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Návrh „Zápisnice“
Materiál zo zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 24.03.2017 (piatok)
o 19:00 hod. v kancelárií obecného úradu.
Poznámka: prvé číslo znamená číslo uznesenia v poradí od začiatku roka 2017, 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 5
poslanci obecného zastupiteľstva: Dušan Žiaran, Vladimír Fábry, Matej
Hrča, Ing.Peter Jančuška, Roman Kováčik
Neprítomní: 0
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak prítomný
kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik
za verejnosť:

neprítomný, ospravedlnený

jedna osoba ako zástupca verejnosti

Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné - áno

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

01/03/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Roman Kováčik
Overovatelia:, Ing.Peter Jančuška, Vladimír Fábry
Zapisovateľ: Dušan Žiaran
Z: 5
Za: 5

prítomných
proti: 0

zdržal sa: 0

3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
Bol prečítaný návrh programu, ku ktorému písomne prišla písomná požiadavka.
K upravenému programu neboli ďalšie požiadavky na doplnenie v rámci diskusie.
Písomná požiadavka p. Fábryho : prosím doplniť návrh zápisnice o samostatný bod :
Riešenie budovy starej školy. V prípade požiadavky na zmenu programu bolo o návrhu
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poslanca V.Fábryho dané hlasovanie
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou programu obecného zastupiteľstva, keď sa
body programu 12 až 14 prečíslujú na 13 až 15. a doplní sa nový bod 12 : Riešenie budovy
starej školy.
Z: 5 prítomných
Za:

5

proti:0

zdržal sa: 0

Hlasovanie o programe
uznesenie 02/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva, keď sa do programu zaradil bod nový bod 12 Riešenie budovy starej
školy.“ A ostatné nasledujúce body sa príslušne prečíslujú. Program tvorí prílohu
zápisnice.
Z:
Za:

5 prítomných
5

proti:0

zdržal sa: 0

Bod č.4:. Správa o plnení uznesení
Správu o plnení uznesení podal starosta obce a tvorí prílohu zápisnice,
Zo strany poslancov neboli požiadavky k doplneniu správy
uznesenie 03/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie správu o plnení
uznesení k 22.03.2017 bez pripomienok.
Z:
Za:

5 prítomných
5

proti:0

zdržal sa: 0

5. List premiéra R.Fica a list prezidenta A.Kisku
Starosta obce prečítal list prezidenta SR A.Kisku a list premiera R.Fica
uznesenie 04/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie list Prezidenta SR A.Kisku
a list premiéra SR R.Fica.
Z:
Za:

5 prítomných
5

proti:0

zdržal sa: 0

6. Aktuálne výzvy z Eurofondov a zapojenie sa obce do nich
Aktuálne bola zverejnená výzva na Zatepľovanie verejných budov, kde sa jedná
o dva termíny na predloženie projektov. Prvý k 31.03.2017 je nereálny a druhý
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k 31.05.2017 je problémový v prípade potreby získania stavebného povolenia
a zabezpečenia verejného obstarávania. K dispozícii je 60 mil.€ pre samosprávu s min
čiastkou 70.000,-€. To by predstavovalo cca 857 akcií. Pri sume do 300.000,-€ je to 200
akcií. Z ohľadom na tento stav a to, že v roku 2016 bola výzva zrušená a už tam mali obce
pripravené projekty, ktoré predložili a neboli riešené. Je potrebné rozhodnutie či sa obec
za tých podmienok ako sú zverejnené vo výzve sa do nej zapojí. Predstavené podmienky
výzvy cez projektor zo stránky ministerstva.

Poslanci požiadali p.Tomáša Hvostika o vysvetlenie požiadaviek
výzvou,

so súvisiacov

uznesenie 05/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zapojenie obce do výzvy na
zatepľovanie verejných budov, s termínom podania žiadosti k 31.05.2017. Predmetom
bude riešenie budovy kultúrneho domu a budovy materskej školy.
Z:
Za:

5 prítomných
5

proti:0

zdržal sa: 0

7. Stanovisko obce k výstavbe rodinného domu p.Lakotu
Stavebník p.Miroslav Lakota predložil projekt stavby rodinného domu k vyjadreniu
obce – záväznému stanovisku obce k výstavbe rodinného domu.
Projekt bol predložený poslancom a vysvetlené údaje k nemu.
uznesenie 06/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany
A.

súhlasí s vydaním kladného záväzného stanoviska obce k výstavbe rodinného
domu stavebníka Miroslava Lakotu.

