1

„Zápisnica“
Materiál zo zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 18.09.2017 (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 4 - Dušan Žiaran, Vladimír Fábry, Ing.Peter
Jančuška, , Matej Hrča - poslanci obecného zastupiteľstva
Neprítomní:

Roman Kováčik - ospravedlnený – neospravedelnený

Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak prítomný/neprítomný
kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik

prítomný/neprítomný, ospravedlnený

za verejnosť: s účasťou 1 osoby - zástupcov verejnosti
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné - áno/nie

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

01/09/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Matej Hrča
Overovatelia: Dušan Žiaran, Vladimír Fábry
Zapisovateľ: Ing.Peter Jančuška
Z:
Za:

4 prítomných
4

proti:

0

zdržal sa: 0

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. Správa o plnení uznesení
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5. Financovanie MŠ, príprava VZN, schválenie príspevku na stravu.
6. Žiadosť o kúpu obecného majetku- od p.Moniky Tolnayovej,
Informácia o nehnuteľnostiach v majetku obce.
7. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv vo veciach prevádzky obce
8. Aktuálne výzvy Eurofondov a zapojenie sa obce do nich
9. Rôzne
-Opravy obecného majetku v 9 -12 mesiaci 2017
-iné
10. Návrh na uznesenie – o jednotlivých uznesenia sa hlasuje
........................prejedaní – diskusii k príslušnému bodu programu a nakoniec o prijatí
uznesenia o ukončení schôdze Obecného zastupiteľstva.

vždy

po

11. Záver
Zo strany poslancov OZ neboli námietky ani požiadavky. Hlasovanie o programe
uznesenie 02/09/2017
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. Správa o plnení uznesení
Správu o plnení uznesení predložil starosta obce - a tvorí prílohu zápisnice
K hodnoteniu boli tieto pripomienky:
Ing.Jančuška -starosta mal úlohu spracovať návrh na využitie obecnej plochy na
Vršku, kde je škola. Doteraz tak neurobil, nebola predložená žiadna štúdia. Požiadal
o hlasovaní o uznesení:
Vyjadrenie starostu obce: obec nemá k dispozícii veľa parciel, kde by bolo možné riešiť výstavbu
objektov potrebných pre chod obce. Jedná sa o garáže pre požiarne vozidlo, pre ratrak, kosačku,
veci ktoré nemožno ponechať voľne na priestranstva, veci ktoré sú uskladňované na javisku
kultúrneho domu a bránia jeho využívaniu (bez neustáleho prekladania). Nemáme priestor na
zberný dvor. V obci nieto vhodný pozemok ktorý by bol vysporiadaný a majitelia by boli ochotní ho
odpredať. Každý chce len aby obec predala svoje pozemky ktoré má vysporiadané, ale čo bude
robiť obec, keď nebude mať k dispozícii garáž od AGRIE Liptovský Ondrej, a.s.., ktorá s infláciou
posúva aj cenu nájmu smerom nahor. V obci pre našu potrebu nenájdeme vhodný pozemok.
S výstavbou bytového domu sa uvažovalo na „Povrázkach“, spôsob financovania však zadĺži obec
na min.30 rokov. Keď sa chcela realizovať nadstavba nad Materskou školou a záujemcom sa
vysvetlili podmienky, nezostal dostatočný počet záujemcov z obce a v riešení sa nepokračovalo.

Hlasovanie o pripomienkach
uznesenie 03/09/2017
Starosta obce pripraví do najbližšieho zasadania obecného zastupiteľstva štúdiu na
výstavbu bytov na parcele starej školy.
Z: 4
Za: 4

prítomných
proti: 0

zdržal sa: 0

Vyjadrenie zo strany starostu: starostovi nie je možné ukladať úlohy zo strany
obecného zastupiteľstva. Povinnosti a práva starostu, rovnako ako práva a povinnosti
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poslancov. Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v aktuálnom znení doplnkov.
Hlasovanie k správe o plnení uznesení:
uznesenie 04/09/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie správu o plnení
uznesení k 15.09.2017, podanú starostom obce. Ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Z:
Za:

4 prítomných
4

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Financovanie MŠ, príprava VZN, schválenie príspevku na stravu.
Žiadosť riaditeľky školskej jedálne pri Materskej škole Jakubovany na zvýšenie príspevku na stravu
od 1.9.2017.

