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„Zápisnica“
Materiál zo zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 15.12.2017 (piatok)
o 18:00 hod. v kancelárií obecného úradu.
Poznámka: prvé číslo znamená číslo uznesenia , druhé číslo je mesiac kedy sa konalo Obecné zastupiteľstvo, tretie číslo je
kalendárny rok.

Zahájenie obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní - Dušan Žiaran, Vladimír Fábry, Ing.Peter
Jančuška, , Roman Kováčik - poslanci obecného zastupiteľstva
Neprítomní: Matej Hrča – ospravedlnený, oznámil neskorší príchod na OZStarosta
obce Ing.Milan Zuzaniak prítomný/neprítomný
kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik

neprítomný ospravedlnený

za verejnosť: s účasťou 2 osoby - zástupcov verejnosti
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné - áno

2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
Na základe návrhu programu, keď boli/neboli iné návrhy na navrhovateľa,
overovateľov, zapisovateľa, bolo hlasované o uznesení
uznesenie

01/12/2017

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

4 prítomných
4

proti:0

zdržal sa: 0

3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
Bol prečítaný návrh programu – tak ako bol zverejnený a zaslaný poslancom.
K programu písomne neprišli písomné požiadavky.
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Návrh program u z pozvánky:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
4. Plnenie uznesení
Informácie o príprave inv.akcií pre rok 2018
Stav projektov Eurofondov, kde sa obec zapojila
5. Zmluvy, predaj a kúpa nehnuteľností
6. Schvaľovanie VZN 1/2018 – Materská škola
7. Rozpočet obce pre rok 2018
8. Plán zasadaní OZ v roku 2018
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie – o jednotlivých uznesenia sa hlasuje vždy po ........................
prejedaní – diskusii k príslušnému bodu programu a nakoniec o prijatí
uznesenia o ukončení schôdze Obecného zastupiteľstva.
11. Záver

Zo strany poslancov OZ neboli námietky ani požiadavky.
Hlasovanie o programe
uznesenie 02/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva, bez zmeny. Program OZ tvorí prílohu zápisnice.
Z: 4
Za: 4

prítomných
proti: 0

zdržal sa: 0

4. Plnenie uznesení
Informácie o príprave inv.akcií pre rok 2018
Stav projektov Eurofondov, kde sa obec zapojila
Stav ÚPN-O spracované zadanie a do 17.12.2017 sa zberajú požiadavky, Zároveň sa zaslali
listy na organizácie, ktoré sa majú vyjadriť – to bolo 1.12.2017 a majú 30 dní od doručenia na
vyjadrenie. Bola uhradená záloha spracovateľovi ÚPN-O a čiastka podľa zmluvy za spracovanie
Zámeru ÚPN-O. Budeme ďalší postup vykonávať podľa usmernenia Ing.Noskovej a spracovateľa
Ing-Fajčíka. OZ musí reagovať na všetky prijaté požiadavky od firiem, združení a osôb. Najväčšie
požiadavky zatiaľ uplatnilo Pozemkové spoločenstvo Jakubovany, detailne až na stretnutí
s prejednávaním požiadaviek .

Eurofondy: nenastal žiaden posun v schvaľovaní, pri výzve na zatepľovanie verejných
budov, kde sme dali MŠ a Obecný úrad s kultúrnym domom. Žiadne informácie
nezverejnili okrem grafu:
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V prípade kompostérov sa čaká na vyhodnotenie kritérií a schvaľovací proces. Ten sa
očakáva v 1.Q. 2018
Na prvom OZ v 2018 budú poslancom k dispozícii všetky texty OZ a uznesení na obecnej
stránke a pre OZ bude zaslaný materiál o tom ktoré uznesenia sú v platnosti, ktoré boli
splnené počas roka 2017
Budeme sa potom venovať tomu, ktoré platné uznesenia budú ponechané v platnosti ďalej
a u ktorých sa z nejakého dôvodu vykoná zmena.
Nákupy: boli zakúpené svetelné farebné reťaze na stromček 5ks, po cca 18€, ktoré sa
dajú spájať do 10metrov. Ďalej bola zabezpečená vŕtačka do betónu, lebo starosta
požičiaval svoju vlastnú. Skrine 2 ks na poháre na chodbe, ktoré boli odsúhlasené
zastupiteľstvom. Drobný spotrebný materiál súvisiaci s chodom obce. Predlžovacie šnúry
35m a 25m na stromčeky, keď pôvodné už boli popraskané a sú opravené len na
používanie po zemi, nie na záves.
OZ Klokôtka zakúpila jeden veľký futbalový hrací stôl (váha 75kg) ktorý je v sále KD.
Pripomienky a požiadavky::
nie
Hlasovanie o pripomienkach
Nebolo potrebné
uznesenie 03/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie informácie podané
starostom – plnenie uznesení s termínom do 15.12.2017 a stav v projektoch kde
obec uplatnila požiadavky na čerpanie Eurofondov.
Z: 4 prítomných
Za: 4

proti:

0

zdržal sa: 0
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Stav v príprave investičných akcií pre rok 2018: bola vykonaná obhliadka s poslancami
p.Hrčom a p.Fábrym úseku okolo bytoviek a po p.Slavomíra Žiarana. Dohodli sa
podmienky na daných úsekoch a dňa 11.12.2017 bolo stretnutie s majiteľmi bytov
z bytových domov. Poskytli sa im informácie, vlastnícke vzťahy pozemkov okolo bytových
domov a teraz keď bude vhodné počasie dôjde k obhliadkam plôch jednotlivých vjazdov
a určení v akom rozsahu sa budú plochy pre vjazd do garáži im upravovať a v akej časti
na ich náklady, plus parkovacie plochy a prejazdové plochy do prednej časti byt.domov.
Podľa toho sa spraví rozpis a požiadajú o cenové ponuky od firiem. Zároveň sa musia
vybaviť potrebné súhlasy vlastníkov pozemkov. Najväčšia časť plochy je obecná a Agrie,
potom rodiny Kováčikovej a ďalšie časti množstva spoluvlastníkov, kde to pôjde verejnou
vyhláškou.
Priepusty na vodu pri bytovke, pri Šuchtarovi a pod mostom PD dvora Agrie.
V prípade budovania chodníka bolo prejednané s p.Streleckým akú má predstavu
z hľadiska plochy pred plotom aby sa vedeli riešiť obrubníky. V mesiaci január budú
riešené vyjadrenia, od dotknutých správcov sietí a povinných zo zákona pre stavebné
povolenie. Zároveň bude očakávaná cenová ponuka na práce. Rozhodujúce je či budeme
stavby spájať z hľadiska cenových ponúk s rozdelením na etapy, alebo pôjde o dve stavby
nezávislé. Ak prekročíme limit pre stavebné práce tak musíme riešiť verejné obstarávanie.
Spracovanie projektu na územné konanie pre stavbu cesty na Kňazovom a Povrázkach
nepokročilo, starosta L.Ondreja v mesiaci november nemal potrebné podklady o ktorých
prezentoval že ich má k dispozícii. V tomto mesiaci vzhľadom na iné naliehavé úlohy
s ÚPN-O nedošlo k stretnutiu.
Oplotenie cintorína: akcia pripravovaná na realizáciu v 1.Q.2018, keď chýba ešte jedna
cenová ponuka, keď firma bola na obhliadke ale nedoručila ponuku. Došlo k zameraniu
parcely E-KN 1 obce a v rámci toho bude hranica oplotenia riešená tak, aby neboli
problémy so stromami na vnútornej strane oplotenia juhovýchodnej hranice. Na východnej
strane musíme ísť dovnútra, vzhľadom na hranicu pozemku a stromy sú na cudzej
parcele, v súčasnosti vnútri cintorína. Po osadení plota bude z e-čkového stavu prenos do
c-čkového na zápis katastra.
Akcie zatepľovania MŚ a Obecného úradu s KD a v rozpočte nenachádzajú, v prípade ich
schválenia budeme musieť riešiť financovanie cez úver a medziúver, kde Slov. záručná
a rozvojová banka ponúka výhodné podmienky. Šetrená energia z prevádzky MŠ by
uhrádzala úroky a organizované akcie v KD zase pomáhali riešiť splácanie za tento objekt.
V prípade pokračovania výzvy na Hasičské domy by sa dávala žiadosť na výmenu
strešnej krytiny a úpravu základov – odvodnenie budovy.
Pripomienky/požiadavky
MŠ a digestor pre rok 2018
Príprava na chodník od č.d. 171 po 19
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Hlasovanie o nich:

Pred schvaľovaním uznesenia č.04/12/2017 na OZ prišiel poslanec Matej Hrča,
z 5 poslancov sú 5 prítomní
uznesenie 04/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie stav v príprave
investičných akcií pre rok 2018, podľa správy podanej starostom obce.
Z: 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Zmluvy, predaj a kúpa nehnuteľností
p.Jana Vyšná rod.Kuchárková, Jamník 45 požiadala o odkúpenie časti obecného
pozemku, keď má vysporiadané vzťahy pod vlastnou stavbou domu a tiež pod humnom
a časťou sadu. Jedná sa o časti parciel registra E-KN parc.č. 50/1 a E-KN parc.č. 48,
zapísaných na LV č. 634, v kat. území Jakubovany, na katastrálnom odbore Okresného
úradu Liptovský Mikuláš, v majetku obce Jakubovany, ktoré má záujem odkúpiť a na ktoré
dala vyhotoviť geometrický plán. Geometricky plán č. 35162431-176/2016
vyhotoviteľa
Jaroslav Duriš, Matúškova 556 Liptovský Hrádok , overeného Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, katastrálny odbor, pod číslom 932/2016 zo dňa 24.10.2016
Obecný úrad Jakubovany doporučuje schválenie zverejnenia zámeru odpredaja častí
parciel z dôvodu osobitného zreteľa, keď obec Jakubovany tieto plochy nevyužíva, sú
využívané ako záhrada a dvor zo strany Jany Vyšnej. Odkúpením dôjde k zlúčeniu
a efektívnejšiemu využívaniu pozemkov.
Návrh je – predajná cena 10,-€/m2, čo je nad úrovňou znaleckého posudku na podobné
pozemky obce v danej časti obce.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p.Jany Vyšnej a bol daný návrh na uznesenie
uznesenie 05/12/2017
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 novovytvorený pozemok parc. č. C-KN 201/6
o výmere 18m2 a C-KN 202/2 o výmere 50m2, oddelením z parcely E-KN parc.č. 51/1,
orná pôda, a parcelu C-KN 200/3 o výmere 100 m2, ktorá je vytvorená z parcely registra
E-KN parc.č. 48, ostatná plocha, v katastrálnom území Jakubovany, zapísanom na liste
vlastníctva LV č. 634 , na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš,
podľa geometrického plánu č. 35162431-176/2016
vyhotoviteľa Jaroslav Duriš,
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Matúškova 556 Liptovský Hrádok , overeného Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
katastrálny odbor, pod číslom 932/2016 zo dňa 24.10.2016
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Jakubovany
dlhoročne nevyužíva, je využívaný ako záhrada a dvor zo strany Jany Vyšnej, Jamník 45.
Odkúpením dôjde k zlúčeniu a efektívnejšiemu využívaniu pozemkov.“
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zverejnenie zámeru odpredaja,
s kúpnou cenou stanovenou na 10,00 €/m2, na predmetné pozemky, pri celkovej výmere
168m2 , celková cena je 1680,-€.
Z:
Za:

5 prítomných
5

proti:0

zdržal sa: 0

uznesenie 06/12/2017
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 239/2 o výmere
839m2, v katastrálnom území Jakubovany, zapísanom na liste vlastníctva LV č. 1, na
katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš.
Kupujúcim Ing.Marián Hrča, Jakubovany 1,
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Jakubovany
nevyužíva, je využívaný ako záhrada. Odkúpením dôjde z zlúčeniu a efektívnejšiemu
využívaniu pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zverejnenie zámeru odpredaja
Kúpna cena je stanovená na cenu 9,69 €/m2, na pozemky, pri celkovej výmere 839m2 ,
celková cena je 8192, 91 -€.
Z: 5 prítomných
Za:

5

proti:0

zdržal sa: 0
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uznesenie 07/12/2017
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 239/1 o výmere
761m2, v katastrálnom území Jakubovany, zapísanom na liste vlastníctva LV č. 1, na
katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš.
Kupujúcim Ing.Daniel Jančuš , Jakubovany 171,
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Jakubovany
nevyužíva, je využívaný ako záhrada. Odkúpením dôjde z zlúčeniu a efektívnejšiemu
využívaniu pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zverejnenie zámeru odpredaja
Kúpna cena je stanovená na cenu 9,69 €/m2, na pozemky, pri celkovej výmere 1761m2 ,
celková cena je 7374,09 -€.
Z:

5 prítomných

Za:

5

proti:0

zdržal sa: 0

uznesenie 08/12/2017
Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu Jakubovany zabezpečiť zverejnenie zámerov na
predaj obecného majetku na úradných tabuliach.