B.

v prípade budovania inžinierskych sietí na pozemkoch obce súhlasí
s navrhovanými trasami pre vodovodnú a kanalizačnú prípojku. V prípade
elektrickej prípojky sa obecný úrad vyjadrí tak aby trasa viedla od elektrického stĺpa
priamo popod miestnu komunikáciu, v mieste kde už vedie zemná trasa elektrickej
prípojky pre p.Petráša a potom odbočiť k trase vodovodnej a kanalizačnej prípojky.
V prvom kroku vykonať sondu na využitie existujúcej chráničky, v prípade jej
nepoužiteľnosti riešiť pretlak cesty a len v prípade nepriechodnosti „rakety“ riešiť
ako poslednú možnosť prepílenie miestnej komunikácie. na základe vydaného
rozkopávkového povolenia.
Z: 5 prítomných
Za:

5

proti:0

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo pre zdravotné problémy opustil Ing.Peter Jančuška.
Obecné zastupiteľstvo zostalo naďalej uznášaniaschopné.

8. Schvaľovanie plánu práce kontrolóra obce v roku 2017
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Kontrolór obce predložil návrh na plán práce pre prvý a druhý polrok 2017, kde
návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce.
Zo strany poslancov neboli požiadavky na zmenu navrhnutého plánu.
uznesenie 07/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje plán práce kontrolóra obce na
obdobie 2017
Z:
Za:

4 prítomných
4

proti:0

zdržal sa: 0

9.
Schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv, predaj pozemkov a kúpa
........................pozemku, požiadaviek dotácií na centrá voľného času

.....

Starosta obce predstavil jednotlivé zmluvy, vysvetlil ich dôvody jednalo sa o zmluvu :
Dodatok nájomnej zmluvy zo 14.02.2003 na nájom priestorov garáže s Agriou Liptovský
Ondrej a.s., kde dochádza k zmene ceny.
Zmluva o pripojení zariadenia Hasičského domu od SSE-Distribúcia, kde obec požiadala
o zmenu ističa. SSE-Distribúcia so zmenou súhlasila, keď sa zachováva 25A odber , ale
so zmenou typu ističa. Tým bude účtovaný iný poplatok a zároveň vrátený poplatok
rozdieľový, za trojfázový istič, ktorý tam nikdy nebol.
Dodatok k Rámcovej kúpnej zmluve so STAVMAT Stavebniny. Zmena nastáva v tom, že
v prípade sporu bude tento riešiť Všeobecný rozhodcovský súd SR. Je tú riziko, že obec
stratí možnosť v prípade sporu o kvalite odobraného tovaru alebo iných problémov právo
obhajovať sa pred súdom. Firma neposkytuje zľavu z množstva/objemu odobraného
tovaru len umožňujem preberanie tovaru a účtovanie faktúrou s dojednanou splatnosťou.
Navrhuje sa jednať so stavebnými predajňami o čo najvýhodnejších podmienkach pri
odbere stavebného tovaru a potom sa obecné zastupiteľstvo rozhodne o tom ako a s kým
bude zmluva uzatvorená, na aké obdobie a limit, vzhľadom na podmienky verejného
obstarávania
uznesenie 08/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovanyne odsúhlasuje dodatok č.1. zmluvy o nájme
s Agriou Liptovský Ondrej , a.s. zo dňa 14.02.2003, kde sa mení cena na 20,-€ mesačne
vrátane DPH. S účinnosťou od 01.01.2017
Z:
Za:

4 prítomných
4

proti:0

zdržal sa: 0

uznesenie 09/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovanyne súhlasí so zmluvou na odber elektrickej
energie od SSE-Distribúcia , a.s., kde sa mení typ ističa 25A na základe požiadavky obce
Jakubovany. Účinnosť od 23.02.2017
Z:

4 prítomných

5

Za:

4

proti:0

zdržal sa: 0

uznesenie 10/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany súhlasí s Dodatkom č.1 k rámcovej kúpnej
zmluve s firmou STAVMAT STAVBNINY ,s.r.o. S účinnosťou od .01.04.2017.
Z:
Za:

4 prítomných
0

proti:4

zdržal sa: 0

Starosta: navrhol, že preverí či je možné zmeniť rozhodovaciu položku za klasický súd.
Resp. preverí či je vôbec potrebné ďalej zmluvu uzatvárať vzhľadom na inv.aktivity obce.
Pokiaľ zmluva nie je potrebná nebude ďalej riešená.

