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„Zápisnica“
Materiál zo zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 17.10.2016 (pondelok)
o 18:30 hod. v kancelárií obecného úradu.
Poznámka: prvé číslo znamená číslo uznesenia v poradí od začiatku roka 2016, druhé číslo je mesiac kedy sa konalo Obecné
zastupiteľstvo, tretie číslo je kalendárny rok.

Prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní 4 poslanci obecného zastupiteľstva, Dušan
Žiaran, Vladimír Fábry, Matej Hrča, Ing.Peter Jančuška, Roman Kováčik
Neprítomní:

- ospravedlnený Matej Hrča

kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik
za verejnosť:

prítomný/neprítomný- ospravedlnený

Hrča Marián, Jančuška Daniel

Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné - áno/nie
OZ zahájil starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Na základe návrhu, keď neboli iné návrhy, bolo hlasované o uznesení
uznesenie

63/10/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Roman Kováčik
Overovatelia: Dušan Žiaran, Vladimír Fábry
Zapisovateľ: Ing.Peter Jančuška
Z:

4 prítomných

Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

Bol prečítaný návrh programu, ku ktorému písomne neprišli požiadavky a nebol ani
návrh na doplnenie v rámci diskusie k programu. Hlasovanie o programe
uznesenie 64/10/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva bez zmeny.
Z:
Za:

4 prítomných
4

proti:

0

zdržal sa: 0

Starosta obce predložil materiál o plnení uzenesení za obdobie od 25.6.2016 do
17.10.2016. Poslanci oboznámení so stavom
v riešení odstránenia nevhodných drevín na cintoríne. Starosta absolvoval vzdelávací kurz
a zúčastní sa ešte skúšky na
Ministerstve živ.prostredia pre získanie oprávnenia. Zo strany prítomných neboli žiadne
požiadavky na doplňujúce informácie. Na
základe toho bolo hlasovanie:
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uznesenie

65/10/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o plnení uznesení OZ za
obdobie od 25.6.2016 do 17.10.2016. Zoznam vyhodnotenia v prílohe zápisnice.
Z:
4 prítomných
Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

Prejednávané:
Bod:5 Protest prokurátora voči VZN o niektorých podmienkach v držaní psov na
území obce Jakubovany
Starosta obce prečital list prokurátora a vysvetlil poslancom rozpor so zákonom. Nie je
možné aby obec určovala prísnejšie podmienky než stanovuje zákon a tiež nemôže
upravovať oblasti ktoré to zákon obci neumožňuje.
Uznesenie 66/10/2016
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie protest prokurátora proti
Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.4/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
vodení psov na verejných priestranstvách.
Z : 4 prítomných
Za:

4

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie 67/10/2016
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany vyhovuje protestu prokurátora podaného proti
Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.4/2016, zo dňa 06.05.2016, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o vodení psov na verejných priestranstvách, podaný Okresnou
prokuratúrou Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 a v
spojení so znením § 25 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, v znení neskorších
predpisov listom č. Pd 6/16/5505-2 zo dňa 11. augusta 2016
Z : 4 prítomných
Za:

4

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie 68/10/2016
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany ukladá Obecnému úradu Jakubovany: „Obecný úrad
Jakubovany pripraví nové znenie všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej VZN) o
vodení psov na verejných priestranstvách. Spracovaný návrh VZN bude zverejnený
najneskôr od 25.10.2016 na úradnej tabuli obce a internetovej úradnej tabuli obce k
pripomienkovaniu zo strany verejnosti. Obecnému zastupiteľstvu bude návrh VZN, aj
s pripomienkami k nemu podanými zo strany verejnosti, predložený k schvaľovaniu na
zasadanie v mesiaci november roka 2016.
Z : 4 prítomných
Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

Bod:6
Investičné akcie v obci v roku 2016
Starosta obce predložil materiál o prevedených a prevádzaných akciách:
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Boli vykonané
-

výstavba ulice na Starom konci od mostíka na Vršok po trasu, ktorá bola prevedená
v roku 2015. Časť ktorá bola asfaltovaná k domom p.Porubena a p.janošíka si od
posledenej kanalizačnej šachty hradili voči Cestným stavbám týto majitelia.

