ZÁPISNICA
z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“)
obce Jakubovany
zo dňa 25.08. 2020 (18.30 – 22.30 hod.)
Prítomní poslanci: Bc. Jakub Sedlák
Mgr. Vladimír Vojtko
Tomáš Revák
Gabriel Vojtko
Ján Farkaš
Ospravedlnení:

Peter Sykora
Ing. Gabriel Štofaník

Ostatní prítomní:

Martin Kollár – starosta obce, PhDr. Ľudmila Kopčáková – hlavná
kontrolórka obce, Ľubica Mochňacká, Mgr. Pavol Polomský, Anton
Krivoňák

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.

Rozpočtové opatrenie č. 7

starosta obce

4.

Správa o činnosti kontrolórky obce Jakubovany

kontrolórka obce

5.

Schválenie VZN č. 3/2020 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu deti pri
ZŠ
Schválenie VZN č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov za pobyt v MŠ
Návrh VZN č. 5/2020 o výške príspevku na úhradu nákladov na
výrobu jedného jedla a podmienky úhrady v školskej jedálni pri
MŠ

starosta obce

6.
7.

starosta obce
starosta obce

8.

Príkaz starostu na vykonanie preventívnych protipožiarných

starosta obce

kontrol rodinných domov, obytných domov a iných stavieb vo
vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb, v objektoch
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce
9.

Rôzne /ZUŠ a iné/

starosta obce
poslanci OZ

10. Diskusia

starosta obce
poslanci OZ

11. Záver

starosta obce

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých prítomných,
ktorí sa zúčastnili 12. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní piati
poslanci a starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanci
Ing. Gabriel Štofaník a Peter Sýkora sa z účasti na obecnom zastupiteľstve ospravedlnili.
2. Schválenie programu 12. riadneho zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
V bode 2 poslanci hlasovali za návrh programu zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice. Poslanci spolu so starostom navrhli úpravu a doplnenie pôvodného
programu OZ.
Starosta obce navrhol doplnenie programu zasadnutia OZ o :
bod č. 3. - Informácia o zániku mandátu poslanca OZ v obci Jakubovany p. Petra Sykoru
(predkladá starosta obce).
bod č. 4. - Informácia k priebehu školského roku 2020/2021 v Základnej škole Jakubovany
v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia Covid – 19 a tiež zo zosúladením
vyučovacieho procesu Základnej školy Jakubovany a ZUŠ Lipany (predkladá riaditeľ ZŠ
Jakubovany Mgr. Pavol Polomský).
bod č. 5. – Informácie a pripomienky p. Antona Krivoňáka k situácii na miestnom cintoríne,
pripomienky ku kúpe obecného traktora a požiadavka na starostu obce a OZ o riešení kúpy
pozemku od p. Smetanu na ul. Tatranskej (predkladá p. Anton Krivoňák).
Za zapisovateľa bol určený poslanec Bc. Jakub Sedlák a za overovateľov zápisnice
poslanci Gabriel Vojtko a Mgr. Vladimír Vojtko.

a/ program 12. zasadnutia OZ – úprava a doplnenie programu
Program po doplnení a zmene

Predkladá

1.

Otvorenie zasadnutia OZ.

starosta obce

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie

starosta obce

3.

Informácia o zániku mandátu poslanca OZ v obci Jakubovany p.
Petra Sykoru

starosta obce
riaditeľ ZŠ

6.

Informácia k priebehu školského roku 2020/2021 v Základnej
škole Jakubovany v súvislosti s opatreniami proti šíreniu
ochorenia Covid – 19 a tiež zo zosúladením vyučovacieho
procesu Základnej školy Jakubovany a ZUŠ Lipany
Informácie a pripomienky p. Antona Krivoňáka k situácii na
miestnom cintoríne, pripomienky ku kúpe obecného traktora
a požiadavka na starostu obce a OZ o riešení kúpy pozemku od
p. Smetanu na ul. Tatranskej
Rozpočtové opatrenie č. 7

7.

Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky obce Jakubovany

kontrolórka obce

8.

