Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, ktoré sa uskutočnilo dňa
29.6.2015 (pondelok) o 18,00 hod. v kancelárií obecného úradu.
Prítomní poslanci 5 z 5 OZ
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 33/06/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Roman Kováčik
Overovatelia: Vladimír Fábry, Ing.Peter Jančuška
Zapisovateľ: Zdenka Fábryová
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 34/06/2015
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 35/06/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o plnení uznesenia
16/12/2014 – za obdobie od 28.04.2015 do 29.06.2015, keď bol vykonaný nákup
krovinorezu a v súčasnej dobe je objednaný jeden ks vysávača pre úrad a KD.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 36/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie informáciu o vývoji v projekte
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Dňa 04.05.2015 sa starosta obce zúčastnil
stretnutia s generálnou riaditeľkou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
v BA. Na základe toho bolo vypísané nové výberové konanie, kde v súčasnej dobe
prebieha dozber vyjadrení k preloženým cenovým ponukám. Zároveň sa požiadalo
o predĺženie termínu realizácie projektu.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 37/06/2015
Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh prevádzkového poriadku KD.
Obecné zastupiteľstva schvaľuje „Prevádzkový poriadok kultúrneho domu
Jakubovany“. S účinnosťou k 15.07.2015
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 38/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie informáciu o vývoji v projekte
rekonštrukcie plynových rozvodov v obci, ktorý realizuje SPP. V súčasnej dobe je
prevádzaná práca na ulici od rodinného domu Dudášovej po Dermeka. Je

spracovaný harmonogram prác na jednotlivé úseky, podľa ktorého bude vydané
rozkopávkové povolenie.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 39/06/2015

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany
1. berie na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie
projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej
širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach
Slovenska“ v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná
os č.3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu
2. poveruje svojho štatutárneho zástupcu – starostu Ing.Milana Zuzaniaka na
podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania,
stavebného konania a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej
siete
Počet členov zastupiteľstva: 5,
Prítomní: Dušan Žiaran, Vladimír Fábry, Matej Hrča, Ing.Peter Jančuška, Roman Kováčik
Za prijatie hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržalo sa hlasovania:

0

Uznesenie zastupiteľstva bolo schválené .100% hlasov.
uznesenie 40/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany poveruje starostu obce na jednanie o cene
pozemku parcely KN-C č.239, kataster Jakubovany v prípade osobitného zreteľa pre
dvoch záujemcov, keď cenová ponuka musí byť na úrovni ceny pozemkov
v zrovnateľných podmienkach, podľa potreby zabezpečenie znaleckého posudku.
Podmienkou je úhrada geometrického plánu zo strany kupujúcich, poplatky na
katastrálnom úrade a ostatné poplatky spojené s kúpnopredajnou zmluvou
a znaleckým posudkom.
V prípade dohody na cenových so záujemcami bude prípad predaja pozemku
s ohľadom na osobitný zreteľ predložený na schvaľovanie zámeru odpredaja na
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 41/06/2015
Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť ktorú podala p.Michaela Kucháriková
Jakubovany 22 na odkúpenie časti pozemku KN-E č. 1-52/105 v rozsahu parcely
KN-C č. 278/3 v k.ú. Jakubovany. Jedná sa o 69 metrov2.
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany poveruje starostu obce na jednanie o cene
pozemku v prípade osobitného zreteľa pre záujemcu, keď cenová ponuka musí byť
na úrovni ceny pozemkov v zrovnateľných podmienkach, podľa potreby
zabezpečenie znaleckého posudku.
Podmienkou je úhrada geometrického plánu zo strany kupujúcich, poplatky na
katastrálnom úrade a ostatné poplatky spojené s kúpnopredajnou zmluvou
a znaleckým posudkom.
V prípade dohody na cenových podmienkach so záujemcami bude prípad predaja
pozemku s ohľadom na osobitný zreteľ predložený na zasadnutie obecného
zastupiteľstva na schvaľovane zámeru odpredaja obecného pozemku z dôvodu

osobitného zreteľa.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 42/06/2015
Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť ktorú podala p.Zuzana Kucháriková
Jakubovany 140 na odkúpenie časti pozemku KN-E č. 1-52/105 v rozsahu parcely
KN-C č. 276/3 v k.ú. Jakubovany. Jedná sa o 76 metrov2.
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany poveruje starostu obce na jednanie o cene
pozemku v prípade osobitného zreteľa pre záujemcu, keď cenová ponuka musí byť
na úrovni ceny pozemkov v zrovnateľných podmienkach, podľa potreby
zabezpečenie znaleckého posudku.
Podmienkou je úhrada geometrického plánu zo strany kupujúcich, poplatky na
katastrálnom úrade a ostatné poplatky spojené s kúpnopredajnou zmluvou
a znaleckým posudkom.
V prípade dohody na cenových podmienkach so záujemcami bude prípad predaja
pozemku s ohľadom na osobitný zreteľ predložený na zasadnutie obecného
zastupiteľstva na schvaľovane zámeru odpredaja obecného pozemku z dôvodu
osobitného zreteľa.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 43/06/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o spracovanom PHSR VUC
Žilina, ktorý je možnosť pripomienkovať. Tento program je vyvesený na úradnej
tabuli obce.
proti: 0

za: 5

zdržal sa: 0

uznesenie 44/06/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie strategický dokument „Stratégia tvorby
a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK, ktorý bude zverejnený do 3
dní na úradnej tabuli obce a do 14 dní bude možnosť jeho pripomienkovania.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 45/06/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jakubovany určuje predsedovi komisie výstavby
a životného prostredia zvolať zasadanie komisie, oboznámiť sa so stavom osadenia
tují na pozemku Adnrei Markovej v súvislosti s podnetom zo strany p.Podhradskej
na poškodzovanie steny rodinného domu zatekaním vody počas dažďa z konárov
týchto krovín. Komisia vykoná obhliadku, pohovor s vlastníkmi a navrhne možné
riešenie. O tom vyhotoví zápis a stanovisko dotknutých strán k navrhnutému
riešeniu, respektívne ich možnému riešeniu.
Termín: do 31.07.2015
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 46/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie informáciu o stave nákladov
na chod MŠ Jakubovany a výške príjmov na MŠ Jakubovany. Na základe toho pre
obdobie 01.09.2015 – 31.12.2015 zostáva naďalej v platnosti výška príspevku.
Výška príspevku zo strany obce Jakubovany za deti rodičov s trvalým pobytov v obcj
Jakubovany zostáva naďalej pre obdobie do 31.12.2015 bez zmeny.
za:

5

proti: 0

uznesenie 47/06/2015

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje záverečný účet obce za rok 2014 bez
výhrad, v znení tak ako bol predložený zo strany Obecného úradu Jakubovany.
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 48/06/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch dňa 29.06.2015 prerokovalo Vašu žiadosť
z 25.05.2015 o povolenie športovo-motoristickej akcie a schválilo „Uznesenie
o zvláštnom užívaní miestnych a účelových komunikácií“ v obci Jakubovany z dôvodu
usporiadania automobilovej súťaže Minirally Cup Liptov 2015, ktoré sa uskutoční dňa
4. septembra 2015 v čase od 15:00hod. do 19:00hod. a 5. septembra 2015 v čase od
07:00hod. do 19:00hod.
Jedná sa o miestne a účelové komunikácie v katastri obce Jakubovany, tak ako je po
uvedené v priložených mapkách.
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Overovatelia:
SIGNED
Vladimír Fábry .......................................

Ing.Peter Jančuška .......................................
SIGNED
SIGNED

Dňa: 29.06.2015
Ing. Milan Zuzaniak
starosta obce