- Oprava vodovodnej siete pri KD, ktorú riešila finančné LVS. Pre rok 2017 prechádza
asfaltovanie plôch.
- Výmena okien na Obecnom úrade 2Ks
- Výmena okien na požiarnej zbrojnici 4ks
- Oprava nespevnenej cesty nad Porubenom a Magyarom posypom z komunikácií –
odpadového materiálu po SPP-distribúcia
- Rovnako úprava cesty od Dalina Žiarana po Klokôtku a nad drevenicou p.Búrotu.
- Pomoc pri oprave cesty po letisko, kde materiál sponzorsky organizátor pretekov
- Kanalizácia smer Milan Poruben, Janotka, Juráš
- Oprava kruhu v Kopaničke (2x poškodenie diviakmi)
- Oprava prístrešku pri vleku –výmena dosiek
- Odstránenie krovín na vonkajšej strane cintorínov – zarastené oplotenie
- Čistenie krajníc miestnych komunikácií od niekoľko ročných nánosov a náter
zábradlí
- Čistenie koryta Ondrejského potoka od buriny a tiež betónovej časti pred domom
č.171
- Údržba verejných priestranstiev, keď kosenie niektorých plôch až 5x
- Uvoľňovanie komunikácií po snežení 6.10.2016 – dreviny odstránené z cesty aby
bola prejazdná a potom čistenie aj okrajov
- Oprava podlahy požiarnej zbrojnice
- Maľovanie kancelárie starostu, priestorov v MŠ a kultúrnom dome
- Maľovanie stožiarov verejného osvetlenia
- Úprava odvodňovacieho žľabu pri garážach
- Čistenie koryta potôčika z Putiska. Objavená oceľová rúra vedúca od bytoviek do
záhrady
- Neustále čistenie a triedenie odpadov na parkovisku – veľkoobjemový kontajner
a po obci
- Ešte v 2016 prebehne: oprava mosta pri r.d. 141 „Švihra“, oprava osvetlenia –
zahustenia svietidieľ, oprava schodov uličky Zaťko 95., oprava mostíkov pri
požiarnej zbrojnici a pred Jakubovany 105, oprava odvedenia povrchových vôd pri
ceste na Pustisko od Dalina Žiarana (popri studni).
A z akcií, ktoré budú realizované podľa klimatických podmienok:
Dočasná oprava strechy požiarnej zbrojnice – poškodenej časti krytiny od Čačkovcov
- Úprava vyvedenie trasy potrubia od Porubena/Janotku do Klokôtky
- Úprava jarku pri bytovke – ochrana pred pádom osôb
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- Spilovanie drevín pri potoku, na základe platného rozhodnutia
- Riešenie vianočného stromčeka obce
- Údržba požiarnej techniky DHZO
- Spevnenie plôch pod 1100l nádobami pri dolnej zastávke, pri KD, pri reštaurácii
- Zábradlie mosta pred Klokôtka – pred drevenicou Valach a most smer Klokôtka
Bod 7:
Zámer plánu pre rok 2017
Čo bude predmetom plánu obce:
Výstavba komunikácie od Petra Hollého po Elenu Kuchárikovú
Oprava miestnej komunikácie v úseku popri trase LVS, aby celková oprava v danej
časti
Oprava komunikácie od Romana Kováčika po hranicu katastra L.Ondrej
Oprava komunikácie v Studenej doline
Komunikácia Kňazové
Chodníky v úsekoch kde nie je majetkový problém, resp. vlastníci súhlasia
s chodníkom
Úprava odvodenia dažďových vôd – pri polnohosp.dvore, pri Janovi Šuchtarovi, pri
Slavomírovi Žiaranovi,
Predaj malého vleku, ktorý sa využíval len jedinú sezónu????
Úpravy starého cintorína – chodníky, oplotenie, výstavba zelene
Nádrž na vodu pre cintorín, aby sa voda naťahala čerpadlom, bez potreby ručnej
Pumpy
Budovanie kanalizácie a vodovodnej trasy na Vršku
Budovanie kompostoviska obce – pozemok, spôsob vybudovania
Ihrisko na basketbal s jedným košom
Námestie pred Dudášovie domom a reštauráciou – oprava ???
MŠ – pokračovanie vo výmene okien
MŠ – kanalizácia
MŠ – preliezky??? a pieskovisko
Oplotenie ihriska pri požiarnej zbrojnici – nie je potrebné
Oprava mostov
K zámerom plánu na rok 2017 prebehla diskusia a bolo navrhnuté a schvaľované
uzenesenie
Uznesenie 69/10/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany bude o vlastnom investičnom pláne rozhodovať
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po schválení rozpočtu pre rok 2017, na základe známych výsledkov hospodárenia za roku
2016. Hlavným zámerom bude oprava miestnych komunikácií.
Zo :
Za:

4 prítomných
4

proti:

zdržal sa: 0

0

p.Fábry – je potreba riešenia nevyužívanej školy, zbúrať a použiť na výstavbu.
- energie : plyn a el.energia – riešiť zľavy pre ďalšie obdobie
Starosta obce :
Stará škola -najprv je potrebné prijať rozhodnutie akým spôsobom chce obec riešiť
v budúcnosti výstavbu bytových domov z fondov, ak je to možné z hľadiska toho, že tie sa
budujú pre potreby nizkopríjmových skupín obyvateľov a nie sú určené na trvalé nájmy,
len ako štartovné. Zvaliť je jednoduché, po vybavení povolenia, ale potom už bude
problém stavať na pôvodnom mieste. najprv musí byť návrh o umiestnení stavieb na
pozemku a potom riešiť kroky k tomu potrebné.
Obec nemá vlastné plochy vo vlastníctve kde by bolo v prípade potreby možné robiť
výstavbu budov obce. Predať pozemok by musela obec podľa zákona za najvyššiu cenu
a vtedy nikto občanom nezaručí, že to bude niekto z obce. Chceme však vyriešiť bývanie
občanom ktorí nemajú možnosť zakúpenia pozemkov vhodných na výstavbu v našej obci.
Energie: el.energia, plyn – ich zaobstaranie je potrebné vyhodnotenie platných zmlúv
a potom možnosti ktoré obec má pre dodržanie zákona o obstarávaní bežne dostupných
tovarov a služieb. Aj keď dodávatelia ponúkajú zľavy na svojich stránkach, sú to zľavy pre
obyvateľov. Obec patrí medzi malé firmy a tam už tak zľavy neposkytujú.
Uznesenie 70/10/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany požaduje predložiť na nasledujúcom zasadaní
OZ vyhodnotenie možností pre dojednania zľavy pre elektr.energie a pre plyn, s ohľadom
na platné zmluvy s SPP, a.s. a SSE, a.s.
Zo :
Za:

4 prítomných
4

proti:

0

zdržal sa: 0

Ing.Peter Jančuš – predložil požiadavku kolektívu žien z Jakubovian na vylepšenie
telocvične
List s požiadavkami tvorí prílohu zápisnice.
Starosta obce:
Vybavenie zrkadlami v hodnote cca 150,-€ je pravdepodobne nízke. Do priestoru
telocvične musí byť osadené bezpečnostné zrkadlo. Ostatné veci je možné riešiť cez
Občianske združenie Klokôtka, ktoré podporuje šport v obci.
Uznesenie

71/10/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany požaduje predložiť zo strany obecného úradu na
ďalšom zasadaní OZ údaje z hľadiska možností osadenia zrkadiel a finančné náklady
s tým súvisiace.
Z:

4 prítomných

Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0
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p.Roman Kováčik
predložená požiadavka na vybavenie obce smetnými košmi pre verejnosť
starosta obce:
pokiaľ majú byť v obci zabezpečené smetné koše je potrebné riešiť i to kto bude v
ďalšom období zabezpečovať ich vysýpanie. Najmä keď nebudeme mať pracovníkov
z úradu práce. Okrem toho je potrebné aby boli v rámci týchto miest aj koše na triedenie
druhu odpadu. Minimálne na komunálny odpad, odpad plastov, odpad skla. V prípade
vybavenie verejných priestorov košmi musia byť vyriešené aj tieto náležitosti. Už
v predošlom období vznikali problémy keď chalupári odpady nechávali v košoch zástavky
SAD. Teraz máme problém aj s triedením na detských ihriskách a v športovom areály.
Nikomu nie je príjemné triediť zmiešaný odpad. A najmä ak tam budú aj výkaly od psov.
V prípade, že bude schválený nákup odpadových košov budú sa riešiť separované
zberné miesta a s tým aj cena nákupu bude vyššia. Sú oveľa väčšie obce kde nemajú
koše a nerobí to problém občanom. V našej obci je pritom ubytovávanie v súkromí len
v dvoch chalupách a návštevníkov je minimum. K tomu sú dve miesta na zastávkach.
Uznesenie

72/10/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje nákup a osadenie zberných nádob na
verejných priestranstvách obce Jakubovany a pred budovami v majetku obce. Budú
vybrané nádoby odolné proti vandalizmu na základe zistenia cenových ponúk od výrobcov
resp.predajcov. Zberové nádoby v súlade so zákonom o odpadoch a platným VZN obce
o odpadoch.
Z:

4 prítomných

Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

Starosta obce predložil výsledky plnenia rozpočtu v príjmovej aj nákladovej časti, ako ich
spracovala pracovníčka obecného úradu Jakubovany – p.Fábryová. Navrhol aby došlo
k schváleniu jednotlivých úprav podľa predložených dokladových častí.
Poslanci nemali pripomienky ani iné požiadavky k zmene a bolo hlasované
Uznesenie

