1

„Zápisnica“
Materiál zo zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 09.02.2018 (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 3 poslanci obecného zastupiteľstva, Dušan
Žiaran, Vladimír Fábry, Ing.Peter Jančuška,
Neprítomní: Roman Kováčik - nahlásený oneskorený príchod, príchod počas
rokovania v bode 4, pred hlasovaním o uznesení
Matej Hrča ospravedlnený, nahlásený oneskorený príchod, príchod pri začatí
rokovania o bode č. 5 programu OZ
kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik
za verejnosť:

prítomný

s účasťou 1 zástupcov verejnosti

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

01/02/2018

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

prítomných

4
4

proti:

0

zdržal sa: 0

3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
Bol prečítaný návrh programu, tak ako bol zaslaný v pozvánke. K programu neboli
žiadne pripomienky a návrhy.
Hlasovanie o programe
uznesenie 02/02/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak ako bolo prečítane bez zmeny. Program ako príloha zápisnice.
Z:

3 prítomných

2

Za:

3

zdržal sa: 0

proti: 0

4. Plnenie uznesení
- Stav v spracovaní územného plánu
Správu o stave v spracovaní podal starosta obce. Vzhľadom na závažné
pripomienky k spracovanému zámeru UPNO zo strany dotknutých štátnych orgánov
a s ohľadom na výsledky osobného rokovania na Okresnom úrade v Žiline , ODBOR
VYSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY je nutné opätovne riešiť zadanie a zapracovať
do neho všetky požiadavky orgánov, ktoré zaslali pripomienky a požiadavky,
rovnako aj požiadavky zo strany podnikateľských subjektov podnikajúcich v obci
a z radov vlastníkov pozemkov.
Na OZ prišiel poslanec Roman Kováčik, OZ má tak 4 prítomných z piatich
Pracovníčka Okresného úradu Žilina tvrdila že sa má postupovať ako je zaužívané
a nie len podľa toho čo je uvedené v zákone – zverejniť spôsobom v mieste
obvyklom a teda, že neboli oslovené všetky organizácie. Preto odborný dozor
požiada ministerstvo o vyjadrenie z hľadiska správnosti názoru na kroky súvisiace
s postupom. Vzhľadom na tento stav sa bude ďalej robiť na pokračovaní
v územnom pláne, ale neuplatní sa v roku 2018 žiadosť o dotáciu, tá sa podá až
mesiaci január 2019, keď je pripravený dodatok zmluvy na zmenu termínov s tým
súvisiacich. Finančne sa podmienky nemenia.
uznesenie 03/02/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie podanú správu
starostom obce vo veci spracovania UPNO.
Z: 4 prítomných
Za:

4

zdržal sa: 0

proti: 0

Vysvetlené boli všetky zmeny zmluvy v súvisiace so zmenami termínov spracovania
jednotlivých etáp UPNO.
uznesenie 04/02/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje dodatok č. 2 K ZMLUVE O
DIELO č. La 01/2017, medzi Obcou Jakubovany a spracovateľom UPNO Liptarch,
spol. s r. o., Vrbická 2072/11
Z: 4 prítomných
Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

Po schválení znesenia č.04/02/2018 na OZ prišiel poslanec Matej Hrča, z 5
poslancov sú 5 prítomní

3

5.

