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„Zápisnica“
Materiál zo zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 12.03.2018
(pondelok)(piatok) o 18:30 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.

Prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní 4 poslanci obecného zastupiteľstva, Dušan
Žiaran, , , Ing.Peter Jančuška, Roman Kováčik, Matej Hrča
Neprítomní: Vladimír Fábry - ospravedlnený, oneskorený príchod pred hlasovaním
o uznesení 04/03/2018
kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik
za verejnosť:

prítomný

s účasťou 1 zástupca verejnosti

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

01/03/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Dušan Žiaran
Overovatelia:, Ing.Peter Jančuška Roman Kováčik
Zapisovateľ: Matej Hrča
Zo :
Za:

4 prítomných
4

proti:

zdržal sa:

Bol prečítaný návrh programu, tak ako bol zaslaný v pozvánke.

Program: 1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
4. Stav projektov pripravovaných pre rok 2018
5. Zmluvy, predaj a kúpa nehnuteľností
6. List prezidenta SR
7. Prejednanie potreby spracovania VZN o poriadku pre pohrebiská
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v zmysle zákona 131/2010 Z.z.
8. Rôzne – informovanie, prerokovanie
9. Návrh na uznesenie – o jednotlivých uznesenia sa hlasuje vždy po ........................
prejedaní danej problematiky – diskusii k príslušnému bodu programu
a nakoniec o prijatí uznesenia o ukončení schôdze Obecného
zastupiteľstva.
10. Záver

K programu neboli zo strany poslancov požiadavky
Hlasovanie o programe na základe odhlasovania doplnenia bodov programu
(hlasovanie o programe tak ako bol v pozvánke a zverejnený )
uznesenie 02/03/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak ako bolo prečítane bez zmeny. Program ako príloha zápisnice.
Zo: 4 prítomných
Za:

4.

4

proti:0

zdržal sa: 0

Stav projektov pripravovaných pre rok 2018
- Stav v spracovaní územného plánu
Správu o stave v spracovaní podal starosta obce. Čakáme na stanovisko
Ministerstva výstavby SR vo veci kto je dotknutým orgánom štátu a musí byť
upovedomený listom o územnom konaní. A aká forma je platná – listom
doporučene, alebo elektronicky – a čo musí byť vytlačené pri elektronickej odpovedi,
aby sa založilo do dokumentácie ako právoplatné.
Oprava ciest:
Úsek Dermek -Kuchárik na Starom konci
Cestné stavby, a.s. predložili požiadavku na navýšenie ceny z dôvodu doby od
podania ceny a v zmysle textu v zmluve o možnej zmene ak bude realizácia
v ďalších rokoch. Pôvodná cena v zmluve pre vetvu B bola 18.474,09€ + DPH
3694,82€ = 22.168,91€. V zmysle zmluvy by mohli žiadať o úpravu ceny po termíne
1.1.2016 s platnými indexami ŠU publikovanými pre jednotlivé štvrťroky v cenových
správach pre stavebníctvo., základňou sú ceny k 3.Q. 2015. Podľa vyjadrenia
ústneho ani po tejto úprave by nevedeli dielo za danú cenu zrealizovať. V prípade
prepočte so zmenu na asfaltový povrch a úpravou osadenia žľabov v dvoch radoch
naprieč komunikácie vychádza im cena 21.999,35 €. + DPH. To je voči pôvodnej
cene

pôvodná
cena bez DPH
18474,09
cena po

1%
100 184,7409
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úprave bez DPH rozdiel cien v % celkom
21999,35
3525,26 19,08218 percent

..............................................
uznesenie 03/03/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany poveruje starostu obce jednaním s
Cestnými stavbami, s.r.o.. vo veci cenovej úpravy pôvodne vysúťaženej zákazky
s dlažbou na vetvu B, podľa inflácie ako to umožňuje zmluva. V prípade, že za cenu
upravenú o inflačné koeficienty nebude zhotoviteľ schopný dielo realizovať aby od
zákazky odstúpil. Alebo ho realizoval s úpravou povrchu z dlažby na asfaltovú vrstvu
aj s príslušnou úpravou podkladu. Starosta bude OZ informovať o výsledku jednania
do 48 hodín o získania stanoviska Cestných stavieb, s.r.o.
prítomných