Prednesenie zo strany starostu:
Ako ste iste všetci zistili pri nákupoch potravinového tovaru v obchodoch, cenové položky išli
prudko hore od júna 2017.
Po prepočte nákladov na stravu v školskej jedálni nie je možné zabezpečiť príslušné poskytovanie
stravy bez toho aby nedošlo k úprave poplatkov, ktoré hradia rodičia.
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Jedná sa o poplatok, ktorý pokrýva náklady na potraviny, keď náklady na energie, mzdy a ostatné
náklady na prevádzku kuchyne financujeme z podieľových daní na MŠ.
Vzhľadom na stav, že cena sa neupravovala od 1.12.2010 a uvedený prudký nárast cien potravín v
roku 2017, nedokáže riaditeľka školskej jedálne zabezpečiť dodržanie tabuliek pre stravné dávky
bez úpravy poplatku.
desiata
(príspevok na opotrebenie riadu)
pôvodné poplatky
návrh nových

0,26€

obed
0,64€

0,28€

0,68€

olovrant spolu obed dospelý
0,22 €

1,12€

1,06€

0,23€

1,19€

1,19€

réžijné náklady
0,10€
0,10€

dostaneme sa tak do 3.pásma pre stravníkov od 2-do 6 rokov v MŠ, z tabuľky finančných pásiem
platnej od 1.9.2011 . Cena spolu 1,19€ pre nákup potravín, hradených rodičmi. Tabuľka je v
prílohe.

Starosta zodpovedal na dotazy poslancov, súvisiace s cenou stravného pre dospelých.,
Jedná o cenu pre pracovníkov v materskej škole, ktorým sa neposkytuje stravný lístok.
Riaditeľka školskej jedálne nevie zostavovať jedálny lístok podľa stravných noriem za
pôvodné ceny. Z jej strany je zabezpečované ovocie a šťavy z dotácií, ktoré sú naviac
k stravnej dávke.
Kontrolór obce Ing.Kuchárik vysvetlil, že iné MŠ sú už niekoľko rokov sú v 3 pásme a obec
nemôže prispievať na suroviny, tie musia hradiť rodičia a pracovníci v školke, v plnej
výške. .
uznesenie 05/09/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zmenu príspevku na stravu pre
školskú jedáleň pri Materskej škole Jakubovany od 01.09.2017
desiata
0,28€

obed
0,68€

olovrant spolu obed dospelý
0,23€

Zo: 4 prítomných
Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

1,19€

1,19€

réžijné náklady
0,10€
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Starosta obce:
Návrh nového VZN pre financovanie Materskej školy - v 39 týždni bude stretnutie
starostov obcí Jakubovany, Jamník, Beňadiková, Konská a Liptovský Ondrej k prejedaniu
návrhu VZN. Návrh VZN je spracovaný, ale je otázka financovania MŠ pre ďalšie obdobie,
keď obec Konská neprispela na predškolákov a od obce Liptovský Ondrej nedostávame
žiaden príspevok. Tá to vypláca rodičom, ale ktorým a v akej výške nevieme.
Má záujem a čas prísť na stretnutie i predseda rady rodičov MŠ?
Financovanie sa prenáša zase viac na obec, keď úpravy miezd v roku 2017 boli dva krát –
k 1.1. a teraz má byť od 1.9. , vláda však požaduje zmier, čo odborári odmietajú.
Po stretnutí so starostami bude materiál zaslaný poslancom a potom dôjde k zverejneniu
návrhu nového VZN.