Z:

5 prítomných

Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Schvaľovanie nového VZN o MŠ
Starosta uviedol návrh nového VZN , ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a ku
ktorému zo strany verejnosti neboli doručené žiadne pripomienky.
Boli prečítané stanoviská riaditeľky Materskej školy a pracovníčky Obecného úradu – dôvody
prečo nesúhlasia s bezhotovostnou úhradou poplatkov.
Zo strany poslancov na zasadnutí vznikli požiadavky aby boli preverené záporné stanoviská od
riaditeľky MŠ a pracovníčky Obecného úradu súvisiace s vlastným VZN,
Z diskusii bol návrh, že Ing.Jančuška s pracovníčkou obecného úradu a riaditeľkou školky
vyhodnotia náročnosť postupov a potom bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci schvaľovania
VZN.
O tomto návrhu bolo dané hlasovanie: Z 5 prítomných, 5 za návrh.
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Obecné zastupiteľstvo Jakubovany rozhoduje o:

uznesenie 09/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE JAKUBOVANY 01/2018, ktorým sa upravujú podmienky za pobyt a poplatky v školskej
jedálni Materskej školy .

Z:
Za:

5 prítomných
0

proti: 5

zdržal sa: 0

Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtu bola zaslaný poslancom spolu s pozvánkou. Starosta obce predniesol
tento návrh nákladov a výdavkov pre rok 2018 a 2019-2021 s vysvetlením rizík
jednotlivých položiek príjmovej strany. Tieto návrhy boli zverejnené aj na úradnej tabuli
obce.
Problémové sú náklady na stavebný úrad – prenesená kompetencia, údržbu miestnych
komunikácií kde príjem od štátu je podhodnotený a vzhľadom na infláciu sa bude neustále
prehlbovať. Od 1.1.2017 narastú mzdy a opäť sa to prejaví na nákladoch, ktoré bude
musieť znášať obec zo svojich príjmov.
Zo strany poslancov boli pripomienky:
Starosta obce preto prezentoval návrh príjmovej časti rozpočtu a vysvetlil každú položku
príjmu. Potom bol prezentovaný návrh výdavkovej časti rozpočtu s vysvetlením každej
položky.
Boli prediskutované - Jančuška, Žiaran, Fábry -riziká naplnenia príjmovej časti rozpočtu
a problematika nákladov na materskú školu, kde dochádza neustále k nárastu nákladov na
mzdovú oblasť, ktoré súvisia s kolektívnou zmluvou ktorú podpisuje Ministerstvo školstva
a Ministerstvo financií s odbormi škôl. Pre obce však nie sú zvyšované adekvátne financie
z rozpočtu štátu. Obec sa tak musí podieľať na nákladoch z vlastných financií – iných
príjmov. Beňadiková, Konská, Jamník sa podieľajú cez dotácie na vykrytie straty, aby
rodičia nemuseli platiť celý rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Lipt.Ondrej si rodičom
dotáciu vypláca priamo, ale v akej výške nevieme.

uznesenie 10/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje rozpočet obce pre rok 2018 a roky
2019-2021 bez zmeny, tak ako bol zverejnený na úradných tabuliach a predložený na
zastupiteľstvo. Rozpočet je súčasťou príloh zápisnice.
Z:
Za:

5 prítomných
5

proti:0

zdržal sa: 0
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8. Plán zasadaní OZ v roku 2018
Starosta predložil návrh plánu zasadaní obecného zastupiteľstva pre prvý polrok
2018. Navrhol mesiace január, marec, máj a jún 2018 a aby si poslanci povedali
termín z hľadiska dňa a hodiny.
Diskusia poslancov:
Žiaran - dávať vopred presné termíny nie je vhodné. Môžeme hovoriť o
dvojmesačnom zasadaní, ale i tak pokiaľ sa vyskytne niečo súrne musí byť zvolané
mimoriadne obecné zastupiteľstvo.
Jančuška - vzhľadom na stav, že termín konania obecného zastupiteľstva sa musí
vždy prispôsobiť maximálnemu počtu poslancov, aby sa nerozhodovalo len
v prítomnosti 3 poslancov, čo je síce napolovičná väčšina, ale záujem je aby
minimálne 4 boli prítomní. Preto starosta pokiaľ bude mať podnet od poslancov na
zastupiteľstvo, alebo bude mať agendu potrebnú na prerokovanie, nech 10 dní pred
konaním OZ preverí aká bude účasť poslancov v danom termíne. V prípade
mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva pôjde o telefonické preverenie
účasti a podľa toho zverejnenie aby boli dodržané lehoty voči verejnosti.
Návrh: nech sa hlasuje za
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje plán zasadaní pre prvý polrok 2018
v mesiacoch február, marec, apríl, máj, jún. Presný termín (deň) zasadania a bude určený
podľa prieskumu medzi poslancami, tak aby bola zabezpečená účasť minimálne 4
poslancov a dodržaná zákonná lehota zverejnenia termínu konania obecného
zastupiteľstva pre verejnosť. V prípade, že nebude v danom mesiaci agenda na
prekovanie od starostu, od Obecného úradu, ani žiadna požiadavka od poslancov bude
zasadanie zvolané každé dva mesiace, keď´ posledné v prvom polroku 2018 bude
v mesiaci jún 2018.