Zo: 4
Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

Akcia na opravy ciest S.Žiaran – Fábry – bytové domy KD
Vzhľadom na mrazy a snehovú vrstvu nebolo možné dopracovať výkaz výmer. Do
dvoch týždňov bude ukončené jednanie s LVS, a.s. o plochách ktoré uhradia
a v akých cenách a aké plochy zostanú na obec, plus aké plochy budú chcieť
majitelia bytových domov zároveň upraviť.
Je tu požiadavka p. Šimka aby mohol upraviť plochu obce na parkovanie. Je
potrebné aby stavebná komisia posúdila žiadosť na mieste a predložila OZ návrh na
riešenie. Či pôjde o verejné parkovacie miesto a bude to hradiť obec, alebo bude
prenajatá plocha p.Šimkovi, resp. ďalším vlastníkom bytov.
Budovanie chodníka:
Beží príprava na získanie stavebného povolenia. Súťaženie však bude až keď budú
známe ceny na uvádzané predošlé dve akcie, aby sme sa nezaviazali na dielo bez
finančného krytia. V prípade, že bude finančný problém budeme riešiť úpravu terénu
pod budúci chodník s vysypaním len štrkodrvou, ako prípravou pre pokračovanie
vlastnej výstavby chodníka.
Oprava oplotenia cintorína: prebehlo odstránenie pôvodného oploternia našími
pracovníkmi a v súčasnej dobe sa čaká na rozmrznutie terénu, aby sa mohol previesť
výkop a betónovanie stĺpikov. Zem bola v štvrtok ešte zamrznutá na 50cm.
Potreba budovania kanalizácie v MŠ a KD: už na predošlom zastupiteľstve sme o tomto
jednali, ale bez uznesenia.
Akcia sa v predošlých rokoch odkladala, ale v tomto roku je to potrebné previesť, aby
sme mohli rovnako vyžadovať pripojenia aj od ostatných nepripojených na verejnú
kanalizáciu v obci. Došlo k požiadavke susedného vlastníka, pokiaľ kanalizáciu
neprevedieme požiada hygienu aby skontrolovala ako máme revíziu tesnosti žúmp
a spôsob likvidácie obsahu.
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Potreba opravy vodovodnej a kanalizačnej prípojky Domu smútku, aby bolo možné
krajnicu upraviť pre parkovanie vozidiel. Nemôžu stáť na západnej strane, kde je
súkromná lúka a znehodnocujú plochu (koľaje, utlačenie zelene).
Zateplovanie MŠ a OÚ s KD:
Eurofondový príspevok danej výzve pre samosprávu navýšili zo 60mil.€ na 117 mil.€, ale
i tak je požiadaviek až za 200 mil.€ a stále sa čaká na rozhodnutie. Teraz sú vypisované
iné výzvy, kde však maximálna suma na príspevok je do 200tisíc€ a to je pre naše potreby
projektov málo.
Požiadavka poslanca Ing.Jančušku na riešenie výmeny podlahovej krytiny v jedálni
Materskej školy. Je otázne či sa jedná o estetický vzhľadom krytiny, alebo jej nefunkčnosť
a riziko bezpečnosti osôb.
Cena za gumu cca 1100,-€ + práca za odstránenie starej krytina a pokládku novej.
Starosta obce: v školskej jedálni sme teraz investovali 1300€ (keď práca bola zdarma zo
strany poslanca a tiež jedného občana obce). Je stále v stave rizika výpadok elektrickej
rúry a v tom prípade musíme mať rozhodnutie či ideme do konvektomatu (aký typ a cena),
ktorý nahradí niekoľko špecializovaných zariadení v kuchyni, alebo opäť len sa prevedie
nákup jednoúčelovej el.rúry.
Rovnako musíme čakať na schválenie/neschválenie zateplenia objektu, aby sme sa vedeli
rozhodnúť investovať financie tam, kde je to s ekonomickou návratnsoťou.
Príchod p.Fábry, čím počet poslancov je 5 z 5.

uznesenie 04/03/2018
Obecné zastupiteľstvo
a./ berie na vedomie správy podané starostom obce o stave v prípravách akcií v roku
2018.
b./ súhlasí s prípravou a realizáciou napojenia kanalizácie Materskej školy a Obecného
úradu s kultúrnym domom na verejnú kanalizáciu do 8 mesiaca 2018
c. v mesiaci jún 2018 OZ prehodnotí priority v opravách MŠ a rozhodne o opravách ktoré
budú prevedené počas letných prázdnin.
Zo: 5 prítomných
Za:

5

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 05/03/2018
Obecné zastupiteľstvo žiada Obecný úrad, aby predložil na ďalšie zasadanie
obecného zastupiteľstva ponuky zariadení, k rozhodnutiu aké technické zariadenie bude
zakúpené do školskej kuchyne za elektrickú rúru. Vlastný nákup po odsúhlasení a pri
havárii existujúcej el.rúry, ktorej oprava by bola nerentabilná.
Zo: 5 prítomných
Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0
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Návrh ďalšieho uznesenia bol stiahnutý navrhovateľom – starostom obce keď znel
uznesenie 06/03/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nákupom a položením podlahovej krytiny do školskej
jedálne v letom období, počas prevádzkovej prestávky v chode materskej školy.
Zo:
prítomných
Za:

5.

proti:

zdržal sa:

Zmluvy, predaj a kúpa nehnuteľností

Zmluva o poplatkoch za uskladnenie odpadu v Liptovskom Hrádku. Starosta
vysvetlil dôvody zmien cien a sankčného poplatku.
uznesenie 07/03/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje dodatok zmluvu č.1 s Mestom
Liptovský Hrádok vo veci poplatkov za uskladnenie odpadov na mestskej skládke.
Zo: 5 prítomných
Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Zmluva na dotáciu pre Materskú školu Jakubovany z obce Jamník:
uznesenie 08/03/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zmluvu s Obcou Jamník na
dotáciu pre MŠ na prvý polrok 2018, v čiastke 19,-€ na každé dieťa kde rodič má uhradiť
35,€/mesiac a po dotácii len 16,-€/mesiac.
Zo: 5 prítomných
Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Schvaľovanie zmlúv predaja pozemkov:
1.

„Obec Jakubovany zverejnila zámer predaja nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa“ pre Daniela

Jančuša. Nebola obdržaná žiadna požiadavka alebo námietka zo strany
verejnosti. Preto je predkladané na schválenie zmluvy predaja nehnuteľného
majetku vo vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa
pre Ing.Daniela Jančuša.
Otázne je dojednanie termínu úhrady stanovenej kúpnopredajnej ceny alebo
odsúhlasenie splátok pre kupujúceho.
uznesenie 09/02/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zámer predaja obecného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa – parcelu C-KN 239/1 k.ú. Jakubovany
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(821900), obec Jakubovany s výmerou 761m2 pre vlastníka susednej
nehnuteľnosti Ing.Daniela Jančuša za cenu 9,69€/m2 a úhradu nákladov na prepis
v znení:
Obec Jakubovany schvaľuje 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 761m2,
celková cena je 7374,09 -€.
Z: 5 prítomných
Za: 5

2.

proti: 0

zdržal sa: 0

„Obec Jakubovany zverejnila zámer predať nehnuteľný majetok vo
vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa“ pre Mariána

Hrču. Nebola obdržaná žiadna požiadavka alebo námietka. Preto je
predkladané na OZ schválenie kúpnopredajnej zmluvy na predaja
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný
osobitného zreteľa pre Mariána Hrču.
uznesenie 10/03/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zmluvu na predaj obecného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa – parcelu C-KN 239/2 k.ú. Jakubovany

(821900), obec Jakubovany s výmerou 839m2 pre vlastníka susednej
nehnuteľnosti Ing.Mariana Hrču, za cenu 9,69€/m2 a úhradu nákladov na prepis.
Kúpnopredajná cena musí byť uhradená jednorázove, a potom bude možné
vykonať vklad na katastrálnom úrade.
prítomných

Zo: 5
Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

7

3.

Obec Jakubovany zverejnila schválený zámer predať nehnuteľný
majetok vo vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa“ pre

Janu Vyšnú. Nebola obdržaná žiadna požiadavka alebo námietka. Preto je
predkladané na OZ schválenie zmluvy na predaja nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Janu
Vyšnú, Jamník 45.
Obecnému zastupiteľstvu bol prečítaný návrh zmluvy. Zo strany poslancov nebola
žiadna požiadavka na zmenu jej znenia.
Hlasovanie o zmluve:
uznesenie 11/03/2018
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje kúpnopredajnú zmluvu medzi obcou
Jakubovany a Janou Vyšnou, bytom Jamník 45:
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
schvaľuje kúpnopredajnú zmluvu na predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pozemok parc. č. C-KN 201/6 o výmere 18m2, C-KN 202/2 o výmere 50m2, C-KN
200/3 o výmere 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.
Kúpna cena je 10,00 €/m2, na pozemky, pri celkovej výmere 168m2 , celková
cena je 1680,-€ a náklad za prepis nehnuteľnosti na Katastrálnom úrade
znáša kupujúca strana, ako i iné s tým spojené poplatky.
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.“
Z: 5

prítomných

Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 12/03/2018
-

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany splnomocňuje starostu obce vykonať kroky
súvisiace s podpisom kúpnopredajnej zmluvy medzi obcou Jakubovany a Janou
Vyšnou, bytom Jamník 45 a zaknihovaním zmeny na katastrálnom úrade.

