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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, ktoré sa uskutočnilo dňa
14.12.2015 (pondelok) o 18,00 hod. v kancelárií obecného úradu.
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.

Prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní 4. poslanci obecného zastupiteľstva,
neprítomní: Matej Hrča dočasne neprítomný, oznámil oneskorený príchod
kontrolór obce prítomný
za verejnosť: 0
uznesenie 82/12/2015
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, áno/nie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Vladimír Fábry
Overovatelia: Dušan Žiaran, Ing.Peter Jančuška
Zapisovateľ: Zdenka Fábryová
Z 4 prítomných
Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 83/12/2015
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva so zmenou, bod 7 a 8 sa menenia v poradí programu
Z: 4 prítomných
Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 84/12/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o plnení uznesení OZ za
obdobie od októbra do 14.12.2015
Z: 4 prítomných
Za: 4

proti:

0

zdržal sa: 0

Na zastupiteľstvo priešiel p.Matej Hrča, čím je 100% účasť poslancov.

uznesenie 85/12/2015

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje
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VZN 01 - 2016, o miestnej daní z nehnuteľnosti

so zmenami oproti návrhu. Zároveň schvaľuje, že VZN bude zverejnené na
úradnej tabuli obce tak, aby nadobudlo právoplatnosť k 01.01.2016
Jednotlivé časti VZN boli schvaľované vždy samostatne, podľa navrhnutých zmien
zo strany poslancov a na základe toho bolo potom schválené celé VZN.
Z : 5 prítomných (na zasadanie prišiel aj 5 člen zastupiteľstv a)
Za:

5

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 86/12/2015

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje
VZN 02 – 2016 miestnych daniach (miestne poplatky) na území obce Jakubovany

so zmenami oproti návrhu. Zároveň schvaľuje, že VZN bude zverejnené na
úradnej tabuli obce tak, aby nadobudlo právoplatnosť k 01.01.2016
Jednotlivé časti VZN boli schvaľované vždy samostatne, podľa navrhnutých zmien
zo strany poslancov a na základe toho bolo potom schválené celé VZN.
Z : 5 prítomných
Za:

5

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 87/12/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje
VZN 03 - 2016, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

so zmenami oproti návrhu. Zároveň schvaľuje, že VZN bude zverejnené na
úradnej tabuli obce tak, aby nadobudlo právoplatnosť k 01.01.2016
Jednotlivé časti VZN boli schvaľované vždy samostatne, podľa navrhnutých zmien
zo strany poslancov a na základe toho bolo potom schválené celé VZN.
Z : 5 prítomných
Za:

5

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 88/12/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav plnenia rozpočtu roku 2015 a úpravu
,

rozpočtu obce za rok 2015 v položkách, ktoré tvoria prílohu uznesení.
Z: 5 prítomných
Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie 89/12/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje rozpočet obce na rok 2016
a obdobie rokov 2017 – 2019 tak ako bol pôvodný návrh a tento tvorí prílohu
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uznesenia.
Rozpočet sa schvaľuje ako vyrovnaný a v prípade zlepšeného výberu daní
a miestnych poplatkov, vyššieho objemu pridelených podielových daní zo strany
štátu bude predmetom jednania ich použitie pre investičné akcie v príslušných
nákladových položkách rozpočtu obce, v priebehu roka 2016.
Z: 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 90/12/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby obec požiadala o členstvo v ZMOS
podľa stanov zverejnených na stránke ZMOS k 14.12.2015 . Poveruje starostu obce
na vykonanie potrebných krokov s tým súvisiacich, s úhradou členského
stanoveného pre rok 2016.
Z 5 prítomných
Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 91/12/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aby sa v PKZ pre Materskú školu
Jakubovany platnosť článku 7 predĺžila až 31.12.2017 pričom ak niektorá časť je
pod hranicou dojednanou v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2016 bude
sa riadiť PKZ vyššieho stupňa a ostatné časti bodu podľa pôvodného znenia
Z 5 prítomných
Za: 5

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 92/12/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aby sa podmienky a príspevky schválené pre
centrá voľného času rovnako uplatnili aj pre iné organizácie poskytujúce voľnočasové využitie detí a mládeže do 15rokov.
Z 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 93/12/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva na
mesiac február 2016.
Zastupiteľstvo bude zvolané na pondelok toho týždňa v ktorom bude overená
a potvrdená najvyššia účasť poslancov, z hľadiska plnenia ich základných
pracovných povinností..
Z 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0
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uznesenie 94/12/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie verejnej obecnej schôdze na 28.12.2015
o 17:00 hod. v kultúrnom dome.
Z 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Overovatelia:
SIGNED

Dušan Žiaran .......................................
SIGNED
Ing.Peter Jančuška .......................................

;
Dňa: 15.12.2015

SIGNED

Ing. Milan Zuzaniak
starosta obce
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