6. Žiadosť o kúpu obecného majetku- od p.Moniky Tolnayovej,
Informácia o nehnuteľnostiach v majetku obce.
Prečítanie žiadosti p.Tolnayovej – v plnom znení - k odkúpeniu parcely KN-C
parc.číslo 6/2 od obce Jakubovany.
Informácia z obce k prípadu:
História pozemku: popis vývoja na parcele KN-C 6, k.ú. Jakubovany (teraz parciel 6/1, 6/2 a 6/3):
Obec Jakubovany vlastní parcelu KN-C parc.číslo 6/2, ktorá vznikla prerozdelením pôvodnej
parcely KN -C 6. Táto sa rozdelila na 3 diely – parcelu 6/1, 6/2 a 6/3. Vlastníkom parcely KN-C
6/1 v roku 1988 sa stalo PD Liptovský Ondrej a to v roku 1993 odpredalo túto parcelu vtedy
manželom Milanovi a Elene Zaťkovej (rodičia Moniky Tolnayovej. rod. Zaťkovej). V minulosti (už
v dobe pred 2 svetovou vojnou) na ploche parcely KN-C 6 bola veľká murovaná budova, ktorá
slúžila ako koloniálny obchod, súkromníka. Potom, po vzniku JRD Liptovský Ondrej, budovu
prevzalo JRD a zároveň aj užívanie celého pozemku (obchod z budovy sa presťahoval do
novopostavenej budovy SD Jednota, kde je prevádzka i v súčasnej dobe). JRD malo potom
v budove stolársku dielňu. Po výstavbe novej budovy stolárskej dielne v areály dvora JRD slúžila
budova už len ako skladová plocha, to bolo v období cca od roku 1965. Pozemok vtedy hraničil
s pozemkom Jána Zaťka, Jakubovany 95 – parcela KN-C 7a 8, (menovaný Ján Zaťko nemá súvis
s Monikou Tolanyovou, rod.Zaťkovou) ďalej s pozemkom parcela KN-C 5, kde bola drevenica
(miesto jej umiestnenia potvrdzuje i súčasná mapa katastra, lebo po demontáži domu nedošlo k jeho
výmazu z katastra). Drevenica slúžila roky ako nájomný dom JRD pre zamestnancov JRD. V dobe
keď sa rušili drevenice na Hôre prešla do domu bývať rodina Macková a neskúr ako nájomná
budova JRD. Tento pozemok, už po odstránenej drevenice, získali tiež manželia Milan a Elena
Zaťkovci (rodičia Moniky Tolnayovej rod.Zaťkovej). Obec Jakubovany mala zámer na tomto
pozemku postaviť požiarnu zbrojnicu, ktorý sa musel zrušiť. V ďalšej časti pôvodná parcela KN-C
6 susedila s parcelou KN-C 3, ktorú vlastnila rodina Zaťková ( v súčasnej dobe je vlastníčkou
Monika Tolnayová rod.Zaťková.
Pôvodná parcela KN-C 6 nebola nikdy oplotená od strany miestnej komunikácie pri Trnovci a ani
pri miestnej komunikácii na Vršok. Pozemky parciel KN-C 3, 7, 8 boli už v 60-tych rokoch od
parcely KN-C 6 oddelené plotmi, keď na úrovni parciel KN-C 3 a 8 bol slivkový sad, cez ktorý
viedol chodník v dvoch miestach, vzhľadom na prudký spád svahu. Za drevenicou na parcele KN-C
5 a murovanou stavbou na parcele KN-C 6 bol otvorený dvor, cez ktorý bolo možné trvalo chodiť
z jeden ulice na druhú.
JRD Liptovský Ondrej sa rozhodlo zvaliť stavbu na parcele KN-C 6, v roku cca 1987, nakoľko bola
táto v dezolátnom stave. Zo stavby sa zachovala len časť pivnice (v súčasnej dobe na parcele KN-C
6/3. Obec Jakubovany vzhľadom na tento stav sa rozhodla uchádzať o časť pozemku a získala tak
parcelu KN-C 6/2, čím chcela zabezpečený trvalý prechod chodníkom z ulice na ulicu. Parcelu
KN-C 6/3 získal p.Ján Zaťko a ako už bolo uvádzané parcelu KN-C 6/1 pán Milan Zaťko a jeho
vtedy manželka Elena Zaťková rod.Lisá, ( KUPNOPREDAJNA ZMLUVA s PD 1.máj Liptovský Ondrej); keď
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diel po otcovi zdedila Monika Tolnayová, rod. Zaťková. Teda pozemok si rodina Zaťková odkúpila
do vlastníctva – nemala naň dedičské právo.
Obec Jakubovany v roku 2015 odstránila z chodníka ploché kamene, ktoré slúžili ako schodiskové
stupne a osadila tam dlaždice z betónu. Po ročnej prevádzke sa však zistilo, že vybraný typ dlažby
nebol vhodný a zakúpili sa kocky, ktoré sú uložené na parcele KN-C 6/3 a v pláne prác je pre
mesiac september 2017 riešené ich osadenie a zároveň osadenie zábradlia vyzískaného
z rekonštruovaného mostíka.
Pani Monika Tolnayová prejavila ústny záujem o odkúpenie chodníka už v roku 2015, pri
rozhovore so starostom obce. Vtedy prezentovala zámer vykonať za domom terénne úpravy.
Starosta obce sa vtedy vyjadril, že pozemok obec nemá v pláne odpredať a terénne úpravy bude
možné vykonať na parcele KN-C 6/1, ale musí sa zo strany vlastníčky vybudovať oporný múr
s osadením oplotenia, aby osoby na chodníku neboli vystavené riziku pádu a spevnenú plochu.
Obec potrebuje mať zabezpečený prechod pre občanov v týchto miestach, ďalšia možnosť
prechodu je až obídením miestnej reštaurácie, keď zatiaľ otvorený prechod za reštauráciou bol
vlastníkmi darovaný p.Miroslavovi Jančuškovi (jedným z vlastníkov bola žiadateľka o odkúpenie
parcely od obce – p.Tolnayová), ktorá neponúkla darovanie alebo odpredaj, zámenu podielu pre
obec, keď vedľajšia parcela priamo susediaca s touto parcelou je obecná.
Nevidíme záujem o ústretovosť spolupráce v prospech oboch strán.
Starosta cez projektor zobrazil poslancom o ktorú parcelu sa jedná a vlastníkov susedných parciel.
Poslanci v roku 2016 odsúhlasili, aby sa opravili stupne dlažby, položené na tejto parcele. Prechod
sa využíva len v letnom období , počas sucha, lebo tu chýba zábradlie a dlažba je nestabilná.
Zábradlie získané z demontáže, po oprave mostíka ponad Trnovec, pri Hasičskej zbrojnici sa
nedalo už v mesiaci november 2016 osádzať pre nástup celodenných mrazov a preto sa
neprekladala ani dlažba. Po prijatí žiadosti od p.Tolnayovej sa pozastavilo riešenie opráv do doby
než rozhodnú poslanci čo bude ďalej s parcelou. Materiál na úpravu stupňov je pripravený.

