Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, ktoré sa uskutočnilo dňa
27.4.2015 (pondelok) o 19,00 hod. v kancelárií obecného úradu.
Prítomní všetci poslanci OZ, 5 z 5
Poznámka: prvé číslo znamená číslo uznesenia v poradí od začiatku roka 2015, druhé číslo je mesiac kedy sa konalo Obecné
zastupiteľstvo, tretie číslo je kalendárny rok.

uznesenie 16/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva bez zmeny, tak ako bol uvedený v pozvánke.
za:

5

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 17/4/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Ing.Peter Jančuška
Overovatelia: Dušan Žiaran, Matej Hrča
Zapisovateľ: Zdenka Fábryová
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 18/4/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o plnení uznesenia
16/12/2014 – za obdobie od 27.01.2015 do 27.04.2015, keď nebol vykonávaný
žiaden nákup majetku.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 19/4/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hospodárenie obce za rok 2014 a stav
čerpania nákladov a plnenie príjmov za I.Q. 2015
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 20/4/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie informáciu o vývoji v projekte
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Dňa 04.05.2015 sa starosta obce zúčastní
stretnutia s generálnou riaditeľkou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
v BA.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 21/4/2015
Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh nového rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli v zmysle uznesenia
4/1/2015. Obecné zastupiteľstva schvaľuje „Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva Jakubovany“.
za: 5
uznesenie 22/4/2015

proti: 0

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie informáciu o vývoji v projekte
rekonštrukcie plynových rozvodov v obci, ktorý realizuje SPP. Bude uplatnená
požiadavka aby sa riešili úseky v tomto poradí: od bytového domu Jakubovany č.30
po rodinný dom Jakubovany 59. Druhá časť -ulica na Vršok, tretia časť od Klokôtky
pri reštaurácii po rodinný dom Jakubovany č.98, ako posledná časť bude riešená
ulica za parkom až po dom Jakubovany 102. Toto poradie je určené pokiaľ zo strany
SPP nebude iný technologický dôvod na zmenu poradia.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 23/4/2015

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie informáciu o operačnom pláne
rozvoja vidieka, kde sú zvýhodňované obce do 500 obyvateľov. Obec Jakubovany
sa bude zapájať do jednotlivých výziev ktoré umožnia riešiť miestne komunikácie
a priestranstvo pred Kultúrnym domom , zatepľovanie objektu MŠ, KD a Obecného
úradu. Keď v závislosti od pripravovaných výziev bude spracovaný zámer
a v prípade jeho odsúhlasenia komisiou na úrovni kraja bude sa riešiť spracovanie
vlastných projektových dokumentácií.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 24/4/2015

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany rozhodlo, že obec Jakubovany sa zapojí do
riešenia internetizácie obce, ako pokrytie bieleho miesta na Slovensku, keď sa bude
riešiť sieť cez pevné optické rozvody v obci (kombinácia zemnej a nadzemnej
optickej siete). Ak by sa malo riešiť mobilné pokrytie stavbou ďalšieho vykrývača
nad obcou, tak obec Jakubovany s tým nesúhlasí. Obecné zastupiteľstvo poveruje
Obecný úrad Jakubovany, aby v tejto záležitosti podnikol ďalšie kroky.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 25/4/2015
Na základe zverejnenia priemernej mzdy v zamestnanca hospodárstva SR v roku
2014 obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch určuje v súlade s §3 ods.1 a §4 odst.
1. bod 2. Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, §11 ods. 4 písm. i/ Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov Ing.Milanovi Zuzaniakovi , starostovi obce,
s účinnosťou od 01. januára 2015 mesačný plat vypočítaný podľa §3 ods.1 a §4
ods.1 bod 2 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. Takto vypočítaný plat sa podľa §4 ods.2 citovaného zákona zvyšuje o 0.
Mesačný plat je tak 1278,- €.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

uznesenie 26/4/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o počte pracovných miest na
obecnom úrade, keď 4 pracovné miesta ktoré vznikli od 1.4.2015 sú financované
z 95% cez UPSVAR (§54) a 5% sa podieľa obec Jakubovany. Pracovníci sú na
dobu určitú do 30.09.2015. Na §12 obec v súčasnej dobe nemá žiadneho

zamestnanca.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 27/4/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup krovinorezu, ktorý bude zakúpený v mesiaci
máj- jún 2015. Jedná sa o zakúpenie krovinorezu z rady „profi“.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 28/4/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje strategický plán obce Jakubovany, ktorý sa stáva
otvoreným dokumentom a podľa potrieb obce môže byť aktualizovaný tak, aby
odzrkadloval potreby občanov obce a riešil jej neustály rozvoj.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 29/4/2015
Obecné zastupiteľstvo prejednalo zámer odpredaja obecnej nehnuteľnosti – parcely
KN-C č.239, kataster Jakubovany a poveruje obecný úrad aby na nasledujúce
zasadanie obecného zastupiteľstva predložil možný predaja majetku z hľadiska
osobitného zreteľa susedným vlastníkom a podmienky v prípade predaja cez
verejnú súťaž. Tiež musia byť predložené ceny za ktorý sú predávané pozemky
v zrovnateľných lokalitách.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 30/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jakubovany podľa § 9 a následne zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámenu pozemkov medzi Obcou
Jakubovany, IČO 00315273 a Janou Lukášikovou, rod. Jančušovou, trvale bytom
Stodolova 1895/5, 031 01 Lipt. Mikuláš, narodená 20.05.1966. Predmetom zámennej
zmluvy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území Jakubovany, obec Jakubovany,
okres Liptovský Mikuláš, vytvorené geometrickým plánom Jaroslava Duriša číslo plánu
35162431-183/2014, kde Obec Jakubovany preberie od Jany Lukášikovej do výlučného
vlastníctva parcely číslo: KN-C 104/8 záhrady o výmere 70 m2, parcelu č. KN-C 108/3
záhrady o výmere 2 m2 a parcelu č. KN-C 655/4 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 149 m2, vytvorené z parcely E-KN číslo 7, zapísanej na LV číslo 647 k.ú.
Jakubovany.
a Jana Lukášiková preberie od Obce Jakubovany do výlučného vlastníctva parcely číslo:
KN-C 109/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, parcelu č. KN-C 110/2
záhrady o výmere 18 m2 a parcelu č. KN-C 654/21 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 158 m2, vytvorené z parcely E-KN číslo 64/1 a parciel C-KN číslo 654/11
a 654/15, zapísané na LV číslo 634 k.ú. Jakubovany.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

uznesenie 31/4/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie informácie o spôsobe súčasnej
prevádzky kultúrneho domu (ďalej len KD) a využívaných priestoroch KD. Aby sa dodržali
platné zákony a nebola celá zodpovednosť len na obci bude spracovaný prevádzkový
poriadok KD, ktorý bude predložený na nasledujúcom OZ.
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 32/4/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje príspevok 50% nákladov, max. však 500,-€
na vybudovanie priepustu pri rodinnom dome Jakubovany č.220, ktorý bude budovaný

v spolupráci s obcou Liptovský Ondrej. Príspevok na budovanie priepustu je možné použiť
v prípade vysporiadania poplatkov na chod materskej školy zo strany obce Liptovský
Ondrej.
za:

4

proti: 0

zdržal sa: 1 Fábry

Overovatelia:
SIGNED

Dušan Žiaran .......................................
Matej Hrča

SIGNED
.......................................

SIGNED

Dňa: 29.04.2015
Ing. Milan Zuzaniak
starosta obce