Zmluvy, predaj a kúpa nehnuteľností

Žiadosť o dotáciu pre MS ČK
Na obecné zastupiteľstvo prišlo pri jednaní o tejto žiadosti 7 členiek MS ČK –
pod vedením predsedníčky Zdeny Kunovej.
Zo strany starostu bola predložená informácia o splnení podmienok pre čerpanie dotácie
z roku 2017. MS ČK splnil všetky podmienky pre dotáciu a tiež predložil doklady o čerpaní
dotácie v zmysle smernice obce. Financie boli použité na akcie ktoré boli v žiadosti
o dotáciu. Poslanci dostali od MS ČK rozpis použitia financií.
-Bol prečítaný list z MS ČK súvisiaci so žiadosťou o dotáciu pre rok 2018, s prečítaním
rozdelenia položiek, na ktoré kultúrno-športové akcie v prospech občanov obce budú
finančné prostriedky. Starosta obce uviedol spôsob podieľania sa na jednotlivých akciách
ktoré boli na území katastra obce Jakubovany. Najväčší náklad - mimo dotáciu - bol na
konanie plesu, kde obec znáša celé náklady na energie, vodu, úhradu za kom.odpad, je
sponzorom do tomboly, ale nemá ani jedno miesto na plese k dispozícii – bez ponuky zo
strany MS ČK. Obec má pritom tiež svojich partnerov, ktorým ponúknuť účasť na plese a
tak poďakovať za podporu aktivít obce. Ak nedôjde k dohode, bude potreba riešiť obecný
ples, bez ohľadu na ples MS ČK a tam financovať akciu na náklady a výnosy obce.
Predsedníčka MS ČK :Vysvetlila možnosti spolku a aké aktivity pripravujú v priebehu roka
2018.
Členky zodpovedali na otázky poslancov. Aktívne členky majú rovnaké podmienky ako
členky ktoré prídu len na jednu, dve akcie, aj neorganizujú, nerobia žiadnu činnosť.
Prejednali sa záležitosti sály kultúrneho domu, kde je potreba brúsiť parkety, zabezpečiť
návleky na stoličky, aby sa šaty žien nepoškodili.
Poslanci nemali ďalšie návrhy a pripomienky k predloženej žiadosti MS ČK a bolo dané
hlasovať o uznesení.
uznesenie 05/02/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje dotáciu pre MS ČK Jakubovany vo
výške 700,-€ pre rok 2018.
Z:

5 prítomných

Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Členky MS ČK opustili rokovaciu miestnosť.
Zmluva na dotáciu MŠ zo strany obce Beňadiková. Obec Beňadiková na základe
predloženia údajov o pláne nákladov a výnosov pre rok 2018 v MŠ a ŠJ podpísala dotáciu
v rozsahu ako v roku 2017, teda príspevok 19,-€/mesiac/dieťa za ktoré rodičia majú platiť
35,- a budú platiť len rozdieľ: 16,-€ . Rovnaké podklady boli doručené aj do obce Jamník,
ale zatiaľ vyjadrenie a ani podpísanú zmluva nezaslali.
uznesenie 06/02/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zmluvu s Obcou Beňadiková na
dotáciu pre MŠ na prvý polrok 2018.
Z: 5 prítomných
Za: 5
proti:0
zdržal sa: 0

4

uznesenie 07/02/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zmluvu s Obcou Jamník na dotáciu
pre MŠ na prvý polrok 2018, ak bude zo strany Obce Jamník akceptovaná bez zmien..
Z: 5 prítomných
Za: 5
proti:0
zdržal sa: 0
Výmena oplotenia obecného cintorína Jakubovany
Starosta vysvetlil kroky súvisiace so získaním 3 cenových ponúk. Boli predložené
doklady súvisiace s požiadavkou na predloženie cenových ponúk, zápisnica
z vyhodnotenia ponúk. Na základe dokladov bol daný návrh na hlasovanie kto
bude zhotoviteľom diela. Boli zároveň predložené návrhy zmlúv na dielo zo strany
dvoch firiem, ktoré podali cenové najnižšie ponuky. Zmluvy boli predmetom diskusie.
Firma s najnižšou cenovou ponukou nemala zahrnutú v zozname jednu bráničku,
napriek stanoveným základným parametrom oplotenia, ktoré boli dané všetkým
záujemcom.
Nebol vznesený žiaden návrh na zmenu ani uplatnená žiadna požiadavka zo strany
poslancov.
uznesenie 08/02/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje na základe cenových ponúk
a zápisnice z vyhodnotenia dodržania požiadaviek pre dielo firmu JAPETEK
Liptovská Porúbka za zhotoviteľa. Zároveň schvaľuje zmluvu s firmou JAPETEK
Liptovská Porúbka na dielo „Výmena oplotenia obecného cintorína Jakubovany“.
Cena diela:12095 € , termín zhotovenia 24.03.2018, s ohľadom na klimatické
podmienky v mesiaci február 2018.
Z:

5 prítomných

Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Schvaľovanie predaja pozemkov:
„Obec Jakubovany zverejnila zámer predať nehnuteľný majetok vo
vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa“ pre Daniela
Jančuša. Nebola obdržaná žiadna požiadavka alebo námietka. Preto je
predkladané na OZ schválenie zámeru predaja
nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Daniela
Jančuša.
2.
„Obec Jakubovany zverejnila zámer predať nehnuteľný majetok vo
vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa“ pre Ing.
Mariána Hrču. Nebola obdržaná žiadna požiadavka, alebo námietka. Preto je
predkladané na OZ schválenie zámeru predaja
nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Ing.Mariána
Hrču.
3.
„Obec Jakubovany zverejnila 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 zámeru predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Janu Vyšnú.
1.
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4.

Pri zápise zmluvy o predaj pre manželov Čupkovcov bolo zo strany
Okresného úradu Liptovský Mikuláš požadované predloženie dokladu, že sa
nejedná o BSM (bezpodieľové spoluvlastníctvo manželov). Vzhľadom na to, že
manželia majú ako BSM zapísanú chatu a tiež nemajú doklad o tom, že by ostatný
majetok nebol ako BSM bola žiadosť o zápis stiahnutá a obecné zastupiteľstvo
musí opätovne schváliť zámer z dôvodu osobitného zreteľa a následne aj predaj
a úpravu kúpnopredajne zmluvy v zmysle BSM. Nič iné sa v texte zámeru nemení
okrem náhrady textu z časti v ½ polovice každý na BSM
Poslanci nemali žiadnu požiadavku k predloženým prípadom predaja z dôvodu
osobitného zreteľa. S prípadmi boli zoznámení pri schvaľované ich zverejnenia
zámeru resp. z predošlých rokovaní na obecnom zastupiteľstve
Hlasovanie o uzneseniach:
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

(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

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie 14/02/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje Obecný úrad Jakubovany zverejniť na úradnej tabuli obce
schválené zámery predaja z uznesení 09/02/2018, 10/02/2018, 11/02/2018, Tiež
zverejniť uznesenia zámerov predaja majetku obce v zmysle uznesení 12/02/2018,
13/02/2018. Po podpise uznesení starostom obce.
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Z:
Za:

5 prítomných
5

proti:0

zdržal sa: 0

uznesenie 10/02/2018
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Jakubovany, ako prípad hodný osobitného zreteľa v znení:
Obec Jakubovany schvaľuje predaj 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 predaja
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku parc. č. C-KN 239/2 o výmere 839m2,
v katastrálnom území Jakubovany, zapísanom na liste vlastníctva LV č. 634, 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
roky nevyužíva, je využívaný ako záhrada zo strany súkromnej osoby. Obec sama ho
nevie efektívne využiť. Odkúpením dôjde
k zlúčeniu a efektívnejšiemu využívaniu
susediacich pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje odpredaj, keď kúpna cena je
stanovená na cenu 9,69 €/m2, na pozemok, pri celkovej výmere 839m2 , celková cena je
8192, 91 -€.
Z:
Za:

5 prítomných
5

proti:0

zdržal sa: 0

Obecný úrad Jakubovany zverejnil schválený zámer predať nehnuteľný majetok vo
vlastníctve Obce Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa“ pre Janu Vyšnú.
V zmysle textu uznesenie 05/12/2017.

Nebola obdržaná žiadna požiadavka alebo námietka. Preto je predkladané na OZ
schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Jakubovany ako
prípad hodný osobitného zreteľa pre Janu Vyšnú.
Zo strany poslancov neboli žiadne požiadavky k prípadu. Prípad im bol dostatočne
objasnený v mesiaci december 2017.
uznesenie 11/02/2018
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Jakubovany, ako prípad hodný osobitného zreteľa v znení:
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„Obecné zastupiteľstvo obce 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 predaj
z dôvodu hodného osobitného zreteľa novovytvoreného pozemoku 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,
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 odpredaj s kúpnou cenou
stanovenou na 10,00 €/m2, na predmetné pozemky, pri celkovej výmere 168m2 , celková
cena je 1680,-€.
Z: 5

prítomných

Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 12/02/2018
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
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.
Cena za m2 je stanovená na 10,-€/m2, čo je nad cenou znaleckého posudku. Celková
cena za 100m2 je 1.000,-€.
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Z: 5