Kúpa pozemku pod Hasičským domom od p.Petera Čačku.
Právnik JUDr.Uličný Milan pripravil návrh kúpnopredajnej zmluvy na odkúpenie pozemku
podľa spracovaného geometrického plánu od vlastníka p.Petera Čačku. Predávajúci
súhlasí s cenou 10,-€ za m2 a podmienkou úhrady poplatkov súvisiacich so zápisom do
katastra nehnuteľností zo strany obce.
uznesenie 11/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany súhlasí s odkúpením pozemku pod budovou
Hasičský dom, vlastníka pozemku Petra Čačku za cenu 10,-€ /m2 podľa spracovaného
geometrického plánu. Obec bude znášať všetky náklady spojené so zápisom zmluvy na
katastri nehnuteľností. Kúpnopredajnú zmluvu a veci súvisiace so zápisom bude riešiť
JUDr.Uličný Milan.
Z:
Za:

4 prítomných
4

proti:0

zdržal sa: 0

Predaj pozemku pod chatou pre manželov Čupkovcov
Predaj pozemku pod chatou pre p.Perneša a Sališa
Na základe zverejnených zámerov o predaji nehnuteľností s využitím prednostného
predaja neboli zo strany verejnosti vznesené žiadne požiadavky alebo pripomienky ani
k jednomu prípadu.. Obecné zastupiteľstvo môže preto pristúpiť k schvaľovaniu vlastného
predaja pozemkov.
Kde predajná cena je 10,-€/m2. A plocha pri každom prípade 100m2. S tým, že náklady
súvisiace s prepisom pozemku hradia kupujúci. Kúpnopredajné zmluvy pripraví JUDr.
Uličný Milan.
uznesenie 12/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Jakubovany, ako prípad hodný osobitného zreteľa v znení:
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Obec Jakubovany schvaľuje predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Jakubovany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer
predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. C-KN 460 o výmere
parcely 100 m2, zastavané plochy a nádvoria o výmere. , v katastrálnom území
Jakubovany, zapísanom na liste vlastníctva LV č. 1, na katastrálnom odbore Okresného
úradu Liptovský Mikuláš.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku, ktorý Obec Jakubovany
nevyužíva, je postavená rekreačná chata záujemcov, ktorá je v ich osobnom vlastníctve.
Na dotknutý pozemok bol spracovaný znalecký posudok č. 10/2016 zo dňa 25.7.2016
a predajná cena je nad touto znaleckou cenou. Žiadatelia sa tak stanú vlastníkmi pozemku
pod nehnuteľnosťou ktorú vlastnia.
Kupujúcimi budú:
JUDr.Jaroslav Čupka, rod. Čupka, ženatý, nar. 28.02.1950,
bytom Podtureň, č.505, 033 01 pošta Liptovský Hrádok, Slovenska republika
RČ: 500228/134, v ½
a
Eva Čupková, rod. Bartová, vydatá, nar. 24.05.1955
bytom Podtureň, č.505, 033 01 pošta Liptovský Hrádok, Slovenska republika
RČ: 555524/6686, v ½.
Kúpna cena je stanovená na cenu 10,00 €/m2, na pozemok C-KN 460 o výmere parcely
100 m2 , celková cena je 1.000,-€.
Náklady súvisiace so zápisom na Katastri nehnuteľností a prípadným geometrickým
plánom znášajú kupujúci v plnom rozsahu.
Z:

Za:

4 prítomných

4

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 13/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Jakubovany, ako prípad hodný osobitného zreteľa v znení:
Obec Jakubovany schvaľuje predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Jakubovany ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Jakubovany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer
predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. C-KN 451 o výmere
parcely 100 m2, zastavané plochy a nádvoria o výmere. , v katastrálnom území
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Jakubovany, zapísanom na liste vlastníctva LV č. 1, na katastrálnom odbore Okresného
úradu Liptovský Mikuláš.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku, ktorý Obec Jakubovany
nevyužíva, je postavená rekreačná chata záujemcov, ktorá je v ich osobnom vlastníctve.
Na dotknutý pozemok bol spracovaný znalecký posudok č. 9/2016 zo dňa 25.7.2016
a predajná cena je nad touto znaleckou cenou. Žiadatelia sa tak stanú vlastníkmi pozemku
pod nehnuteľnosťou ktorú vlastnia.
Kupujúcimi budú:
Ing.Jozef Perneš, nar. 28.02.1950, bytom Stodolova 1882/4, 03101 Liptovský Mikuláš,
Slovenska republika, v ½
a
Ing.Ján Sališ, rod.Sališ nar. 24.12.1953 a Sališová Eva r. Nechalová, nar. 23.04.1953,
bytom Novomestského 1350/112, 905 01 Senica, Slovenska republika, v ½.
Náklady súvisiace so zápisom na Katastri nehnuteľností a prípadným geometrickým
plánom znášajú kupujúci v plnom rozsahu.
Kúpna cena je stanovená na cenu 10,00 €/m2, na pozemok C-KN 451 o výmere parcely
100 m2 , celková cena je 1.000,-€.
Náklady súvisiace so zápisom na Katastri nehnuteľností a prípadným geometrickým
plánom znášajú kupujúci v plnom rozsahu.
Z:

4 prítomných

Za:

proti:

4

0

zdržal sa: 0

Žiadosť o dotáciu za deti navštevujúce krúžky v zariadeniach Mesta Liptovský Mikuláš.
Vysvetlené podmienky poskytovania dotácií zo strany obce Jakubovany
uznesenie 14/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany odsúhlasuje dotáciu pre Mesto Liptovský
Mikuláš, za obdobie Január –jún 2017, za deti obce Jakubovany navštevujúce centrum
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš. vo výške 42,-€/ dieťa.
Keď centrum navštevujú 3 deti z obce Jakubovany.
Z:
Za:

4 prítomných
4

proti:0

zdržal sa: 0

Požiadavka p.Adriana Slobodu a Borisa Slobodu na odkúpenie parcely č.659/4 vo
vlastníctve obce pred domom č.74. Bola prijatá len emailovou poštou dňa
23.03.2017 ráno a nespľńa základné podmienky pre prerokovanie.
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s neúplnou žiadosťou a vysvetlené o aký
prípad plochy sa jedná.
uznesenie 15/03/2017
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Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany na svojom zasadaní dňa 24.03.2017 nerieši
požiadavku ktorá nespĺňa zákonné podmienky oficiálnej žiadosti.
Z:

4 prítomných

Za:

proti:0

4

zdržal sa: 0

10. Rozdrobenosť pozemkov v obci a možné riešenia
V katastri obce je veľká rozdrobenosť pozemkov a do úvahy prichádza komasácia
v extraviláne a intraviláne obce. Štát bude ešte uvoľnovať financie na takéto vysporiadanie
pozemkov, ale všetko má svoje pre a proti. S tým aby sa komasácia začala musí byť
vykonaný prieskum medzi vlastníkmi a získané kladné stanovisko. Nejde pritom o plochy
urbárneho spoločenstva, tých sa komasácia netýka, môžu byť len zamenené územia plôch
ale nie zmena vlastníckych pomerov na ploche. Navrhuje sa OZ aby odsúhlasilo konanie
obecnej schôdze kde budú občanom prezentované výhody a nevýhode komasácie,
časové lehoty, finančné podmienky.
uznesenie

/03/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje uskutočnenie obecnej schôdze vo
veci majetkových úprav v extraviláne a intraviláne obce Jakubovany. Na schôdzu prizvať
i zástupcu Okresného úradu Lipt.Mikuláš . odbor lesného a pôdneho fondu. Termín
uskutočnenia obecne schôdze do 45 dní, presný termín podľa možnosti prítomnosti
zástupcu Okresného úradu Liptovský Mikuláš.
Z:
Za:

4 prítomných
4

proti:0

zdržal sa: 0

11. Stav príprav akcií na údržbe obecného majetku na letné obdobie
Zo strany starostu boli podniknuté kroky k spracovaniu podkladov pre opravy miestnych
komunikácií a k spracovaniu projektu na výstavbu chodníka v úseku od domu p.Streleckého po roh
pozemku p.Beťkovej.
V súčasnej dobe bude jednané o termíne realizácie úseku ulice od Pala Dermeka po dom Eleny
Kuchárikovej (Majgotovej). Kde je cena vysúťažená. Cestné stavby, a.s. budú oslovené vo veci
pokračovania v stavbe –ďaľšej etape.
Opravy komunikácie po prácach LVS, a.s. boli predmetom jednania s p.Benikovským. Bude
riešená spolupráca pri opravách tak aby sa poškodené komunikácie opravili v celej šírke
s financovaním šírky mimo výkop LVS zo strany obce, keď obec si vyberie zhotoviteľa.
Dreviny na miestnych cintorínoch – čakáme na správu od arboretistu a na správu od Štátnej
ochrany prírody – dendrológa. Z Mesta Liptovský Mikuláš máme od primátora prísľub, že nám
mestský úrad bude riešiť správne konanie na výrub drevín, keď uplatníme požiadavku na
Okresnom úrade L.Mikuláš.
V tomto týždni bola komisia UPSVR vo veci našej požiadavky na pracovníka p.Karcola. Podľa toho
budú riešené práce na mesiac apríl z oblasti stavebnej. Pracovník p.Bohuslav Kováčik má
pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30.11.2017 a priebežne sú mu prideľované práce na údržbe
obecného majetku. Hlavným zámerom je spílenie drevín pri potoku do konca mesiaca marec
a potom ich odstraňovanie. Následne orezávanie stromov pod elektrickým vedením po obci, dervín
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pred S.Žiaranom a p.Streleckým. Budeme pokračovať v oprave vnútorného priestoru požiarnej
zbrojnice –elektrických rozvodov a stien. Na opravu strechy bola podaná žiadosť na DHZ SR
a HHaZ. Rovnako bola podaná žiadosť o dotáciu na MF pre oplotenie starého cintorína.
Potrebujeme vykonať valcovanie ihriska, valcovanie parku.
Úpravy terénu zelenej časti dvora Materskej školy
Bude dňa 24.03.2017 vykonaná obhliadka cesty III.triedy v obci za účelom údržby krajníc a zábran
popri potoku v úseku od mosta pre Romanom Kováčikom, po post pred Švihrom s riaditeľom
Správy ciest stredisko L.Mikuláš
Riešime kompostovanie pre obec a pre občanov, keď so starostami mikroregionu hľadáme
spôsob zabepečenia povinností obcí v tejto oblasti. Stále sú občania ktorí svojvoľne vyvážajú po
rôznych miestach mimo obec odpady z domácností a záhrad aj stavebný odpad.
Vodovodná sieť od modlitebne po dom p.Vostikovej – LVS bude vykonávať merania tlaku na
koncovej časti aby sa zistilo aká je možnosť predĺženia trasy. Výkop zo strany p.Lakotu a hadica
od LVS ak bude dostatočný tlak ako majú predpísané.
Spotreba energií v obci za rok 2016 a pre porovnanie za rok 2015 bola poskytnutá poslancom
k preštudovaniu. Starosta od začiatku roka prevádza detailné sledovanie spotreby pre zmeny
ističov a sadzby v jednotlivých odberoch. Nemáme ešte od SSE,a s. a SPP, a.s. platné ceny
energií, keď máme platné zmluvy na čiastku ktorú oni môžu riešiť, ale nevieme ako je to
s poplatkami podľa regulačného úradu (URSO).
Otázky a požiadavky poslancov:

P.Fábry požiadal o doplnenie
Prosím doplniť návrh zápisnice-bod č.11 o vetu:Oprava komunikácie od č.p.30 (bytovka) po č.p.35
(p.S.Žiaran) vrátane priepustu jarnej a dažďovej vody v hornej časti.
Starosta vysvetlil, že musí byť spracovaný návrh projektu miestnej komunikácie a potom sa bude
riešiť otázka technického prevedenia a výber zhotoviteľa. Priepust so záchytom bude súčasťou
projektu.
Neboli už ďalšie požiadavky.

