Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Jakubovany,
konaného dňa 14. 1. 2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Martin Kollár, starosta obce
Poslanci : Jakub Sedlák
Mgr. Slavomír Tall
Ing. Mgr. Iveta Šoltysová
Jozef Lipták
Mgr. Vladimír Vojtko
Neprítomný:
Ing. Miroslav Janiga
Ďalší prítomní: viď prezenčná listina
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia OZ, sľub poslanca a schválenie programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Prejednanie štatútu obce Jakubovany.
4. Zriadenie komisii obecného zastupiteľstva a vymenovanie zástupcu starostu obce.
5. Prejednanie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov
komisíí v Jakubovanoch.
6. Prejednanie VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015.
7. Zmena rozpočtu č. 1
8. Prejednanie žiadosti Františka Babiaka o riešenie práva prechodu z ulice Jarkova na
ulicu Hlavnú v Jakubovanoch
9. Prejednanie petície o sprístupnenie prechodu z Jarkovej ulice na ulicu Hlavnú v
Jakubovanoch
10. Diskusia.
11. Schválenie uznesení.
12. Rôzne
13. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Martin Kollár , ktorý všetkých
prítomných privítal.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Miroslav Janiga.
Novozvolený poslanec MVDr. Jaroslav Tall zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Poslanci schválili program schôdze.
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-2K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Ing. Mgr. Iveta Šoltysová a za overovateľov zápisnice Mgr.
Slavomír Tall a Mgr. Ladislav Vojtko.
K bodu 3. Prejednanie štatútu obce Jakubovany
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Štatút obce Jakubovany, ktorý zohľadňuje
zmeny v zmysle zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení, kde poslanci po prejdení
textu nemáli žiadne výhrady a ani zmeny a vzali to na vedomie.
K bodu 4. Zriadenie komisií a vymenovanie
Starosta obce navrhol zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a to : komisiu na ochranu
verejného poriadku a životného prostredia, obchodu a služieb, Komisiu finančnú, správu
obecného majetku, vzdelávania, kultúry a športu. Za predsedu komisie
na ochranu
verejného poriadku, životného prostredia, obchodu a služieb poslanci hlasovaním 5 za , 1 sa
držal schválili Jakuba Sedláka. Za predsedu komisie finančnej správy obecného majetku,
vzdelávania, kultúry a športu poslanci hlasovaním 5 za a 1 sa zdŕžal schválili Mgr.
Slavomíra Talla.
K bodu 5. Zásady odmeňovania
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva a členov odborných komisií. Cieľom týchto zásad je určiť pravidlá
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva aj neposlancov členom komisií. Poslanci
vykonávajúci funkciu zástupcu starostu obce sa navrhuje odmena 60 € mesačne, poslancovi
obecného zastupiteľstva patrí odmena 20 € za každú účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena 10 € za každú účasť na
prípravnom a pracovnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, poslancovi predsedovi komisie
patrí odmena 15 € za každú účasť na zasadnutiach komisie, poslancovi, ktorý členom
komisie patrí odmena 10 € za každú účasť na zasadnutiach komisie. Poslanci hlasovaním 4
za , 1 bol proti a 1 sa zdŕžal schváli tento návrh.
K bodu 6. Návrh VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bol predložený návrh VZN č. 1/2015 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
kalendárny
rok 2015. Počas lehoty vyvesenia návrhu VZN neboli uplatnené žiadne
pripomienky a doplnenia. S týmto návrhom VZN poslanci hlasovaním jednomyseľne
súhlasili.
K bodu 7. Zmena rozpočtu č. 1
Na základe žiadosti DHZ Jakubovany o zakúpenie novej hasičskej motorovej striekačky,
po pripomienkach poslancov Jozefa Liptáka, Jakuba Sedláka, Mgr. Slavomíra Talla bola
navrhnutá zmena rozpočtu č. 1 z položky 0510 717001 zberný dvor -8.000.-€ na položku
0320 713005 špeciálne stroje a prístroje + 8.000.-€ poslancami jednomyseľne schválená.
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-3K bodu č. 8 Prejednanie žiadosti Františka Babiaka o riešenie práva prechodu z ulice
Jarkova na ulicu Hlavnú v Jakubovanoch
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o prešetrenie práva prechodu z
ulice Jarková na ulicu Hlavná, kde po pripomienkach Františka Babiaka st. , Mareka
Babiaka, Vieroslavi Fričovej, Jozefa Farkaša, Margity Kvašňakovej, Márie Andrejkovej a
poslancov obecného zastupiteľstva bolo starostovi obce Martinovi Kollárovi uložené
zaoberať sa touto žiadosťou a riešiť právo prechodu, ktorý zamedzil Miroslav Konečný.
K bodu č. 9 Prejednanie petície o sprístupnenie prechodu z Jarkovej ulice na ulicu
Hlavnú v Jakubovanoch
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu petíciu o sprístupnenie prechodu z
Jarkovej ulice na Hlavnú ulicu v Jakubovanoch, ktorú zostavili Helena Durkáčová a
Vieroslava Fričová. Táto petícia je bezpredmetná, nakoľko podľa zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve podľa §1, ods. 3 petícia nesmie obmedzovať osobné, politické alebo iné
práva.
K bodu č. 10 Diskusia
V diskusii vystúpili všetci prítomní poslanci obecného zastupiteľstva, kde sa vyjadrovali k
bodu č. 8 ohľadom riešenia situácie, ktorá vznikla na ulici Jarkovej a v diskusii došli k
záveru, že túto situáciu je potrebné možnými variantami riešiť.
K bodu č. 11 Schválenie uznesenia
Uznesenia boli schvaľované po prejednaní jednotlivých bodov.
K bodu č. 12
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starosta obce zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval sa všetkým poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala: Ing. Mgr. Iveta Šoltysová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Slavomír Tall
Mgr. Vladimír Vojtko

Martin Kollár
starosta obce
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