prítomných

Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 13/02/2018
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
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. č.9/2016 zo dňa 24.6.2016
Cena za m2 je stanovená na 10,-€/m2, čo je nad cenou znaleckého posudku. Celková
cena za 100m2 je 1.000,-€.
Z: 5

prítomných

Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie 14/02/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje Obecný úrad Jakubovany zverejniť na úradnej tabuli obce
schválené zámery predaja z uznesení 09/02/2018, 10/02/2018, 11/02/2018, Tiež
zverejniť uznesenia zámerov predaja majetku obce v zmysle uznesení 12/02/2018,
13/02/2018. Po podpise uznesení starostom obce.
Z: 5 prítomných
Za:

5

proti:0

zdržal sa: 0
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6.

Schválenie VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa pre MŠ Jakubovany pre rok 2018

Zo strany starostu obce bol vysvetlený dôvod spracovania VZN. Boli predložené
údaje, z ktorých sa vychádzalo pri určení objemu rozdelenia podieľových daní na
chod MŠ a ŠJ. Zároveň boli predložené ekonomické ukazovatele pre rok 2018.
Na základe zverejnenia návrhu VZN zo strany verejnosti neboli žiadne požiadavky
na zmenu vo VZN.
Zo strany poslancov nebola žiadna požiadavka ani návrh na zmenu znenia VZN. Na
základe toho bolo dané hlasovať o vlastnom VZN 01/2018 :
uznesenie 15/02/2018

Obecné zastupiteľstvo v obci schvaľuje VZNč.1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa pre MŠ Jakubovany pre rok 2018
Z:
Za:

5

prítomných
proti:

5

zdržal sa:

uznesenie 16/02/2018

Obecný úrad Jakubovany zabezpečí zverejnenie schváleného VZN č.1/2018 na
úradnej tabuli, po podpise VZN starostom obce.
Z:
Za:

7.

5
5

prítomných
proti: 0

zdržal sa: 0

Plán zasadaní OZ v prvom polroku 2018

Starosta obce: Na predošlom obecnom zastupiteľstve sa prejednávala otázka termínov
zasadania obecného zastupiteľstva. Je potrebné mesačne sa stretávať na prerokovanie
záležitostí obce. OZ nemusí byť každý mesiac, ale v dobe keď nie je OZ je potrebné riešiť
úlohy z obce, pripraviť materiál na OZ a následne až na OZ schvaľovať uznesenia.
V minulosti (keď ešte bol väčší počet poslancov tieto úlohy plnila rada OZ, teraz pociťujem
že riešiť veci len na OZ nám zabíja čas a nestačí to na riešenie problémov z obce. Zo
svojím zástupcom sa stretávam týždenne, ale potreba je aj iných poslancov. Obecný úrad
má len jednu pracovníčku a tá nedokáže spracovávať všetku základnú agendu a k tomu aj
riešiť záležitosti ktoré majú byť predmetom rozhodovania. Je potrebné aby komisie obce
aktívne pracovali, poslanci sú predsedami komisií . To aké si dáme termíny na stretnutie
pre riešenie problémov pred rokovaním obecného zastupiteľstva je záležitosťou rozsahu
problematiky ktorú musí byť riešená. Preto pokiaľ nie sú nejaké návrhy navrhuje, že
starosta osloví príslušných poslancov podľa komisií a podľa riešenej problematiky
a dohodne s nimi termíny stretnutí na rozpracovanie zámerov, ktoré budú predkladané na
zasadania OZ.
V jednom mesiaci jednania súvisiace s plnením potrieb chodu obce a následne v ďalšom
mesiaci zasadanie OZ. Ak bude potreba mimoriadneho OZ tak sa stretnutie v danom
mesiaci neuskutoční.
Poslanci prediskutovali návrh starostu. Je jednoznačné, že pokiaľ na zasadaní OZ sa
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musia riešiť rôzne varianty a riešení, požadovať podklady, ktoré nie sú ihneď k dispozícii je
výhodnejšie aby sa problematika riešila v komisii a na zasadanie OZ sa predložili výsledky
a návrhy na uznesenia.
uznesenie 17/02/2018