Schválenie VZN č. 3/2020 o výške príspevku na čiastočnú

starosta obce

4.

5.

kontrolórka obce

Jakubovany

p. Anton
Krivoňák
starosta obce

úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu deti pri
ZŠ
9.

Schválenie VZN č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú

starosta obce

úhradu výdavkov za pobyt v MŠ
10. Návrh VZN č. 5/2020 o výške príspevku na úhradu nákladov na

starosta obce

výrobu jedného jedla a podmienky úhrady v školskej jedálni pri
MŠ
11. Príkaz starostu na vykonanie preventívnych protipožiarnych

starosta obce

kontrol rodinných domov, obytných domov a iných stavieb vo
vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb, v objektoch
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce.
12. Rôzne /ZUŠ a iné/

starosta obce
poslanci OZ

13. Diskusia

starosta obce
poslanci OZ

14. Záver

starosta obce

Hlasovanie:

Za

Bc. Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

Zdržal sa
Proti
c/ zapisovateľ: Bc. Jakub Sedlák
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

•

Za
Zdržal sa

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

•

Proti
d /overovatelia zápisnice
overovateľ zápisnice: Gabriel Vojtko
Hlasovanie:

Za

Bc. Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

•

Zdržal sa

Ján Farkaš

•
•

Proti
overovateľ zápisnice: Mgr. Vladimír Vojtko
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák
Za
Zdržal sa
Proti

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

Tomáš
Revák
•

•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

3. Informácia o zániku mandátu poslanca OZ v obci Jakubovany p. Petra Sykoru
Starosta obce informoval poslancov OZ o zániku mandátu poslanca OZ v obci
Jakubovany p. Petra Sykoru. Odôvodnil to tým, že poslanec p. Peter Sykora sa zasadnutia OZ
zúčastnil naposledy dňa 29.7. 2019. Ďalej uviedol, že aj keď sa poslanec p. Peter Sykora
zakaždým z neúčasti na zasadnutí OZ ospravedlnil, tak Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení aktuálnych predpisov, konkrétne § 25 ods. 2 písm. g pomenúva nasledovné:
„mandát poslanca zaniká, ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva“.
K uvedenému bodu schôdze vystúpila aj kontrolórka obce, ktorá uviedla, že vyššie
uvedené skutočnosti o zániku mandátu poslanca OZ overovala a konzultovala aj s príslušnými
pracovníkmi príslušného Okresného úradu, ktorý jej správnosť postupu v takomto prípade
potvrdili.
Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o zániku poslanca OZ v obci Jakubovany p. Petra Sykoru
Hlasovanie:

Za

Bc. Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

Zdržal sa
Proti
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
b/ ukladá starostovi obce
na najbližšie zasadnutie OZ povolať náhradníka na poslanca OZ v obci Jakubovany na
zloženie zákonom predpisovaného sľubu a pri tomto sa riadiť výlučne v zmysle Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. O uvedených skutočnostiach
bezodkladne informovať p. Petra Sykoru, ak tak starosta obce ešte neurobil.

