a to na
základe vyjadrenia statika.
Chodník ku kostolu: elektrárne plánujú výmenu dvojitého elektrického stĺpu na
pozemku občana Ľubomíra Konečného. Po tejto výmene je p. Konečný ochotný súhlasiť
s chodníkom. Poslanci poverili p. starostu iniciovať stretnutie p. Vladimíra Vojtka, p. Ľubomíra
Konečného, geodeta a projektanta v čo najkratšom čase, aby stavebné práce mohli začať už
v jarných mesiacoch. Pričom navrhli, aby sa vybudoval oporný múr zo stavebných tvárnic.
Výmena žiaroviek verejného osvetlenia za úsporné LED osvetlenie firmou NWT a. s.:
momentálne sa vypracúva projekt. Financovanie bude vo výške úspory na elektrickej energii.
Poslankyňa Ing., Mgr. Iveta Šoltysová navrhla, aby sa na zasadnutiach OZ zúčastňovala
jedna z referentiek obecného úradu vo funkcii zapisovateľky. Ostatní poslanci s návrhom
súhlasili.
Poslanec Mgr. Vladimír Vojtko informoval, že napríklad v Zlatej Bani majú triedený
odpad formou zberných nádob v každom dome. Navrhol p. starostovi, aby zistil z akých
zdrojov to bolo financované. Ostatní poslanci s návrhom súhlasili

Poslanec Mgr. Vladimír Vojtko pripomenul p. starostovi, že objednávky musia byť
zverejnené na internetovej stránke obce do 10 dní.
Poslanec Mgr. Vladimír Vojtko navrhol, aby sme od budúceho roku zaviedli pravidlo,
že ak sa niektorý občan dožije 80, 90, 100 rokov života , aby ho v konkrétnom mesiaci navštívil
p. starosta alebo niektorý z poslancov, odovzdal darčekový predmet a zablahoželal mu. Ostatní
poslanci s návrhom súhlasili.
Poslanec Mgr. Vladimír Vojtko predniesol návrh, aby sme na stretnutí 26. 11. 2015
vyhotovili plán rokovaní na kalendárny rok 2016. Ostatní poslanci s návrhom súhlasili.
Poslanec Jozef Lipták informoval prítomných o tom, že dotácia na výstavbu bytov
v obciach v Prešovskom kraji sa zvýšila na 50 %. Podmienkou je zodpovedajúci počet žiadostí.
Poslanec MVDr. Jaroslav Tall predniesol požiadavku z pozície člena farskej
ekonomickej rady na zimnú údržbu chodníkov okolo kostola. Po diskusii poslanci poverili p.
starostu osloviť dvoch konkrétnych mužov – obyvateľov obce – so zámerom uzatvoriť dohodu
o vykonávaní prác v zimnom období.

10. Schválenie uznesenia
Členovia OZ schválili uznesenia č. 29/2015, 30/2015, 31/2015, 32/2015, 33/2015.

11. Záver
Na záver sa starosta obce Martin Kollár poďakoval prítomným poslancom za účasť.

V Jakubovanoch, 6. 11. 2015

Zapisovateľ: Ing., Mgr. Iveta Šoltysová

Overovatelia zápisnice: Jakub Sedlák
MVDr. Jaroslav Tall

Starosta obce: Martin Kollár