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s požiadavkou starostu obce, aby zvolával jednania
komisií medzi zasadaniami obecného zastupiteľstvami . Na jednania budú poslanci
chodiť podľa komisie, ktorej sa daná problematika týka. O stretnutí však budú
informovaní všetci poslanci, ktorí v prípade záujmu môžu prísť na každé jednanie, aj
keď sa to netýka ich komisie.
Z:
Za:

5

prítomných

5

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Rôzne
Kalendár pre rok 2019:
Na predošlom zasadaní starosta požiadal o zaslanie návrhov čo dať pre kalendár v roku
2019. Návrhy neobdržal. Navrhuje preto
Baranec ako hľavný orientačný bod obce.
Baranec – pilier výstavba , 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, .... výrobcovia črpákov – V.Blcháč, Igor Kuchárik,...
Nemáme však v obci žiaden salaš.
Zo strany poslancov neboli iné návrhy pre rok 2019 a debatovali o tom aby sa
nedávalo množstvo rôznych fotografií z obce, ale venovala sa stránka vždy nejakému
okruhu – minulosť a súčasnosť.
Počet kalendárov tak, aby boli dané do domov podľa domácností. Nie jeden na dom.
Starosta informoval, že už pre rok 2018 bola čiastočne splnená táto požiadavka.
uznesenie 18/02/2018

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zameraním stránky kalendára pre rok 2019
s motívom Baranec – minulosť a súčasnosť, keď fotografie pripraví p.Dušan Žiaran
zo svojho archívu. Kalendáre budú objednané do domov podľa domácnosti a pre tých
chatárov a chalupárov, ktorí aktívne pôsobia v obci.
Z:
Za:

5
5

prítomných
proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta obce podal informáciu o zamestnancoch v obci cez UPSVaR. Pre riešenie na
dlhšie obdobie a čo najmenšiu finančnú záťaž je možnosť zamestnania Bohuslava
Kováčika cez projekt +50, kde dostane obec plnú náhradu odvodov zamestnávateľa. To
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je výhodnejšie než sme v roku 2017 plne hradili všetky náklady na tohto zamestnanca.
Podmienka je však 12 mesačná zmluva.
uznesenie 19/02/2018

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým aby starosta obce podal žiadosť na UPSVaR
Liptovský Mikuláš na projekt +50 na jedného zamestnanca, s dobou 12 mesiacov,
ktorým bude Bohuslav Kováčik.
Z:
Za:

5

prítomných

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Aktivity v obci zo strany starostu obce:
Akcie stavebné:
kanalizácia MŠ, KD
Napojenie na kanalizáciu KD – odsúhlasenie vybudovania, jedna kontrólna šachta
Napojenie na kanalizáciu MŠ – odsúhlasenie vybudovania, keď tu treba 3 kontrólne
šachty (jedna pri schodách umyvárka, jedna v mieste spoja kuchyňa –byt a jedna
pri plote – prechod z areálu. Ak nepočítame pred vpustom do verejnej kanalizácie.
Doporučenie na spätnú klapku. Potreba vybaviť na LVS bez projektu – len podľa
nákresu na katastrálnej mape a mape kanalizácie okolo KD a MŠ. Potom problém
rušenia žúmp, resp, ich vytiahnutie a využívanie na dažďové vody, aby boli pod
kontrolou.
Priepust pri bytovke, (zatiaľ nie priepust pri moste poľnohospodárskeho dvora),
Priepust pri križovatke ciest Slavomír .Žiaran -až pri prácach na ceste –problém s výškou
umiestnenia
Priepust Šuchtar Ján – ak sa osadí i záchytná nádrž tak bude problém pre budúcnosť
s kanalizáciou, vodou a el.prípojkou pre ďalšiu radu domov. Preto len rúra s najnutnejším
záchytom.
Orientačné tabule v obci – na Kňazové pri penzione, na Dom smútku a cintorín
a modlitebňa ECAV - upevnenie na mostík za reštauráciou, kde i smerovka na Žliebok, na
mostíku pred reštauráciou Studená dolina aj smer Dom smútku a atď.
Problematika nádob na separovaný zber skla, plastu, papiera, kovov
Je požiadavka od občanov na rozšírenie počtu stanovíšť. Evidujeme však i problém
malého počtu zberných nádob. Bola uplatnená požiadavka na stanovište pr garáž,
oproti hasičskému domu. Zatiaľ však nedošlo k dohode s ENVI-PACK. Celkove
požiadavka do obce na 8 nádob 1100l. Ak ich zakúpime na naše náklady,
neznamená to že nám ENVI-PACK ich bude aj vyprázdňovať. Máme dosiahnuť
min.50% separácie odpadov. To znamená, že na jednu nádobu 110l komun.odpadu
máme mať jednu nádobu separovaného odpadu. Hovoríme o objeme, nie váhe. Ak
by to malo byť o váhe tak je to takmer dve nádoby separovaného odpadu. Ak
budeme rátať 120 domov len s jednou 110l nádobou komunálneho odpadu tak
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potom máme 140 x 110l separovaného. Čo je 14ks 1100l. Máme však 3+6 +3 + 2 +
3 + 2 + 2 +1 =19 nádob, ale 3 sú pre chatárov. Pritom ak započítame
veľkoobjemový kontajner máme poddimenzovaný stav nádob na separovaný zber.
Problémom sú aj podnikatelia v obci. S p.Uličným bola problematika riešená,
uzatvorí si samostatnú zmluvu s ENVI-PACK. U ostatných (kde nevykonávajú predaj
nápojov) potrebujeme dosiahnuť aby si u vznikajúcich odpadov zabezpečili zmluvy,
resp. budú využívať nádoby v obci, ale podielať sa na nákladoch vývozu cez ENVIPACK.. Je tu otázka živnostníkov z obce, ZOO kontakt si prihlási zamestnancov,
riešiť LIberka – nadácia separáciu, Sereď - separácia, Jahoda -separácia,
Poľovnícke združenie Baranec – poplatky a separáciu.
.
Spevnenie plochy pre nádoby popri plote Streleckého, aby sa presunuli od steny obchodu,
kde však zatiaľ slúžia ako ochrana pre vodou s pod kolies.
Obchod - riešenie vstupnej podesty, odvod dažďovej vody – vsakovacia jama
V KD boli vymenené 2 ističe v osvetľovacom rozvádzači na javisku aby bolo
vyriešené napojenie pre DJ. Treba však 3 predlžovačky vždy inštalovať, výhodnejšie
by bolo v prípade častejšieho využívania sály aby bol vybudovaný rozvádzač na
stene, zvedením od vypínača na rampe javiska. Treba kábel 5 žilový, rozvodnicu
s 3, resp.5 x 16A ističmi a zásuvkami 230V. Prípadne jednou zásuvkou 400V.
problém je s dvomi bočnými svietidlami, kde sú rozvodné krabice za karnižami. Tiež
je problém so záclonami vo veľkej sále. Sú v nevyhovujúcom stave, neodvážime sa
ich ani skladať.
Potreba upevnenia reťazí na šíny v javisku, pre upevňovanie plátna. Tiež konzoly
pre osádzanie plátna v bočnej sále. Vieme vyriešiť jednu stranu osadením konzoly
do steny ale druhá strany musí sa do stropu.cez honzolu na rozťahovacie kovové
hmoždinky.
Oddelenie javiska – od vstupu z boku. Tu výhodné osadiť rošty s možnosťou
zloženia – upevnenie v zníženej časti a uzamknutie cez blokovaciu tyč.
Oddelenie malej a veľkej sály (možnosť požičiavania len jednej časti KD na akcie)
potreba roletového systému alebo zásuvných lamino stien.
Zatiaľ nerieši projekt na plynovú prípojku, pre možné tmavé horáky v sále z dôvodu
riešenie zateplenia KD v zmysle projektu, nie však na prípojku MŠ.

Zo strany poslancov neboli ďalšie požiadavky a návrhy preto dané hlasovanie :
uznesenie 20/02/2018

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

5
5

prítomných
proti: 0

zdržal sa: 0
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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: Vladimír Fábry .....................................
SIGNED

SIGNED

Overovatelia: Ing.Peter Jančuška, Dušan Žiaran .............................................

SIGNED
V Jakubovanoch

13.02.2018

...................................
starosta obce Jakubovany Ing.Milan Zuzaniak .