4. Informácia k priebehu školského roka 2020/2021 v Základnej škole Jakubovany
v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia Covid – 19 a tiež zo zosúladením
vyučovacieho procesu Základnej školy Jakubovany a ZUŠ Lipany
K uvedenému bodu vystúpil p. riaditeľ ZŠ Jakubovany Mgr. Pavol Polomský, ktorý
uviedol, že na požiadanie starostu obce chce informovať obecné zastupiteľstvo o zabezpečení
protiepidemiologických a hygienických opatrení na začiatku školského roka 2020/2021.
Riaditeľ školy uviedol, že v maximálnej možnej miere dbá na nariadenia príslušných úradov
(Úrad verejného zdravotníctva SR) a na nariadenia hygienikov v súvislosti s ochorením Covid
– 19. V maximálnej možnej miere bude zabezpečené čistenie a dezinfekcia vnútorných
priestorov školy pred, počas a po vyučovacom procese ZŠ Jakubovany ako aj školského klubu
detí a taktiež po vyučovacom procese ZUŠ Lipany, ktorá má vysunuté pracovisko v našej obci.
Ďalej uviedol, že vyučovací proces v ZŠ Jakubovany budú realizovať štyria pedagógovia. Traja
budú učiť žiakov v triedach 1 až 4 a jeden bude vykonávať svoju činnosť v školskom klube detí
pri ZŠ Jakubovany. Minulý školský rok navštevovalo ZŠ 30 žiakov. Školský rok 2020/2021 by
sa mal začať s počtom žiakov 38. Do 1. ročníka by malo nastúpiť 11 žiakov. Čo sa týka
časového harmonogramu a priestorov pre žiakov ZUŠ Lipany, tak to sa má riešiť priebežne
podľa aktuálnych potrieb oboch organizácii a podľa aktuálnej situácie.
Poslanec Sedlák sa opýtal riaditeľa ZŠ, či má nejaké požiadavky na obec čo sa týka
fungovania, zabezpečenia alebo zlepšenia chodu ZŠ alebo vyučovacieho procesu ZŠ. Riaditeľ
ZŠ uviedol, že momentálne na obec nemá žiadne požiadavky.
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu k priebehu školského roku 2020/2021 v Základnej škole Jakubovany v súvislosti
s opatreniami proti šíreniu ochorenia Covid – 19 a tiež zo zosúladením vyučovacieho procesu
Základnej školy Jakubovany a ZUŠ Lipany
Hlasovanie:

Za
Zdržal sa
Proti

Bc. Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

5. Informácie a pripomienky p. Antona Krivoňáka k situácii na miestnom cintoríne,
pripomienky ku kúpe obecného traktora a požiadavka na starostu obce a OZ o riešení
kúpy pozemku od p. Smetanu na ul. Tatranskej
K uvedenému bodu vystúpil zamestnanec obce Jakubovany p. Anton Krivoňák.
Uviedol, že chce informovať obecné zastupiteľstvo o situácii na miestnom cintoríne, konkrétne
o vytváraní kôp hliny a betónu firmami, ktoré zhotovujú výkopové práce a samotné hrobové
miesta. Poukázal na to, že nakoľko je hlavná brána cintorína neuzamknutá, tak je ťažko ustrážiť
to, kto je v danom momente na cintoríne. Navrhuje preto uzavrieť hlavnú bránu cintorína
a firmy, ktoré tam budú potrebovať ísť realizovať práce, si pôjdu po kľúče na obecný úrad. Tak
bude prehľad, kto v danom čase bol na cintoríne a kto tam mohol spôsobiť prípadné škody alebo
zanechať neporiadok.
K tejto pripomienke vystúpila kontrolórka obce, ktorá uviedla, žeby bolo dobre
vypracovať vnútorný predpis obce ohľadom prevádzky cintorína.
O danom probléme diskutovali poslanci OZ, pričom sa zhodli a odporučili starostovi
obce:
-

upozorniť firmy, ktoré vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť v priestoroch
miestneho cintorína aby zakaždým nechali poriadok na cintoríne.

-

pripraviť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva VZN o prevádzke cintorína
a spresniť, či stanoviť podmienky prevádzky cintorína a stanoviť podmienky platenia
za hrobové miesto.
Zamestnanec obce p. Anton Krivoňák ďalej uviedol, že nesúhlasí s kúpou takého

malotraktora, aký zamýšľa obec zakúpiť a to z dôvodu jeho rozmerov a skladby. Žiada starostu
obce a poslancov OZ aby ešte raz o tejto kúpe diskutovali a zakúpili taký malotraktor, ktorý
bude využiteľný silovo a rozmerovo, hlavne pri odhŕňaní chodníkov v zimnom období, pri
prácach na údržbe okolia kaplnky a okolia kríža na Hejtke. O uvedenej veci poslanci OZ taktiež
diskutovali, pričom odporučili starostovi obce aby typ malotraktora poriadne prekonzultoval
s p. Krivoňákom, ďalej s osobami, ktorý sa takejto technike rozumejú, prípadne sa poradil so
starostami iných obcí, ktorý malotraktor už majú. Uvedené starosta obce vzal na vedomie
a uviedol, že typ malotraktora ktorý plánuje obec zakúpiť ešte prehodnotí a prekonzultuje
s kompetentnými osobami. Následne starosta obce uviedol, že ku kúpe malotraktora
momentálne prebieha verejné obstarávanie a súťaž, pričom ukončenie verejného obstarávania
je 15. septembra.

