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„Zápisnica“
Materiál zo zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 16.10.2017 (pondelok)
o 19:00 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.

Zahájenie obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní .. - Dušan Žiaran, Vladimír Fábry,
Kováčik Matej Hrča, - poslanci obecného zastupiteľstva
Neprítomní:

Roman

Ing.Peter Jančuška .- ospravedlnený

starosta obce Ing.Milan Zuzaniak prítomný
kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik

prítomný

za verejnosť: bez účasti zástupcov verejnosti
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné - áno

2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
4. Územný plán obce Jakubovany - zámer
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie – o jednotlivých uznesenia sa hlasuje vždy po ........................
prejedaní – diskusii k príslušnému bodu programu a nakoniec o prijatí
uznesenia o ukončení schôdze Obecného zastupiteľstva.
7. Záver

2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
Na základe návrhu programu, keď boli/neboli iné návrhy na navrhovateľa,
overovateľov, zapisovateľa, bolo hlasované o uznesení
uznesenie

01/10/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Matej Hrča
Overovatelia:, Vladimír Fábry Roman Kováčik
Zapisovateľ: Dušan Žiaran
Z:

4 prítomných

Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

2

3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
Bol prečítaný návrh programu – tak ako bol zverejnený a zaslaný poslancom.
K programu písomne neprišli písomné požiadavky.

Program: 1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
4. Územný plán obce Jakubovany - zámer
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie – o jednotlivých uznesenia sa hlasuje vždy po ........................
prejedaní – diskusii k príslušnému bodu programu a nakoniec o prijatí
uznesenia o ukončení schôdze Obecného zastupiteľstva.
7. Záver

Zo strany poslancov OZ boli/ neboli námietky ani požiadavky.
Hlasovanie o programe
uznesenie 02/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva, bez zmeny. Program OZ tvorí prílohu zápisnice.
Z:

4 prítomných

Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Územný plán obce.
Obec Jakubovany nemá spracovaný územný plán obce. Z toho dôvodu je problém riešiť
niektoré rozvojové zámery a tiež výstavbu IBV a KBV na území katastra obce. V minulosti
už bol objednaný tento plán, ale úmrtím spracovateľa p.Gézeho obec územný plán
nezískala, ani neplatila.
Starosta predkladá návrh na riešenie: objednať si spracovanie plánu s tým, že sa
požiada o dotáciu zo strany štátu.
Vysvetlenie záležitosti územného plánu predstavil architekt Ing.Fajčík, ktorý je odborne
spôsobilou osobou na obstarávanie územného plánu obce (ÚPN O).
Poznámka: ing. architekt Vladimír Fajčík je spoluautorom aj ÚPN.VÚC Žilina.
Pripomienky:
Poslanci mali záujem o detailnejšie vysvetlenie údajov v súvislsoti so spracovaním ÚPN-O
Arch. Fajčík zodpovedal na všetky dotazy, výhody a nevýhody s tým spojené
uznesenie 03/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje, aby obecný úrad Jakubovany
riešil získanie cenových ponúk pre objednanie spracovania územného plánu obce
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Z:

4 prítomných

Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 04/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje, aby obecný úrad Jakubovany
pripravil podklady a podal žiadosť na žiadosť o získanie príspevku na spracovanie
územného plánu obce v roku 2018.
Z:

4 prítomných
proti: 0

Za: 4

zdržal sa: 0

5. Rôzne
Dôchodci – stretnutie 29.10.2017 o 14:00 hod. Program: deti Mater.škola,
fotopásmo p.Dušan Žiaran.
MS ČK dal návrh, aby sme zakúpili fľaše vína, sviečka, alebo Vianočná kolekcia.
Keď robíme stretnutie pre dôchodcov nad 70 rokov, tak zväčša majú zdravotné
problémy a obmedzenie požívania alkoholu. Dať im darček, ktorí použijú len pre
svojich rodinných príslušníkov nie je zámerom starostu. Alkohol je problémom aj
z hľadiska rozpočtu obce, keď je to možné zakúpiť len z reprezentačného a nie fľašu
na osobu. Doporučením zo strany starostu je, aby sa zakúpili veci ktoré je možné
použiť dôchodcom (ak nedarujú ďalšej osobe).
Napríklad osuška, uterák, nákupná taška. Vianočná kolekcia je v súčasnej dobe ešte
bez zľavy a nad rozpočet pre túto akciu (ak nie salónky, ktoré sú plné „chémie“).
Je nejaký návrh:
Hlasovanie
uznesenie 05/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany odsúhlasuje darčekových predmetov pre
občanov vo veku 70 a viac rokov v hodnote do 7,-€. Bez nákupu alkoholických
nápojov.
Z:
Za:

4 prítomných
4

proti: 0

zdržal sa: 0

Odpadové hospodárstvo:
Kontajner pre chatárov – aké riešenie aby nedošlo k prinášaniu odpadu z iných obcí
a podnikateľov, živnostníkov?
Fotopasca – nerieši to množstvo osôb ktoré tam prichádzajú.
Kamera s nahrávaním – napájanie, bezpečnosť zariadenia, použiteľnosť podkladov,
Triedenie odpadov, nádoby v potrebnom počte
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,
uznesenie 06/10/2017
nebolo predložené a schvaľované
Nákup knihovničiek z IKEA : v prevedení jelša/buk/dub. V cene cca 180,-€/ks a pri dvoch
kusoch doprava 100,-€. Rozmer 80 x 240 x 30 cm, sklené dvere.
uznesenie 07/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany súhalsí s nákupom dvoch kusov
knihovničiek z IKEA za max. celkovú sumu 500,-€. Pre uloženie pohárov
a upomienkových predmetov vo výčnelku chodby pri kancelárii Obecného úradu.
Z: 4 prítomných
proti: 0

Za: 4

zdržal sa: 0

List z obce Liptovský Ondrej – starosta informuje, že sme mali akciu na ich katastry
a záleží od poslancov, či schvália riešenie, že dajú prípad na súd.
Obec Jakubovany na svojom pozemku športového areálu mala zaparkované vozidlá ktoré
sa zúčastnili akcie Minirally a celé preteky sa uskutočnili mimo kataster obce Jamník.
Z dotknutých obci kde preteky prebiehali boli získané súhlasy. To bola podmienky pre
povolenie akcie v obci Jakubovany. Dodoržiavanie podmienok pre účastníkov z hľadiska
hluku a spôsobu používania miestnych komunikácií boli súčasťou prehlásenia pre účasť
v pretekoch. V obciach pri presune boli veľmi tiché prejazdy.
Oprava chodníka a opravy miestnych komunikácií: informácia o stave

uznesenie 08/10/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie list z obce Liptovský
Ondrej a vzhľadom na stav, že akcia pretekov „Minirally“ bola mimo obce Liptovský
Ondrej nebude obecné zastupiteľstvo Jakubovany na list reagovať.
Z:
Za:

4 prítomných
4

proti:

0

zdržal sa: 0

5. Návrh na uznesenie – o jednotlivých uznesenia sa hlasuje vždy
........................prejedaní – diskusii k príslušnému bodu programu a nakoniec o prijatí

po
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uznesenia o ukončení schôdze Obecného zastupiteľstva.

uznesenie 09/10/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje ukočnenie obecného
zastupiteľstva.
Z: 4

prítomných

Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Záver
Na záver zasadania poďakoval starosta obce poslanom za účasť a aktívny prístup pri
riešení problémov
SIGNED

Zapisovateľ: Dušan Žiaran.....................................
SIGNED

Overovatelia:

Vladimír Fábry ...................................
SIGNED
Roman Kováčik .............................................
SIGNED

.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Dňa: 16.10.2017 v Jakubovanoch

6

7

8