uznesenie 06/09/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie list p.Tolnayovej zo dňa 01.08.2017,
podaný na Obecnom úrade Jakubovany, vo veci odkúpenia parcely KN-C parc.číslo 6/2, ktorej
vlastníkom je obec Jakubovany.

Z: 4
Za:

prítomných
4

proti:0

zdržal sa: 0

uznesenie 07/09/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany súhlasí, aby obec Jakubovany riešila odpredaj
majetku obce parcely KN-C parc.číslo 6/2, na základe žiadosti p.Tolnayovej, zo dňa
01.08.2017. Obecný úrad Jakubovany pripraví na ďalšie zasadanie obecného
zastupiteľstva zámer odpredaja pozemku parcely KN-C parc.číslo 6/2 s použitím
prednostného predaja susednému vlastníkovi, ktorý si tým rozšíri parcelu.
Z: 4 prítomných
Za:

0

Informácie podané starostom:

proti: 4

zdržal sa: 0
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Bolo zabezpečené geodetické rozdelenie parcely KN-C 239, resp. KN-E parc.číslo 1-47
a oddelenie KN-E parc.číslo1-48 na dve parcelné plochy a požiadané o zápis od katastra
nehnuteľností. Ďalšie riešenie bude predložené na OZ po prijatí dokladov o zápise zmien
do katastra nehnuteľností.
Zástupca verejnosti opustil zasadanie.
p.Plávková je podieľovou vlastníčkou a zároveň si prenajala od SPF podiely parcely KN-C
27/1, 27/4, 27/5, 27/6. Ponúkla, aby časť z parcely 27/1 užívala obec ako prechod
k starému cintorínu a na druhej strane požiadalo o možnosť užívania časti pozemku obec
Jakubovany, na týchto plochách nesmie prebehnúť žiadna výstavba nehnuteľností
a drobných stavieb okrem oplotenia, pred vstupom neoprávnených osôb.

uznesenie 08/09/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany súhlasí, aby obec Jakubovany riešila vzájomné
užívanie pozemkov MUDr.Plávkovej a Obce Jakubovany. Jedná sa o parcelu KN-C 27/2
a KN-C 28/2 obce Jakubovany a časti parcely KN-C 27/1 v majetku MUDr.Plávkovej.
Obecný úrad Jakubovany pripraví na ďalšie zasadanie obecného zastupiteľstva zmluvu o
vzájomnom užívaní pozemok, kde bude klauzula o tom, že pozemky musia zostať ako
zelená plocha, bez použitia pre umiestnenie drobnej stavby. To sa netýka vybudovania
oplotenia, ktoré bude zo strany vlastníka v prípade zrušenia zmluvy odstránené, resp.
presunuté na platnú hranicu pozemku, na jeho náklad.
Z: 4 prítomných
Za: 4