-

Obecný úrad Jakubovany zverejní kúpnopredajnú zmluvu na webovej úradnej
tabuli obce Jakubovany.
Z: 5
prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0
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Obec Jakubovany zverejnila zámer predať nehnuteľný majetok vo
vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa“ pre Jána

4.

Čupku a jeho manželku. Nebola obdržaná žiadna požiadavka alebo námietka.
Preto je predkladané na OZ schválenie zámeru na predaja nehnuteľného
majetku vo vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa
pre manželov Čupkovcov.
uznesenie 12/03/2018
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Jakubovany, ako prípad hodný osobitného zreteľa v znení:
Obec Jakubovany schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku 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 schvaľuje zámer
predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. C-KN 460 o výmere
100m2 zastavané plochy a nádvoria o výmere. , v katastrálnom území Jakubovany,
zapísanom na liste vlastníctva LV č. 1, na katastrálnom odbore Okresného úradu
Liptovský Mikuláš.
Kupujúcimi sú manželia: JUDr. Jaroslav Čuka a Eva Čupková , bytom Podtúreň č.505
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku, ktorý Obec Jakubovany
nevyužíva, je postavená rekreačná chata záujemcov manželov Čupkovcov, ktorá je v ich
osobnom vlastníctve. Na dotknutý pozemok bol spracovaný znalecký posudok č. 10/2016
zo dňa 25.7.2016.
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zámer odpredaja. Kúpna cena je 10,00

€/m2, za pozemok, pri celkovej výmere 100m2 , celková cena 1.000,-€ a náklad za prepis
nehnuteľnosti na Katastrálnom úrade znáša kupujúca strana.
Zo: 5 prítomných
Za: 5

proti:

0

zdržal sa: 0

5 Obec Jakubovany zverejnila zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve
Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa“ pre Sališ Ján r. Sališ, Ing.
a Sališová Eva r. Nechalová, Novomestského 1350/112, Senica,
2. Pernesch
Jozef r. Pernesch, Ing., Stodolova 1882/4, Liptovský Mikuláš Nebola obdržaná

žiadna požiadavka alebo námietka. Preto je predkladané na OZ schválenie
zámeru na predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Jakubovany ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
uznesenie 13/03/2018
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Jakubovany, ako prípad hodný osobitného zreteľa v znení:
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Obec Jakubovany schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku 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 schvaľuje zámer
predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. C-KN 451 o výmere
100m2 zastavané plochy a nádvoria o výmere. , v katastrálnom území Jakubovany,
zapísanom na liste vlastníctva LV č. 1, na katastrálnom odbore Okresného úradu
Liptovský Mikuláš.
Kupujúcimi sú:
1. Sališ Ján r. Sališ, Ing. a Sališová Eva r. Nechalová, Novomeského 1350/112, Senica,
2. Pernesch Jozef r. Pernesch, Ing., Stodolova 1882/4, 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 1. Sališ Ján r. Sališ, Ing.
a Sališová Eva r. Nechalová, Novomeského 1350/112, Senica, 2. Pernesch Jozef r.
Pernesch, Ing., Stodolova 1882/4, Liptovský Mikuláš ktorá je v ich spoluvlastníctve . Na
dotknutý pozemok bol spracovaný znalecký posudok č. 11/2016 zo dňa 25.7.2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zámera odpredaja. Kúpna cena je
10,00 €/m2, za pozemok, pri celkovej výmere 100m2 , celková cena 1000,-€ a náklad za
prepis nehnuteľnosti na Katastrálnom úrade znáša kupujúca strana.
Zo: 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie 14 /03/2018
Obecný úrad zabezpečí zverejnenie schválených zámerov predaja a kúpnopredajných
zmlúv, v lehotách v zmysle zákona o povinnom zverejňovaní zmlúv a uznesení na úradnej
tabuli
Zo: 5 prítomných
Za:

6.