Hlasovanie poslancov: z piatich prítomných, 5 za
Hlasovanie o uznesení:
uznesenie 12/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje plán zasadaní pre prvý polrok 2018
v mesiacoch február, marec, apríl, máj, jún. Presný termín (deň) zasadania a bude určený
podľa prieskumu medzi poslancami, tak aby bola zabezpečená účasť minimálne 4
poslancov a dodržaná zákonná lehota zverejnenia termínu konania obecného
zastupiteľstva pre verejnosť. V prípade, že nebude v danom mesiaci agenda na
prekovanie od starostu, od Obecného úradu, ani žiadna požiadavka od poslancov bude
zasadanie zvolané každé dva mesiace, keď´ posledné v prvom polroku 2018 bude
v mesiaci jún 2018.
Z:
Za:

5 prítomných
5

proti:0

zdržal sa: 0
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9. Rôzne
Starosta predložil požiadavku na odsúhlasenie vítania nového roka. Ktoré sa
uskutoční tak ako každoročne pred kultúrnym domom.
uznesenie 13/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany súhlasí s čerpaním nákladov pre akciu
„Privítanie Nového roka 2018, vo výške do 180,-€. Jedná sa o zakúpenie
ohňostroja, pohárov PVC a občerstvenia na prípitok.
Z: 5

prítomných
proti: 0

Za: 5

zdržal sa: 0

Zo strany starostu bol daný návrh na kúpu varnej kanvice 20l.
Poslanci prediskutovali návrh a zhodli sa, že je potrebná takáto varná nádoba a je potreba
jej zakúpenia –vyjadrili sa p.Fábry, p.Kováčik, p.Žiaran. Má byť zakúpená nádoba tak aby
bola dvojplášťová 20litrová a s rúčkami ktoré umožnia bezpečne nádobu prenášať.
uznesenie 14/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany súhlasí s nákupom varnej kanvice
s dvojplášťom v objeme 20l. Obecný úrad zabezpečí nákup.
Z: 5

prítomných

Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

p.Roman Kováčik navrhol zakúpenie snežného skutra pre tvorbu snehovej stopy na
bežky. Návrh aby to bola spoluúčasť obce a prevádzkovateľov lyžiarskeho areálu.
Starosta vysvetlil problematiku spoluúčasti a výhodu samostatného nákupu.
Problémom je daňový doklad od predajcu cez internet. Navrhol aby sa zistili cenové
podmienky a možnosť zakúpenia skútra, kde bude záruka funkčnosti na niekoľko
rokov a bude možné získať ho cez kúpnopredajnú zmluvu.
Záver: nebude prijímané žiadne uznesenie, ale p.Kováčik zistí možnosti, typy
a cenové podmienky, aby o možnom nákupe mohlo zastupiteľstvo rozhodovať.
Rovnako budú zo strany ostatných poslancov a starostu obce zisťované možnosti
nákupu.
p.Dušan Žiaran:
navrhol vyplatenie odmeny pre starostu obce, keď počas roka 2016 a 2017 mu
nebola vyplatená žiadna odmena resp. navýšenie nad stanovený základný plat.
Zdôvodnil svoj návrh z hľadiska aktivít starostu počas roka a tiež z hľadiska objemov
ktoré sponzorsky dáva cez materiál a dispozíciou svojho motorového vozidlo pre
činnosť zamestnancov pri údržbe obecného majetku, keď množstvo najazdených km
je malé ale vozidlo je denne blokované obcou a šetrí sa AVIA obce.
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Starosta obce poďakoval za návrh: pokiaľ chcú poslanci odmeniť starostu nech tak
vykonajú po predložení a schválení výsledkov rozpočtu roka 2017.

10.

Návrh na uznesenie – o jednotlivých uznesenia sa hlasuje vždy po ........................
prejedaní – diskusii k príslušnému bodu programu a nakoniec o prijatí
uznesenia o ukončení schôdze Obecného zastupiteľstva.
Starosta oslovil poslancov či súhlasia s hlasovaním o ukončení zasadania.
Nebola žiadna požiadavka.:

uznesenie 15/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje ukončenie zasadania obecného
zastupiteľstva, keď boli prerokované všetky body programu a požiadavky poslancov
k nim..
Z:

5 prítomných

Za:

5

proti:0

zdržal sa: 0

11. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a aktívny prístup k riešenej problematike.

Overovatelia:
SIGNED

SIGNED

.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Dňa: 16.12. 2017 v Jakubovanoch