73 /10/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje úpravu položiek príjmovej aj
nákladovej časti rozpočtu obce Jakubovany na rok 2016, keď upravované položky a
upravený rozpočet je súčasťou príloh tejto zápisnice.
Z:

4 prítomných

Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

Bod 8, Zámer kúpy a predaja nehnuteľností:
Starosta predložil dokladové časti znaleckých posudkov a žiadosti o odkúpenie pozemkov
od obce.
Kúpa pozemku od p. Čačka – na ktorom stojí požiarna zbrojnica obce – prípad bude
riešený až po zabezpečení geodetického plánu, ktorý bol objednaný u geodetky
p.Olejárovej, ktorá mešká s jeho dodaním. Predbežná kúpna cena je 10,-€/m2 a úhrada s
tým spojených poplatkov.
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Predaj pozemkov – pre Daniel Jančuška, Marian Hrča – prípad len prediskutovaný
p.Jančuška a p.Hrča si prezreli znalecký posudok a cenu ktorá je stanovená ako
minimálna v prípade prednostného predaja.
p.Hrča má záujem, ale musia sa s p.Jančuškom a rodinnými príslušníkmi poradiť o aké
rozdelenie plochy by išlo. Preto o tomto
zámere nebolo ďalej jednané.
O uznesení nebolo z toho dôvodu dané hlasovať.
Nárh uznesenia bol:
Obec Jakubovany zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Obce Jakubovany, k.ú.
Jakubovany, okres Liptovský Mikuláš, ktorý bude odčlenený geometrickým plánom z
pozemku registra E č. ................. a E č. ....................... o výmere 1600 m2, druh orná
pôda, konkrétne: novovytvorená parcela o výmere ..... m2, druh ostatná plocha, v
prospech .........................................., novovytvorená parcela o výmeru ...... m2, druh
ostatná plocha, v prospech ..........................................................., vo výške kúpnej ceny
9.70 Eur/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Obce
Jakubovany obec nevyužíva, nakoľko naň nie je prístup z verejného priestranstva a je
funkčne spojený so záhradami žiadateľov v osobnom vlastníctve.

Zámer predaja pozemkov pod chatou p.Čupku, pod chatou p.Perneša a p.Salaja
Uznesenie

74 /10/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Jakubovany, ako prípad hodný osobitného zreteľa v znení:
Obec Jakubovany zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce
Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Jakubovany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer
predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. C-KN 460 o výmere
parcely 100 m2, zastavané plochy a nádvoria o výmere. , v katastrálnom území
Jakubovany, zapísanom na liste vlastníctva LV č. 1, na katastrálnom odbore Okresného
úradu Liptovský Mikuláš.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku, ktorý Obec Jakubovany
nevyužíva, je postavená rekreačná chata záujemcov, ktorá je v ich osobnom vlastníctve.
Na dotknutý pozemok bol spracovaný znalecký posudok č. 10/2016 zo dňa 25.7.2016
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a predajná cena je nad touto znaleckou cenou. Žiadatelia sa tak stanú vlastníkmi pozemku
pod nehnuteľnosťou ktorú vlastnia.
Kupujúcimi budú:
JUDr.Jaroslav Čupka, rod. Čupka, ženatý, nar. 28.02.1950,
bytom Podtureň, č.505, 033 01 pošta Liptovský Hrádok, Slovenska republika
RČ: 500228/134, v ½
a
Eva Čupková, rod. Bartová, vydatá, nar. 24.05.1955
bytom Podtureň, č.505, 033 01 pošta Liptovský Hrádok, Slovenska republika
RČ: 555524/6686, v ½.
Kúpna cena je stanovená na cenu 10,00 €/m2, na pozemok C-KN 460 o výmere parcely
100 m2 , celková cena je 1.000,-€.
Z:

Za:

4 prítomných

4

Uznesenie

proti:

0

zdržal sa: 0

75/10/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Jakubovany, ako prípad hodný osobitného zreteľa v znení:
Obec Jakubovany zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce
Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Jakubovany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer
predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. C-KN 451 o výmere
parcely 100 m2, zastavané plochy a nádvoria o výmere. , v katastrálnom území
Jakubovany, zapísanom na liste vlastníctva LV č. 1, na katastrálnom odbore Okresného
úradu Liptovský Mikuláš.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku, ktorý Obec Jakubovany
nevyužíva, je postavená rekreačná chata záujemcov, ktorá je v ich osobnom vlastníctve.
Na dotknutý pozemok bol spracovaný znalecký posudok č. 9/2016 zo dňa 25.7.2016
a predajná cena je nad touto znaleckou cenou. Žiadatelia sa tak stanú vlastníkmi pozemku
pod nehnuteľnosťou ktorú vlastnia.
Kupujúcimi budú:
Ing.Jozef Perneš, nar. 28.02.1950, bytom Stodolova 1882/4, 03101 Liptovský Mikuláš,
Slovenska republika, v ½
a
Ing.Ján Sališ, rod.Sališ nar. 24.12.1953 a Sališová Eva r. Nechalová, nar. 23.04.1953,
bytom Novomestského 1350/112, 905 01 Senica, Slovenska republika, v ½.
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Kúpna cena je stanovená na cenu 10,00 €/m2, na pozemok C-KN 451 o výmere parcely
100 m2 , celková cena je 1.000,-€.
Z:

Za:

4 prítomných

4

proti:

Uznesenie

0

zdržal sa: 0

76 /10/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany poveruje obecný úrad zabezpečiť zverejnenie
zámerov na predaj majetku v zmysle uznesenia 74/10/2016 a uznesenia 75/10/2016 na
úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. Následne predložiť zámer na vlastné
schvaľovanie.
Z:

4 prítomných

Za:

4

budú

proti:

0

zdržal sa: 0

Iné: 9
Starosta podal informácie:
a. o cyklochodníku – obec uplatnila požiadavku na vrátenie DPH. Financie nám boli
preplatené a časť z nich sa musí použiť na ďalšie splatenie úveru, o čom hovorí zmluva so
SZRB. Zostávajúca časť ako zostane rozdieľ bude pre inv.akcie v roku 2017.
b. V kuchyni MŠ budú osadené druhé dvere. Ponuka zatiaľ od jeden firmy. Je potrebné ešte
zabezpečiť dve ponuky. Zároveň je potrebné riešiť odsávanie v kuchyni, kde je ventilátor,
no je potrebné vyrobiť kryt nad spotrebičmi aby sa overilo či také riešenie je postačujúce
c. Krádež rozvádzača pri akcii v parku, Krádež 1100l kontajnera z verejného priestranstva
d. Krádež posypového materiálu za drevenicou Jakubovany 83
e. zbavovanie sa pneumatík – ich vhadzovaním do kontajnera alebo do priekop
f. Potreba nákupu 2 tabúľ na úradnú tabuľu – jej nástenka vo vestibule nespĺňa zákonom
stanovené podmienky.
g. Kotol s kotlinou – nerezové len 30l a podľa skúseností problémové vedenie tepla. Väčšie
len smaltované alebo medené. Medené sú efektívne len pri častom používaní. Doporučenie
na smalt a v prípade častejšieho používania v obci náhrada za iný typ (drahší ).
Konzultované s p.Doubekom a na internete. Výrobcovia sú v Maďarsku,

Nová inernetová stránka obce –podaná informácia o stave spracovania, kde činnosť
s dodávateľom robí p.Branislav Fábry.
Uznesenie

77 /10/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie informáciu o stave spracovania
internetovej obecnej stránky
Z : 4 prítomných
Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

Materská škola – školská jedáleň: doteraz bolo uznesenie o výške príspevku 3/2012 vo výške
0,05€/deň poskytovania stravy.
Bolo s rodičmi v 9/2016 diskutované o zvýšení na 0,10€/deň a došlo k vzájomnej dohode
prítomných. Na základe toho je potrebné
zrušiť pôvodné uznesenie a nahradiť ho novým.

uznesenie 78/12/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje: Režijné náklady školskej
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jedálne navýšiť o 0,10€/deň poskytovania stravy – jeden stravný lístok s platnosťou
od mesiaca 9/2016.
Z:

4 prítomných

Za:

4

proti:

zdržal sa: 0

0

Bod 10. Návrh na uznesenie:
Jednotlivé uznesenia odhlasované počas rokovania k jednotlivým bodov
programu..
Nikto nepredložil žiadne ďalšie požiadavky a preto bolo možné zasadnutie OZ
ukončiť.
Bod.11.
Na záver zasadania starosta obce poďakoval starosta obce poslanom za účasť a aktívny prístup
pri riešení problémov nielen na zastupiteľstve, ale i v priebehu obdobia medzi zasadaniami OZ.
SIGNED

Zapísal: Ing.Peter Jančuška .....................................
SIGNED

SIGNED

Overovatelia: Dušan Žiaran, Vladimír Fábry .............................................
SIGNED

.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Dňa:18.10.2016 v Jakubovanoch