uznesenie 17/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie informácie od starostu obce
z hľadiska prác na jarné a letné obdobie.
Z:
Za:

4 prítomných
4

proti:0

zdržal sa: 0

12. Riešenie prevádzky starej školy
p.Fábry vysvetlil dôvod svoje požiadavky – potrebné vyriešiť čo bude s bodovou ďalej.
Starosta obce podal informácie o spôsobe využívania objektu a jeho zabezpečeniu proti ďalšiemu
poškodzovaniu. Ak má byť objekt zbúraný k čomu musí byť búracie povolenie, potom sa musí
najprv vyriešiť otázka čo bude na pozemku budované. Ináč nemá význam vynaložiť v súčasnej
dobe financie a potom riešiť ako budovať novú stavbu a zistiť, že musíme zmeniť osadenie novej
budovy lebo sa nebude jednať o rekonštrukciu pôvodnej a predpisy sú zrazu iné.
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Obec nemá iné pozemky vhodné pre výstavbu svojej budovy. Plocha pri KD je úzka aby sme niečo
k budove postavili. Nikto nepredá obci vhodný stavebný pozemok. Starosta navrhol nech poslanci
prídu s návrhmi na riešenie potrieb obce a možností výstavby.
K tomuto bodu nebol pripravený žiaden materiál ktorý by mohlo zastupiteľstvo riešiť.

13. Rôzne
- Kultúrno športové podujatia v obci:
Sadenie mája , Minirally 2017, Obecný výstup na Baranec,
.Športový deň, Deň detí, Juniáles, Filištín tour
-Listy MS Červeného kríža –poďakovanie za pomoc pri akciách
........................Betlehem, Maškarný, Batóžkový ples, Schôdza MS ČK
-Elektronické schránky – podanie informácie o stave na obecnom
........................úrade, elektronická pečať
Starosta obce dal poslancom informácie k pripravovaným jednotlivým akciám
a spoluúčasť obce a tiež podal informácie k uskutočneným akciám
Elektronické schránky – starosta vysvetlil stav na Slovenku z hľadiska použitia
ES. Problémovým pre obec je digitálny podpis, keď je potrebné objednať
elektronickú pečať ktorá je na rôznu dobu a je vydávaná nie na obec, ale obec
a meno starostu. Preto bude riešená objednávka tak aby sa zbytočne nehradili
poplatky.
uznesenie 18/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie informácie o pripravovaných
kultúrno-športových akciách a spôsobom spoluúčasti obce na nich. V prípade Minirally
musí byť zabezpečený súhlas od AGRIE a od všetkých obcí v katastroch ktorých sa bude
súťažiť, nie prejazd podľa cestných pravidiel. Potom bude obec Jakubovany riešiť
umiestnenie súťažiacich a povolenie akcie na území obce Jakubovany.
Z:
Za:

4 prítomných
4

14 Návrh

proti:0

zdržal sa: 0

na uznesenie

Zo strany občanov ktorí oslovili obecný úrad je požiadavka na doplnenie 1 svietidla pred
COOP Jednota, smerom k bytovkám.
Starosta: doplnenie svietidieľ bude riešené celkove v obci, keď sú pripravené kroky aby do
jesenného obdobia boli doplnené svietidlá aj v iných častiach obce, kde súčasný stav
nepostačuje.
uznesenie 19/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany súhlasí s doplnením svietidla pred COOP
Jednota, spoločne s doplnením svietidiel aj v ostatných častiach obce, kde parametre
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osvetlenia nepostačujú pre bezpečnosť chodcov. S realizáciou do jesenného obdobia.
Z:
Za:

4 prítomných
proti:0

4

zdržal sa: 0

Ďalšie požiadavky neboli a zo strany poslancov, bolo odhlasované ukončenie
schôdze obecného zastupiteľstva.
uznesenie 20/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany na základe prerokovania celého programu
ukončuje schôdzu obecného zastupiteľstva dňa 24.03.2017
Z:
Za:

4 prítomných
proti:0

4

zdržal sa: 0

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

Zapisovateľ p.Dušan Žiaran .....................................
SIGNED

Overovatelia: Ing.Peter Jančuška ......................
SIGNED
SIGNED
Vladimír Fábry .............................................

.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Dňa:24.03.2017 v Jakubovanoch