proti:0

zdržal sa: 0

7. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv vo veciach prevádzky obce
Starosta predložil a vysvetlil zmluvy:
Zmluva o dotácii pre MŠ s obcou Beňadiková na september – december 2017
a Zmluva o dotácii pre MŠ s obcou Jamník na september – december 2017
Zmluvy sa líšia len v termíne kedy musí byť zúčtovanie predložené druhej strane.
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uznesenie 09/09/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zmluvu s obcou Beňadiková
o dotácii na Materskú školu Jakubovany za mesiace september – december 2017.
Z:
Za:

prítomných

4
4

zdržal sa: 0

proti: 0

uznesenie 10/09/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zmluvu s obcou Jamník o dotácii
na Materskú školu Jakubovany za mesiace september – december 2017.
Z:

4 prítomných

Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

8. Aktuálne výzvy Eurofondov a zapojenie sa obce do nich
Starosta podal informáciu o stave v podaných žiadostiach na zateplenie KD
s ObÚ a MŠ. Na základe výzvy boli obidve žiadosti doplnené v bodocoh ako to
požadaval príslušný pracovník SIEA. Čaká sa na vyhodnotenie u vyhlasovateľa
výzvy.
Je vypísaná výzva na rekonštrukcie domov smútku – vysvetlenie podmienok
z výzvy zo strany starostu.
Výzva na rekonštrukciu športovísk – podmienky zapojenia. Táto výzva však bola
zrušená pre veľký záujem a malý objem financií.
Obec sa môže teda uchádzať o ozvučenie a rekonštrukciu chladiaceho systému.
Ostatné veci – kanalizácia, vodovod by boli na cudzích pozemkoch a bez zmluvy
s vlastníkmi nie je možné žiadosť na tieto veci podať. Pritom na zmluvy je veľmi
krátka doba, keď sa jedná aj o SPF a tam to rieši Bratislava a s termínom viac než 3
mesiace. Čo je už po termíne uzatvorenia výzvy.
uznesenie 11/09/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zapojenie sa do výzvy na
rekonštrukciu Domov smútku, keď základnou podmienkou je, že bude zistená
možnosť spracovať žiadosť cez MAS Horný Liptov, aby sme sa vyhli neúmerným
požiadavkám na sprostredkovanie a projekty. Len v prípade, že to MAS nebude
vedieť spracovať bude obec riešiť iného dodávateľa služieb.
prítomných

Z: 4
Za:

4

uznesenie 12/09/2017

proti:

0

zdržal sa: 0
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Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zapojenie sa do výzvy na
rekonštrukciu športového areálu. Základnou podmienkou je, že bude zistená možnosť
spracovať žiadosť cez MAS Horný Liptov, aby sme sa vyhli neúmerným
požiadavkám na sprostredkovanie a projekty. Len v prípade, že to MAS nebude
vedieť spracovať bude obec riešiť iného dodávateľa služieb.
4 prítomných

Z:
Za:

0

proti: 0

zdržal sa: 4

9. Rôzne
-Opravy obecného majetku v 9 -12 mesiaci 2017
Podaná správ o stave v opravách miestnych komunikácií
1.
II.etapa rekonštrukcie komunikcie Jaroslava Dermeková- Elen
Kucháriková
Prebehlo jednanie na Cestných satvbách s novým riaditeľom
a majú dať záväzné vyjadrenie či akciu budú realizvoať, alebo od nej
odstúpia a obec si bude môcť vybrať iného zhotoviteľa.
2.
od Slavomíra Žiarana popred bytové domy po hranicu obchodu
SD COOP Jednota,
3.
Od Bohuslava Kováčika po hranicu katastra s obcou L.Ondrej na
ulici za Horou
K 2. a 3. projekty spracováva Inf.Straka a očakávame doručenie výkazu
výmer, aby bolo možné dať záujemcom podklady pre spracovanie cenových
ponúk.
4.
Výstavba chodníka od hornej zastávky po p.Streleckého – úprava
terénu pred zimným obdobím a len vysypanie štrkom.
Projekt tiež dokončuje Ing.Straka, musel doriešiť prechod pre chodcov pod hornú
zástavkou a jeho osvetlenie, rovnako ako aj odvedenie dažďových vôd pred
domom Jána Klauča, kde je len trativod a nie rúra do potoka.
-iné
Informácia o Malom letisku nad obcou Jakubovany. Na základe podnetov občanov na
hluk šíriaci sa z plochy letiska, jazdenie cez lúky, lietanie rogala denne cez leto o 6
hod. ráno, ako i na základe vlastných skúseností s nevhodným správaním sa osôb na
tejto ploche – jazda na autách bezohľadne po ploche, medzi chodcami, bicyklistami,
korčuliarmi, jazda s deťmi na kolenách pred vodičom. Nerešpektovanie upozornení
od starostu a oplzlé vyjadrovanie. Každé dva-týždne chodíme kontrolovať plochu
a zberať odpadky po lúkach. Pritom okolie stromov na k.území Jamníka je celé
pokryté výkalmi. Na šachtách založíme pneumatiky a opäť ich odnesú na plochu
letiska. Preto je na stredu 20.9.2017 dohodnuté stretnutie s vedením Agrie. Dráhový
úrad bol na kontrole a miesto riešenia vecí – pre ďalšie obdobie, chce riešiť správne
konanie voči majiteľovi plochy, že ju nevyužíva ako má, ale nie je pritom schválený
prevádzkový poriadok.

10

Obecná kronika – elektronická verzia spracovaná cez kameru. Problém nevhodnej zastaranej kamery ktorú máme na obecnom úrade. Potreba zakúpenia novej techniky
potrebnej pre dokumentovanie udalostí v obci na digitálnych nosičoch.
Ing..Branislav Fábry bol prizvaný k tomuto bodu a prišiel na zasadanie OZ. Vysvetlil
potreby a dôvody komponentov.
uznesenie 13/09/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje 2000,-€ na zakúpenie digitálnej
kamery – fotoaparátu, plus príslušenstvo. Zostava bude zakúpená tak aby bolo plne
možné s ňou pracovať, aj keď bez niektorých filmových efektov.
prítomných

Z: 4
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0,

Zasadanie obecného zastupiteľstva opustil Ing.Jančuška, z dôvodu služobnej cesty ďalší
deň ráno.
Obecné zastupiteľstvo naďalej uznášaniaschopné. Úlohu zapisovateľa od tohto bodu
rpevzal p.Žiaran.
p.Žiaran predložil požiadavku na zakúpenie paráku. Pri akciách poriadaných v obci používal
doteraz p.Ivan Valent svoje zariadenia a už sú v nevhodnom stave. Parák bude súčasťou
vybavenia kultúrneho domu.
Poslanci nemali priepomienky.

uznesenie 14/09/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje nákup zostavy paráka do ceny
300,-€, keď objednávka bude daná firme ProxPR,s.r.o, ktorá zabezpečí v cene aj
dovoz na obec.
Z:
Za:

3

prítomných

3

proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta obce predložil stav v príjmoch a nákladoch rozpočtu obce pre rok 2017, ako ich
spracovala pracovníčka k 31.8.2017. Boli predložené jednotlivé položky z hľadiska
plnenia a požiadavka na úpravu položiek k 20.09.2017.
Starosta vysvetlil dôvody potreby úprav položiek a poslanci nemali k návrhu žiadne
pripomienky.
uznesenie 15/09/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje úpravu rozpočtu pre rok 2017
podľa predloženého návrhu, s termínom úpravy: 20.09.2017, keď sa do úpravy
premietne aj odsúhlasený nákup fotozariadenia za 2000,-€ a paráku do 300,-€.
Schválená úprava rozpočtu obce pre rok 2017 je súčasťou zápisnice z obecného
zastupiteľstva.
Z: 3
Za: 3

prítomných
proti: 0

zdržal sa: 0
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uznesenie 1x/09/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje
Z:

prítomných

Za:

proti:

zdržal sa:

10. Návrh na uznesenie – o jednotlivých uznesenia sa hlasuje vždy
........................prejedaní – diskusii k príslušnému bodu programu a nakoniec o prijatí
uznesenia o ukončení schôdze Obecného zastupiteľstva.

po

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

Zapisovateľ: Ing.Peter Jančuška .....................................
SIGNED
Po odchode Ing.Jančušku p.Žiaran

Overovatelia:

Dušan Žiaran ......................
SIGNED SIGNED
Vladimír Fábry..................................

.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Dňa:

20.09.2017 v Jakubovanoch