5

proti: 0

zdržal sa: 0

List prezidenta SR
Starosta obce prečítal poslancom list prezidneta SR k začiatku roka 2018

uznesenie 15/03/2018

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie test listu prezidenta
SR k začiatku roka 2018
Zo:
Za:

prítomných

5
5

proti:

0

zdržal sa: 0
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7. Prejednanie potreby spracovania VZN o poriadku pre pohrebiská
Starosta obce prečítal list od prokurátora v súvislosti s požiadavkou na predloženie
platného VZN o poriadku pre pohrebiská a súvisiacich dokladov so schvaľovanie
tohto VZN. Obec nemá platné VZN o poriadku pre pohrebiská. K dispozícii je len
návrh VZN z roku 2003, ten bol spracovaný podľa dnes už neplatného zákona.
Nakoľko obec musí mať podľa súčasného zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
vydaný prevádzkový poriadok schvaľovaný ako VZN, starosta predkladá návrh na
spracovanie návrhu daného VZN, ktorý bude predmetom schvaľovania obecného
zastupiteľstva po dodržaní lehoty jeho zverejnenia do na úradnej tabuli obce, teda m
min. 15 dní pred jeho schvaľovaním.
uznesenie 16/03/2018

Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu Jakubovany spracovať návrh
VZN o poriadku na pohrebiskách do 15 dní od podpísania uznesenia starostom obce
a tento návrh zverejniť na úradnej tabuli obce a následne ho predložiť obecnému
zastupiteľstvu na schválenie.
Zo:
Za:

prítomných

5
5

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Rôzne
Kalendár pre rok 2019 – sú nejaké návrhy iné než bolo schvalované na predošlom
zastupiteľstve?
Kalendár 2019 - nápady pre fotografie
Baranec – pilier výstavba pôvodne, súčasná doba a popis kto robil
výstavbu a ako nosili materiál, informácie o obecnom výstupe na Baranec, pohľad
z Baranca na obec, pohľad z obce na Baranec
ZOO Kontakt, alebo ovčiarstvo – M. a V. Blcháč, Michal Jančuška, Ján
Šuchtar, Imich Jančuška, .... výribcovia črpákov – V.Blcháč, Igor Kuchárik,...
Zostáva teda v platnosti uznesenie schválené na predošlom zastupiteľstve ohľadne
stránky do kalendára na rok 2019 a počtov výtlačkov..
Problematika nádob na separovaný zber skla, plastu, papiera, kovov
Došlo k odsúhlaseniu navýšenia počtu zberných nádob na separované zložky a do
konca marca dostaneme nádoby. Musíme však upraviť plochy pre uloženie nádovb
Pri dolnej zastávke, je to priestor Pozemkového spoločenstva rovnako aj pri
garážach oproti hasičskému domu. Pri Reštaruácii je náš obecný pozemok, ale
plocha bude upravená na druhej strane cesty.
Potrebujeme však riešiť i koše na plasty, lebo do košov na výkaly hádžu nielen
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komunálny odpad ale i plasty a tie sa nedajú odseparovať (pre zašpinenie ).
Navrhujem doplniť žlté koše k existujúcim zeleným. Kôš pred rod.domom p. Balla
bude na jeho náklady presunutý tam, kde dôjde k odsúhlaseniu obcou.
uznesenie 17/03/2018

Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu Jakubovany zakúpiť 7 ks košov
na verejné priestranstvo, na plasty a ich osadenie. Termín júl 2018.
Zo:

prítomných

5

Za:

5

zdržal sa: 0

proti: 0

uznesenie 18/03/2018

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním spevnených stojísk na nádoby
1100l - separované odpady v obci Jakubovany na 4 miestach. Pri garážach, pri
reštaurácii, pri predajni Jednoty, pri dolnej zastávke.
Zo:

prítomných

5

Za:

5

zdržal sa: 0

proti: 0

Otázka opravy brúsneho stroja, alebo jeho zapožičiavanie z Popradu?
Oddelenie malej a veľkej sály (možnosť požičiavania len jednej časti KD na akcie) potreba
roletového systému alebo zásuvných lamino stien.
Zo strany poslancov neboli ďalšie požiadavky a návrhy preto dané hlasovanie :
uznesenie 19/03/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva.
Z:
Za:

5

prítomných

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť na zasadaní a tiež p.Mariánovi
Hrčovi, že vydržal celú dobu zasadania zastupiteľstva pozorovať činnosť poslancov.

SIGNED

Zapísal: Matej Hrča .....................................
SIGNED

SIGNED

Overovatelia: ......................................... .............................................
Ing.Peter Jančuška

Roman Kováčik
SIGNED
.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak

Dňa: 15.03.2018 v Jakubovanoch

