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„Zápisnica“
z neplánovaného -mimoriadneho - zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia
ako boli prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 23.07.2018 (pondelok)
o 19:30 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. Vzhľadom na stav, že v mesiaci jún 2018 sa jedná o druhé zasadania OZ pokračuje sa v číslovaní uznesení.

Prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní poslanci obecného zastupiteľstva, , Ing.Peter
Jančuška, , Vladimír Fábry, Roman Kováčik , Dušan Žiaran
Neprítomní: na zahájení Matej Hrča neprítomný, oznámil oneskorený príchod, keď
prišiel počas rokovania bod MRC Liptov 2018, pred hlasovaním o uznesení
05/08/2018, k použitiu športového areálu.
kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik
za verejnosť:

s účasťou 1

prítomný/neprítomný ospravedlnený

zástupca verejnosti

Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné - áno/nie

1. Otvorenie
OZ zahájil starosta obce Ing.Milan Zuzaniak

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

01/07/2018

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

Zo : 4
Za:

4

proti: 0

zdržal sa: 0

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. Vyhodnotenie uznesenia – nákupy od posledného OZ
5. MRC Liptov 2018 – schvaľovanie konania akcie a podmienky pre
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organizátora
6. Deň obce 28.7.2018, Parkovnička a Filištín 2018
7. Schvaľovanie zmlúv
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 sa hlasuje o prijatí uznesenia o ukončení schôdze Obecného
zastupiteľstva.
10. Záver

Hlasovanie o programe tak ako bol v pozvánke a zverejnený
uznesenie 02/07/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva, tak ako je uvedené v predošlej časti. Zároveň v prílohe ako
Pozvánka.
Zo: 4 prítomných
Za:

4

proti: 0

zdržal sa: 0

Požiadavky na doplnenie programu nemôžu byť v takom zmysle aby sa
požadovalo na tomto zasadaní predloženie nejakých dokumentov z obecného
úradu. Takáto požiadavka môže byť len zaradená na schválenie uznesenia
o tom čo má Obecný úrad pripraviť, keď poslanec svoj návrh nadiktuje do
zápisnice a OZ o tom prijíma uznesenie
K doplneniu programu zasadania boli zo strany poslancov požiadavky:
neboli

4.

Vyhodnotenie uznesenia – nákupy od posledného OZ:

Starosta obce informoval o nákupe miešačky, kde cez internet bol preverovaný súhlas
od poslancov. Od troch dostal kladné stanovisko, dvaja poslanci sa vôbec nevyjadrili.
Miešačka bude využívaná pri betonárskych prácach v obci. Je zakúpená kvalitnejšia
miešačka s prevodom cez šnek aj vyklápania a nastavovania sklonu, z ohýbaných
rúrok – nie skladačka v krabici, ako ponúkajú predajcov. Bol zakúpený už aj cement
a dnes 23.07.2018 prevedené zemné úpravy pre prípravu podkladov.
Nákup prístrešku do parku – ktorý bol tiež preverovaný – nebol vykonávaný lebo
neodpovedal dostatočný počet poslancov /ani kladne ani záporne). Pokaiľ nie ja
záujem o vyjadrenie k nákupu a postaveniu prístrešku daného typu v parku, nebude
to starosta viac riešiť.
Daždivé obdobie odsúva niektoré práce, keď sa urýchlene robia tie práce, ktoré sa
v čase bez dažďa dajú previesť.
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V prílohe je zoznam plánovaných zemných prác, ktoré budú prevádzané podľa
počasia.
Iný nákup v obci, v objeme ktorý sa má predkladať poslancom nebol uskutočnený.
O zmluve s Cestnými stavbami, s.r.o. bude podaná informácia v bode Schvaľovanie
zmlúv.
uznesenie 03/07/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie správu Zo:
Prítomných 4
Za:

4

proti:0

zdržal sa: 0

5. MRC Liptov 2018 – schvaľovanie konania akcie a podmienky pre
organizátora
Informácia o tohtoročnom ročníku MRC Liptov: termín 7.9.- 8.9.2018. List od
Ing.Debnára – prečítaný poslancom OZ už bol prečítaný na predošlom obecnom
zastupiteľstve.
Máme doručené súhlasné stanoviská od všetkých dotknutých obcí (rozhodnutia)
a organizácií. Štátna ochrana prírody na základe zmeny trasy vydala kladné
stanovisko – trasa bude mimo územia s chráneným územím dravca a mení sa ja
rozsah pretekov.
Na území katastra obce Liptovský Ondrej sa žiadne preteky sa nekonajú. Obec
Jakubovany poskytne len svoj športový areál a obecný park na zaparkovanie techniky
pretekárov. Stravovanie účastníkov a hygienické zariadenia si organizátor dojednal
v penzióne Studená. Obec by poskytla ešte kultúrny dom na prenocovanie rozhodcov,
organizátorov, ktorí na trasu odchádzajú ešte pred pretekármi a vracajú sa až po
ukončení pretekov. Tiež by v sále bolo oficiálne zahájenie pretekov a ukončenie
vyhlásením víťazov. V prípade dobrého počasia to môže byť aj v parku, ale pokiaľ je
denné svetlo je problém premietať cez projektor na plátno. Rizikom je stav, kedy sa
začnú práce na zatepľovaní objektu.
Už v roku 2017 organizátor upozornil pretekárov, že ak nebudú dodržovať
podmienky uvedené propozíciách vystavujú sa riziku, že súhlas nemusí byť pre ďalší
ročník získaný. Prechod obcou Liptovský Ondrej po ceste III.triedy, aj cez iné obce,
kontrolovali i príslušníci Obvod. oddelenia PZ SR a nemuseli riešiť žiaden incident.
Diskusia:
Ing.Peter Jančuška záujem o vysvetlenie prínosu pre obec
Dušan Žiaran – zodpovedal na požiadavku p.Jančušku, keď je osobou za obec, ktorá je pri
akcii od jej vzniku
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Ing.Debnár – vysvetlil veci a nejasnosti pre prítomných poslancov
Neboli žiadne požiadavky a preto bolo dané hlasovanie
uznesenie 04/07/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie preteku MRC Liptov 2018 na miestnych
komunikáciách od hranice katastra Jamník (pri regulačnej stanici) po koniec letiska,
kde trasa opäť prechádza do katastra Jamníka.
prítomných

Z: 4
Za: 4

proti:

0

zdržal sa: 0

Matej Hrča príchod, pred hlasovaním o uznesení 05/08/2018, k použitiu
športového areálu

Poslanec

uznesenie 05/07/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie športového areálu Jakubovany (kataster
Liptovský Ondrej) a obecného parku v Jakubovanoch na umiestnenie techniky
pretekárov, keď bude zabezpečený nočný kľud v čase od 22:00hod. v piatok do
06:00hod. v sobotu ráno. V prípade kamiónov bude určené parkovanie v rámci plôch
obce. V prípade poškodenia trávnatého povrchu bude zo strany organizátora
zabezpečená úprava do pôvodného stavu.
Z: 5

prítomných

Za:

5

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 06/07/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie sponzorskej pomoci zo strany Obec
Jakubovany pri rozvoze bariér a ich zvoze, rovnako ako pomoc pri úprave miestnych
komunikácií, keď materiál zabezpečí hlavný organizátor pre zahájenie a kultúrneho
domu .
Z:
Za:

5 prítomných
5

proti:

0

zdržal sa: 0

Zasadanie opustil p.Debnár – za verejnosť a hlavný realizátor akcie MRC Liptov

6. Deň obce 28.7.2018, Parkovnička a Filištín 2018
Vzhľadom na stav, že Memoriál Jána Blcháča sa nebude konať a došlo k presunu
Parkovničky pre zlé počasie na iný termín, došlo k dohode s predsedníčkou MS
Červeného Kríža, že ich akcia Parkovničky sa spojí s dňom obce, keď zostávajú
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objednané koníky, DJ janko Lizúch s vystúpením živej muziky, ale bude to na tribúne
v parku, čím sa rozšíri program Parkovničky. Po dohode s organizátormi Filištín
2018 bude obec zabezpečovať guláš (zostatok sa poskytne na parkovničke
organizátorom), tiež ozvučenie cez DJ janka Lizúcha, prístrešky a lavice sa po
použití - cca 13:00hod. premiestnia do parku. Boli objednané spomienkové medaile
s erbom obce, Deň obce Jakubovany 2018 a na druhej strane so znakom červeného
kríza, názvom MS ČK Jakubovany - Parkovnička. Tieto budú dávané zúčastneným
deťom a mládeži.
Okrem toho je plánovaná obecná tombola, kde si každá
domácnosť bude môcť jeden zakúpiť tombolový lístok, teda ak sú v dome starý
rodičia a ich deti s vnúčatmi, tak max. dva lístky. Po zotmení pred premietaním
z hístórie obce bude lósovanie.

uznesenie 07/07/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o stave Dňa obce Jakubovany, akciou
Filištín a Parkovničkou..
Z: 5 prítomných

Za: 5

proti:

0

zdržal sa: 0

8. Schvaľovanie zmlúv
Cestné stavby LM, s.r.o. – P.Papaj a rozpočtár prišli rokovanie o zmluve a je
predkladaný dodatok č. 1 k základnej zmluve. Tento rieši úpravu ceny za prevedenie
úseku 72metrov, keď sa cena znižuje vďaka tomu, že sa upravili dĺžky žľabov, ktré
budú len v troch miestach kolmo na komunikáciu, nie pozdĺž celej dĺžky, kde by
nesplnili svoju funkciu. Tiež sa zmenila zámková dlažba a živničný povrch
s úpravou podkladu v miestach kde je nevhodný doterajší podklad. Termín je
navrhnutý do konca októbra s odovzdaním staveniska v polovičke augusta 2018.
uznesenie 08/07/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok zmluvy s Cestnými stavbami Liptovský
Mikuláš, s.r.o., kde sa upravil termín realizácie vetvy B a znižuje konečná cena diela.
Z:
Za:

5 prítomných
5

proti: 0

zdržal sa: 0

Dodatok č.1 zmluvy medzi obcou Jakubovany a kupujúcimi manželmi Sališovcami
a p.Perneschom, kde neboli v predošlej zápisnici a uznesení správne uvedené údaje
manželov Sališovcov a pri p.Perneschovi sa jednalo o gramatické chyby v jeho
priezvisku a nesprávny dátum narodenia. Keď v zmluve boli všetky údaje správne
uvedené, ale prepisom z navrhovanej zmluvy sa do zápisnice dostali chybné texty.
Zároveň je potrebné schváliť dodatok zmluvy č.1, ktorý rieši uvedenie potrebných
údajov do zmluvy, formou dodatku.
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uznesenie 09/07/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu textu uznesenia 13/04/2018
na znenie
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje kúpnopredajnú zmluvu „číslo zmluvy
002/05/2018 Obec Jakubovany“ odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
kde kupujúcimi sú:
Manželia: Ing. Ján Sališ, rod. Sališ, ženatý, nar. 24.12.1953,
bytom Novomeského 1350/112, Senica, 905 01 Senica, Slovenska republika
Sališová Eva, rod. Nechalová, vydatá, nar. 23.04.195315
bytom Novomeského 1350/112, Senica, 905 01 Senica, Slovenska republika
a
Ing. Jozef Pernesch, rod. Pernesch, nar. 24.07.1962,
bytom Stodolova 1882/4, Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenska republika
Kúpna cena je stanovená na cenu 10,00 €/m2, na pozemok C-KN 451 o výmere parcely
100 m2 , celková cena je 1.000,-€.
a náklad za prepis nehnuteľnosti na Katastrálnom úrade znáša kupujúca strana, ako i iné
s tým spojené poplatky.
Z: 5 prítomných
Za: 5