Ďalšiu požiadavku, ktorú na starostu obce a obecné zastupiteľstvo predniesol p. Anton
Krivoňák bolo odkúpenie časti pozemku od p. Jána Smetanu na ul. Tatranskej (koniec záhrady).
Argumentoval to tým, že to je jediný možný spôsob vytvorenia prístupu na potencionálnu novú
ulicu do budúcnosti predelením záhrad vlastníkov pozemku na ul. Na hliníku. Poslanci OZ
o tejto požiadavke diskutovali a odporučili starostovi obce osloviť p. Smetanu, nech sa vyjadrí,
či by bol ochotný uvedenú časť pozemku predať a za akú cenu. Po získaní tejto informácie bude
OZ na ďalších schôdzach o veci diskutovať a zaoberať sa ňou.
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Informácie a pripomienky p. Antona Krivoňáka k situácii na miestnom cintoríne,
pripomienky ku kúpe obecného traktora a požiadavku na starostu obce a OZ o riešení kúpy
pozemku od p. Smetanu na ul. Tatranskej
Hlasovanie:

Za

Bc. Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

Zdržal sa
Proti

6. Rozpočtové opatrenie č. 7
Starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 7.
V rozpočtovom opatrení č. 7 zo dňa 3.8. 2020 dochádza k presunu finančných prostriedkov
medzi položkami v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu a to hlavne medzi položkami
schváleného rozpočtu v jednotlivých oddieloch, pričom sa nemení celková výška rozpočtu
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Z bežného rozpočtu ( položka – Energie ZŠ – vlastné
zdroje ) dochádza k presunu finančných prostriedkov do kapitálovej časti rozpočtu vo výške
400,00 EUR (spolu s PZP) na nákup osobného automobilu Opel Corsa, ktorý bude slúžiť na
prevoz stravy zo školskej jedálne pri MŠ do Základnej školy.
Rozpočtové opatrenie č.7 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 7

Hlasovanie:

Za

Bc. Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

•

•

Ján Farkaš

•

Zdržal sa
Proti

7. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky obce Jakubovany
Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných poslancov so správou z kontrolnej
činnosti. Správa z kontrolnej činnosti tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Kontrolná činnosť bola zameraná na plnenie uznesení od č. 1/2019 až 34/2019. V správe
konštatovala, že všetky uznesenia boli napísané a podpísané starostom obce. Pri kontrole neboli
zistené závažné nedostatky, uznesenia sú splnené, niektoré sú ešte v stave plnenia a priebežne
plnené podľa charakteru úlohy. Kontrolórka obce upozornila na dodržiavanie § 12, ods. 10
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení: „Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva
podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom“.
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce Jakubovany

Hlasovanie:

Za
Zdržal sa
Proti

Bc. Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

8. Schválenie VZN č. 3/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu deti pri ZŠ
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN č. 3/2020 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu deti pri ZŠ, ktorý bol dňa
5.8. 2020 zverejnený na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce v zákonom stanovenej
lehote. Poslanci v diskusii k predloženému návrhu uviedli, že navrhujú v čl. 2 zníženie
príspevku v bode 1 vynechať slovo môže, aby zriaďovateľ priamo rozhodnutím znížil alebo
odpustil príspevok ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada alebo predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi a takisto v bode 2
vynechať slovo môže, aby zriaďovateľ priamo rozhodnutím znížil alebo odpustil príspevok, ak
dieťa nedochádza do školského klubu detí celý kalendárny mesiac. S úpravou VZN č. 3/2020
poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.
Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Uznáša sa
na znení VZN č. 3/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu deti pri ZŠ
Hlasovanie:

Za

Bc. Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

•

•

Ján Farkaš

•

Zdržal sa
Proti

9. Schválenie VZN č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
v MŠ
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN č. 4/2020 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v MŠ, ktorý bol dňa 5.8. 2020 zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Poslanci s predloženým
návrhom súhlasili a jednomyseľne ho schválili.
Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Uznáša sa
na znení VZN č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v MŠ
Hlasovanie:

Za

Bc. Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák

Gabriel
Vojtko

•

•

Ján Farkaš

•

Zdržal sa
Proti

10. Návrh VZN č. 5/2020 o výške príspevku na úhradu nákladov na výrobu jedného jedla
a podmienky úhrady v školskej jedálni pri MŠ
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN č. 5/2020 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a podmienky úhrady v školskej jedálni
pri MŠ, ktorý bol dňa 4.8. 2020 zverejnený na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce
v zákonom stanovenej lehote. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a jednomyseľne ho
schválili.
Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Uznáša sa
na znení VZN č. 5/2020 o výške príspevku na úhradu nákladov na výrobu jedného jedla
a podmienky úhrady v školskej jedálni pri MŠ
Hlasovanie:

Za

Bc. Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

Zdržal sa
Proti

11. Príkaz starostu na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol rodinných
domov, obytných domov a iných stavieb vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb,
v objektoch právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce.
Uvedený bod programu predniesol starosta obce, pričom poslancom OZ uviedol, že je
potrebné schváliť kontrolnú skupinu preventívnej požiarnej ochrany a ustanovenie preventivára
požiarnej ochrany obce. Po schválení kontrolnej skupiny preventívnej požiarnej ochrany
následne starosta obce vyberie jej členov a to podľa vlastného uváženia a miestnej znalosti.

Ďalej starosta obce ustanovil ako hlavného preventivára požiarnej ochrany obce odborne zdatnú
osobu v tomto odbore a to p. Petra Robu.
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Príkaz starostu obce č. 1/2020 na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
rodinných domov, obytných domov a iných stavieb vo vlastníctve alebo užívaní fyzických
osôb, v objektoch právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
Hlasovanie:

Za

Bc. Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

Zdržal sa
Proti

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
b/ dáva návrh
Ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce Jakubovany p. Petra Robu
Hlasovanie:

Za

Bc. Jakub
Sedlák

Mgr.
Vladimír
Vojtko

•

•

Tomáš
Revák
•

Gabriel
Vojtko
•

Ján Farkaš

•

Zdržal sa
Proti
12. Rôzne
Základná umelecká škola
Starosta obce uviedol, že čo sa týka fungovania ZUŠ Lipany - vysunuté pracovisko
Jakubovany v našej obci, tak má pripravenú zmluvu o prenájme nebytových priestorov
(priestory ZŠ), ktorú plánuje predložiť riaditeľke ZUŠ Lipany. Ak nastane dohoda na oboch
stranách, tak zmluva bude podpísaná. Následne o obsahu tejto zmluvy bude informovať OZ.

ČOV
Starosta obce informoval poslancov OZ, že čo sa týka ČOV v našej obci, tak celá
projektová

a finančná dokumentácia momentálne prechádza povinným kontrolným

mechanizmom na Environmentálnom fonde SR. Ako ďalej uviedol, tak naposledy dňa 20.08.
2020 na základe požiadavky Environmentálneho fondu SR dopĺňal a upresňoval technické
parametre stavby. Tieto dokumenty dopĺňa a predkladá Environmentálnemu fondu SR za
pomoci odborne zdatnej osoby s ktorou má obec zmluvu o vykonaní takýchto prác.
Ku dňu konania schôdze OZ, t.j. 25.8.2020 starosta nemal žiadne iné informácie k tejto
téme a uviedol, že čaká na konečnú zmluvu alebo na prípadne ďalšie požiadavky na doplnenie
údajov z Environmentálneho fondu SR.
Obecný vodojem
Starosta obce informoval poslancov OZ, že preveroval možnosti rozšírenia vodojemu
v obci. Navrhuje odkúpenie pozemku nad terajším vodojemom a v tom mieste postaviť novú,
najmenej 100 m3 nádrž. Ide o certifikovanú plastovú nádrž, ktorá by zabezpečila dostatočnú
rezervu pitnej vody v našej obci. Na začiatok je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu,
geometrický plán a následne riešiť odkúpenie predmetného pozemku. Poslanci o uvedenej téme
diskutovali, pričom poprosili starostu aby pozisťoval viac informácii, hlavne čo sa týka aspoň
orientačnej ceny takejto stavby. Tieto rozšírené informácie následne predniesol na najbližšej
schôdzi OZ. Uvedené starosta obce vzal na vedomie a uviedol, že to bude riešiť.
Chodník na ul. Hlavnej
Starosta obce informoval poslancov OZ o štádiu riešenia stavebných úprav chodníka na
ul. Hlavnej. Uviedol, že momentálne prebieha verejná vyhláška a po jej spravoplatnení bude
vyhlásené verejné obstarávanie. Predpokladaný začiatok stavebných úprav chodníka sa
predpokladá na jar 2021.

