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Výpis všetkých uznesení z
Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 29.02.2016 (pondelok) o 18,00 hod. v
kancelárií obecného úradu.
Poznámka: prvé číslo znamená číslo uznesenia v poradí od začiatku roka 2016, druhé číslo je poradové číslo v roku 2016
kedy sa konalo Obecné zastupiteľstvo, tretie číslo je kalendárny rok.

Prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní 3 poslanci obecného zastupiteľstva, Dušan
Žiaran, Vladimír Fábry, Matej Hrča
Neprítomní: Roman Kováčik, Ing.Peter Jančuška - ospravedlnení
kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik prítomný/neprítomný
za verejnosť: bez účasti
uznesenie 01/01/2016
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné - áno/nie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Dušan Žiaran
Overovatelia: Vladimír Fábry, Matej Hrča
Zapisovateľ: Zdenka Fábryová
Z :3 prítomných
Za:

3

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 02/01/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva bez zmeny, tak ako bol preložený v pozvánke.
Z: 3 prítomných
Za:

3

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 03/01/2016
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1

14 / 12 /

rok

mesiac

číslo

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o plnení uznesení OZ za
obdobie od 15.12.2015 do 29.02.2016.

termín
splnenia

stav k
2015 29.2.2016

hodnotenie plnenia

program je na pripomienkovaní
Okresného úradu, ktorý to zaslal na
zverejnenie v obci a tiež chcel pripomienky.
Vzhľadom na uznesenie k PHSR bola zaslaná
odpoveď že nemáme pripomienky

zasadania prebiehali podľa
2014 31.12.2015 schváleného plánu

2

16 / 12 /

nákup monitora pre obecný úrad po vrátení PC
techniky DECOMu. Bol vykonaný nákup
nového počítača pre pracovníčku úradu.
Zakúpené boli záclony do zasadacej
miestnosti. V súvislosti s problémami
riadiacich jednotiek plynovej kotolne v MŠ
bude nutné zakúpiť záložný napájací zdroj –
aby nedochádzalo k ich poruchám pri
výpadkoch energetickej siete. Za financie na
pracovníkov z Úradu práce bola zakúpená
Stav k nová motorová píla , ktorá bola v akcii.
2014 29.2.2016
splnené
úverová zmluva podpísaná a
2015 12 2015
úhrada vykonaná

51

10

62

10

72

11

75

11

76

11

80

11

93

12

splnené
zakúpené len občerstvenie, keď
2015 31.12.2015 ohňostroj financovalo OZ Klokôtka
bolo požiadané, a aj uzatvorená
zmluva, na 1 miesto na 1/2 úväzku - p.Zuzana
Jančušková. Podľa §12a od 1.máraca
nastupuje p.Renata Šuchtarová, obec nebude
nič stáť –financovanie je z úradu práce.–
doborovoľníčka a obec má zmluvu s úradom
práce na prefinancovanie náradia aodevov.
Bude vypomáhať v kuchyni MŠ
v nepriaznivom počasí a jej obvyklá činnosť
splnené
bude spolu so Zuzanou Jančuškovou pri
2015 12/ 2015
údržbe zelene a priestrov budov obce.
list zaslaný. Rímskokatolícka cirkev pozvala
starostu sa stretnutie, kde bude jednané
o vzájomnej spolupráci – bez finančného
splnené
príspevku.
2015 2 2016
splnené
prípad presunu merača elektrickej energie
2015 2 2016
ukončený
asistentka požiadaná o zaslanie prihlášky a
tiež o údaj aký je poplatok pre rok 2016. V
mesiaci 12 2015. Obdržali sme dňa 25.2.2016
písomné tlačivá a údaje. Osobný rozhovor s
p.Sýkorom v Tatranskej . Poplatok za občana
je pre rok 2016 vo výške 0,165€, celkom
splnené
66,33€ za obec podľa počtu obyvateľov. V
2015 v 12 2015 návrhu je prijať uznesenie o vstupe do ZMOS.
splnené
2015 29.2.2016 zasadanie zvolané na 29.2.2016

12

obecná schôdza uskutočnená, zápisnica
splnené
spracovaná. Úlohy zo schôdze bude
2015 28.12.2015 predmetom jednania OZ dňa 29.2.2016

94

Z: 3 prítomných
Za: 3

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 04/01/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany na základe preštudovania stanov Združenia
miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS) schvaľuje prihlášku obce Jakubovany pre
vstup obce do ZMOS. Zároveň schvaľuje úhradu členského poplatku za rok 2016.

3

Z : 3prítomných
Za:

3 0

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 05/01/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany splnomocňuje starostu obce aby so zástupcom
p.Dušanom Žiaranom jednali s vlastníkom pozemku p.Čačkom o podmienkach
odpredaja pre obec Jakubovany.
Z:
Za:

3 prítomných
3

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 06/01/2016
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie protest prokurátora proti
Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.1/2008, zo dňa 8.2.2008, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o vodení psov na verejných priestranstvách.
Z : 3 prítomných
Za:

3

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 07/01/2016
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany vyhovuje protestu prokurátora podaného proti
Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.1/2008, zo dňa 8.2.2008, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o vodení psov na verejných priestranstvách, podaný
Okresnou prokuratúrou Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 písm.
a) bod 2 a v spojení so znením § 25 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, v znení
b) neskorších predpisov listom č. Pd 6/16/5505-2 zo dňa 21.januára 2016
Z : 3 prítomných
Za:

3

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 08/01/2016
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany ukladá Obecnému úradu Jakubovany: „Obecný
úrad Jakubovany pripraví nové znenie všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej
VZN) o vodení psov na verejných priestranstvách. Spracovaný návrh VZN bude
zverejnený najneskôr od 29.3.2016 na úradnej tabuli obce a internetovej úradnej
tabuli obce k pripomienkovaniu zo strany verejnosti. Obecnému zastupiteľstvu bude
návrh VZN, aj s pripomienkami k nemu podanými zo strany verejnosti, predložený k
schvaľovaniu na zasadanie v 17 týždni roka 2016.
Z : 3 prítomných
Za:

3

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 09/01/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany splnomocňuje starostu obce aby riešil
komunikáciu na Kňazovom, Povrázkach a Príkrej z hľadiska podmienok potrebných
pre vydanie pozemku od SPF.
Z:
Za:

3 prítomných
3

proti:

0

zdržal sa: 0
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Uznesenie 10/01/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany nesúhlasí so súčasnou spoluprácou s obcou
Liptovský Ondrej pri budovaní podkladu pre miestnu komunikáciu na Kňazovom do
doby než sa vyrieši vlastníctvo pozemku a tiež preto, že nie je spracovaný žiaden
projekt komunikácie (šírka, výškové uloženie, parkovacie plochy, výjazdy
z dvorov, chodníky a odvádzanie povrchových vôd z tejto časti ulice vyriešená).
Z:
Za:

3 prítomných
proti:

3

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 11/01/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje aby obec Jakubovany požiadala
UPSVaR o pracovíská na §54 alebo §50j na dobu 9 mesiacov, jedná sa o plný
úväzok a tiež o pracoviská na ½ úväzok u tých občanov, kde bolo v predošlom
období počas pracovnej zmluvy na dobu určitú písomné upozornenie na neplnenie
si pracovných povinností alebo požívanie alkoholických nápojov. Obmedzujúcim
kritériom pre počet zamestnancov je schválený rozpočet obce na vynaloženie
nákladov za týchto zamestnancov, ktoré sú hradené obcou V prípade záujemcov
o dobrovoľnícku činnosť podľa §12 nie je počet obmedzený, ale v tom prípade je
potreba riešiť ich koordinátora cez UPSVaR a zároveň obmedzujúcim je finančný
objem nákladov schválených v rozpočte obce na opravy a údržbu majetku obce.
Z:
Za:

3 prítomných
3

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 12/01/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany starostu obce a zástupcu satrostu obce na
jednanie o zmene prevádzkovateľa objetku penzionu za podmienky prevzatia
všetkych pozdĺžností za obejkt predchádzajúceho prevádzkovateľa a pozdlžnosti z
nevrátenej zálohy. Obecné zastupiteľstvo bude informávané o jednanaich a
možnostiach zmeny prevádzkovateľa pri dodržaní zákonných podmienok na
plánovanom alebo mimoriadnom obecnom zastupiteľstve
Z:
Za:

3 prítomných
3

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 13/01/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany splnomocňuje starostu obce jednať s Urbárnym
spoločenstvom o možnej dohode k pozemkom ktoré majú byť predmetom úprav. V
úsekoch kde sú pozemky vysporiadené pre obec alebo je súhlas vlastníkov riešiť
pokračovanie v príprave projektu na budovanie chodníka.
Z : 3 prítomných

5

Za:

proti:

3

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 14/01/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany splnomocňuje starostu na jednanie so
zástupcami občanov, ktorí majú záujem o premiestnenei posilovne z kultúrneho
domu do budovy materskej školy. Podmienkou je dodržanie požiadaviek riaditeľky
MŠ z hľadiska vstupu do priestorov- oddelenie plochy,
dodržanie hodín
prevádzkovania posilovne mimo vyučovací proces a dobu spánku detí. OZ bude
predložený návrh na dohodu ktorá bude predmetom schvaľovania obecným
zastupiteľstvom.
Z : 3 prítomných
proti:

Za: 3

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 15/01/2016

Obecný úrad Jakubovany vykoná úhradu poplatku a zaslanie prihlášky za Obec
Jakubovany na sekretariát ZMOS. Termín: do 31.03.2016.
Z : 3 prítomných
Za:

3

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 16/01/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany sa dohodlo na termíne ďalšieho plánovaného
zastupiteľstva v týždni 17 týždni, v závislosti o preverenej a potvrdenej účasti
poslancov, aby bolo možné hlasovanie o VZN.
Z : 3 prítomných
Za:

3

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie 17/01/2016

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany bolo oboznámené s návrhom KZ pre Materskú
školu a splnomocňuje starostu obce na jednanie o KZ nižšieho stupňa, keď nároky
na náklady môžu vychádzať len z minimálnych nárovkov stanovených v KZ
vyššieho stupňa.
Starosta obce je splnomocenný na jednanie o KZ nižišho stupňa v zmysle
uvedených podmienok.
Obecný úrad predloží predjednaný návrh KZ k schvaľovaniu na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Z:
Za:

3 prítomných
3

proti:

0

SIGNED

Overovatelia:

..................................

zdržal sa: 0
SIGNED

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

Podpísal: v Jakubovanoch Dňa 01.03.2016

..............................................
Ing.Milan Zuzaniak, starosta obce