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 10/07/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 zmluvy na predaj nehnuteľnosti pre
medzi obcou Jakubovany ako predávajúcim a kupujúcimi:
Manželia: Ing. Ján Sališ, rod. Sališ, ženatý, nar. 24.12.1953,
bytom Novomeského 1350/112, Senica, 905 01 Senica, Slovenska republika
Sališová Eva, rod. Nechalová, vydatá, nar. 23.04.195315
bytom Novomeského 1350/112, Senica, 905 01 Senica, Slovenska republika
a
Ing. Jozef Pernesch, rod. Pernesch, nar. 24.07.1962,
bytom Stodolova 1882/4, Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenska republika
Z:
Za:

5 prítomných
5

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 11/07/2018

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečením potrebných krokov
súvisiacich s dodatkom č.1, viď uznesenie č.09/08/2018 a 10/07/2018 a so zápisom
na katastrálnom úrade Liptovský Mikuláš. pri predaji nehnuteľnosti pre manželov
Sališovcov a p.Pernescha.
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Z: 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

8 Rôzne – informovanie, prerokovanie
Cenová ponuka na úpravu žľabu pri bytových domoch od p.Tekela, keď od p.Mezovského
cena narástla z 3827,30€ na .5000,- €. Porovnanie ceny od M+M Prefa s.r.o.
p.Mezovského a od p.Tekela firma JAPETEK, s.r.o. 3949,20€.
Nakoľko sa jedná o nebezpečný skok pri prejazde motorových vozidiel, keď došlo
k ďalšiemu nadvihnutiu asfaltu, nie je možné čakať na prevádzanie prác s asfaltovaním
celej ulice a musí sa dať zrealizovať čo najskôr.
uznesenie 12/07/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu práce na priepuste pri bytovom dome
firmou Tekel z Liptovskej Porúbky za cenu 3949,20€ firmou JAPETEK, s.r.o.
Liptovksá Porúbka 449.
Z:

5 prítomných

Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Zamestnávanie v obci: správu podal starosta obce. Je problém s jedným aktivačným
pracovníkom, kde z úradu práce chodia dva krát týždenne ráno a pred obedom na jeho
kontrolu. Zo strany starostu budú podniknuté kroky k získaniu ďalšieho pracovníka cez
UPSVaR aby záťaž pre obec bola minimálna a to na skrátený úväzok
uznesenie 13/07/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce z hľadiska
zamestnávania uchádzačov o prácu cez UPSVaR a súhlasí aby starosta podal žiadosť
na chránené pracovisko a asistenta (toho v prípade, že budú splnené potrebné
podmienky), zároveň schvaľuje v prípade potreby pomoci pri prácach v obci
zamestnanie študenta na dohodu v zmysle platnej legislatívy a minimálnej mzdy
/hodinovej odmeny.
Z: 5

prítomných

Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Obecný výstup na BARANEC:
Obec s turistami obce a MS ČK pripravuje akciu 16 ročníka výstup na Baranec.
OZ Klokôtka bude finančne podporovať odznaky a medaile. Účastníci uhradia poplatok za
halušky a občerstvenie a časť za odznak, aby sa vyzbierali financie na úhradu surovín,
ktoré sa nepodarí získať sponzorsky a klub turistov to bude musieť zakupovať.
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Zo strany obce pomoc pri organizovaní, odvoze materiálu na miesto zrazu účastníkov,
odvoz účastníkov .
uznesenie 14/07/2018

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spolu organizovaním 16.ročníka výstupu na Baranec
a poskytnutie dopravy, kotla, paráka, prístreškov a lavíc pre klub turistov, prevoz
turistov od Obecného úradu pod úpätie a späť, prevoz potrebného materiálu.
Starosta obce a zástupca starostu zodpovedajú za ekonomické použitie obecného
majetku.
Z: 5

prítomných
proti: 0

Za: 5

zdržal sa: 0

Zo strany poslancov neboli ďalšie požiadavky a návrhy preto dané hlasovanie :
uznesenie 15/07/2018

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

5

prítomných

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta obce poďakoval poslancom za ich aktívnu účasť na zasadaní

SIGNED
Zapísal: Dušan Žiaran .....................................
SIGNED

SIGNED

Overovatelia: ......................................... .............................................
Roman Kováčik

Vladimír Fábry
SIGNED
.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak

Dňa: 24.07.2018 v Jakubovanoch