13. Diskusia
V diskusii ako prvý vystúpil starosta obce, pričom uviedol, že na obce prichádzajú
informácie o možnosti poskytnutia bezúročnej pôžičky z Ministerstva financií Slovenskej
republiky. Nakoľko ešte nemal bližšie informácie ohľadom nastavených podmienok získania
úveru, tak presné informácie prednesie na najbližšom zasadnutí OZ. Prítomný poslanci túto
informáciu vzali na vedomie a odporučili starostovi obce dôsledne sa venovať tejto veci.
Ďalej v diskusii vystúpil poslanec Mgr. Vojtko Vladimír, ktorý navrhol začať riešiť
rozšírenie ul. Kostolnej hlavne v horizonte kopca (miesto, kde končí chodník na ul. Kostolnej).
Odôvodnil to tým, že v uvedenom úseku dochádza k častým kolíznym situáciám medzi vodičmi

OMV ako aj medzi vodičmi OMV a cyklistami. O uvedenom podnete poslanci diskutovali,
pričom pri tejto veci dohoda ešte nenastala a OZ ju bude riešiť na ďalších zastupiteľstvách.
Poslanec Mgr. Vojtko Vladimír tiež navrhuje riešiť elektrickú energiu na školskom dvore
z dôvodu konania spoločenských akcií a to vybudovaním tzv. antonika. Ide o to, aby sa
elektrická energia nemusela odoberať z budovy školy. Uvedené starosta vzal na vedomie
a uviedol, že to bude priebežne riešiť.
Následne v diskusii vystúpil poslanec Vojtko Gabriel, ktorý pripomenul starostovi obce
ako aj prítomným poslancom, že je potrebné doriešiť situáciu ohľadom Folklórneho súboru
Barvinek a Folklórneho súboru Jakubovianka. Navrhol na najbližšiu schôdzu OZ pozvať
vedúcich oboch súborov a situáciu doriešiť. Uvedené starosta obce vzal na vedomie a uviedol,
že sa bude týmto návrhom zaoberať.
V diskusii vystúpila aj kontrolórka obce, ktorá upozornila a navrhla starostovi obce
zaoberať sa a riešiť zber biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu od občanov obce, nakoľko to od 1.1.2021 bude zákonom stanovené
a povinné. Starosta uviedol, že on sa už danou témou zaoberá a rieši ju. Informácie prednesie
OZ na najbližšom zasadnutí.
Poslanec Sedlák Jakub znovu upozornil starostu obce o odpísaní nevymožiteľnej
pohľadávky Agrodružstva Šarišské Sokolovce a doriešení tejto záležitosti. Uvedené starosta
obce vzal na vedomie a povedal, že sa tým bude v najbližšej dobe zaoberať.
Viac v diskusii nevystúpil nikto.
14. Záver
Na záver sa starosta obce Martin Kollár poďakoval poslancom ako aj ostatným tam
prítomným za ich účasť na rokovaní OZ.
V Jakubovanoch, dňa 15.09. 2020
Zapisovateľ: Bc. Jakub Sedlák
Overovateľ zápisnice: Gabriel Vojtko
Overovateľ zápisnice: Mgr. Vladimír Vojtko
Starosta obce: Martin Kollár

