Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, ktoré sa uskutočnilo dňa
26.1.2015 (pondelok) o 18,00 hod. v kancelárií obecného úradu.
Prítomní všetci poslanci OZ
uznesenie 1/1/2015
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva bez zmeny, tak ako bol uvedený v pozvánke.
za:

5

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 2/1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Dušan Žiaran
Overovatelia: Ing.Peter Jančuška, Roman Kováčik
Zapisovateľ: Zdenka Fábryová
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 3/1/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o plnení uznesenia
16/12/2014 – za obdobie od 16.12.2014 do 26.1.2014, že nebol vykonávaný žiaden
nákup majetku.
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 4/1/2015
Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh nového rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva . Návrh bude zverejnený na úradnej tabuli a na nasledujúcom
zasadaní obecného zastupiteľstva bude schvaľovaný „Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva Jakubovany“.
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 5/1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.
Činnosť komisie, ktorá je trojčlenná, sa riadi platnými zákonmi. Svoje zistenia
predkladá vo forme zápisu obecnému zastupiteľstvu.
Zloženie komisie je v súlade so zastúpením politických strán a nezávislých
poslanov.:
predseda Ing.Peter Jančuška
za: 4
proti: 0

zdržal sa : 1

člen komisie Vladimír Fábry
za: 4
proti: 0

zdržal sa : 1 Fábry

Jančuška

člen komisie Matej Hrča
za:

4

proti: 0

zdržal sa : 1

Hrča

uznesenie 6/1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer obce Jakubovany spracovať Spoločný
program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova na
obdobie rokov 2015-2022 ako strednodobého rozvojového dokumentu regiónu
Horný Liptov, v ktorom bude obec Jakubovany mať vyčlenenú osobitnú časť
týkajúcu sa strategického plánovania rozvoja obce pre uvedené obdobie v zmysle
uzatvorenej zmluvy o dielo.( ako návrh textu) .
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 7/1/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje text zverejnenia informácie na úradnej tabuli obce:
Obec Jakubovany oznamuje verejnosti , že bolo zahájené spracovanie „Spoločný
program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova na
obdobie rokov 2015-2022“ ako strednodobého rozvojového dokumentu regiónu
Horný Liptov.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
uznesenie 8/1/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že sa poslanci obecného zastupiteľstvo stretnú
v mesiaci február 2015 a prejednajú svoje predstavy programu prác pre obdobie
2015-2018. Spracovaný materiál bude potom zverejnený na úradnej tabuli
k pripomienkovaniu občanov a v nasledujúcom termíne zasadania OZ, v mesiaci
apríl 2015, bude tento program prerokovaný a schvaľovaný.
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 9/1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že nebude robiť v súčasnej dobe zmeny platných
VZN, ale v priebehu roka, v prípade potreby podnetov na úpravy niektorého VZN
bude toto zaradené do programu zasadania obecného zastupiteľstva.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

uznesenie 10/1/2015
Obecné zastupiteľstvo zvolilo na základe výberového konania Ing.Jaroslava
Kuchárika za kontrolóra obce Jakubovany na obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2021.
Doba práce je 5% pracovného úväzku mesačne, keď v tom je i účasť kontrolóra na
zasadania obecného zastupiteľstva. Odmeňovania kontrolóra bude mesačne, keď
výška odmeny vychádza z platnej metodiky pre odmeňovanie kontrolórov.
za:
5
proti: 0
zdržal sa: 0
uznesenie 11/1/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave vo výbere zhotoviteľa
stavby a ukladá úlohu pre zástupcu starostu - na každom ďalšom zasadaní OZ
podať správa o vývoji v realizácii stavby a to až do skolaudovania stavby.
za:
5
proti: 0
zdržal sa: 0

uznesenie 12/1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť občanov z ulice na Kňazovom, aby vývoz
odpadov bol zabezpečovaný Obcou Liptovský Ondrej, keď z ich strany bude
vykonávaná úhrada poplatkov na Obecnom úrade v Liptovskom Ondreji. Zároveň sa
tento spôsob vývozu odpadov dotýka aj občanov Jakubovian na ulici za ihriskom.
Obec Jakubovany bude zabezpečovať vývoz odpadov na ulici za Hôrou pre občanov
Liptovského Ondreja, keď títo budú poplatky za odpad uhrádzať na Obecnom úrade
v Jakubovanoch. Medzi obcami Jakubovany a Liptovský Ondrej bude o tomto
spracovaný zápis, keď ukončenie spolupráce je možné len k 31.12. príslušného roka
výpoveďou spolupráce, s termínom doručenia vypovedania spolupráce minimálne 2
mesiace pred koncom príslušného kalendárneho roka. O spôsobe vývozu a úhrade
poplatkov budú oboznámení občania Jakubovian. Liptovský Ondrej si zabezpečí
informovanie svojich dotknutých občanov.
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 13/1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok 30,-€ pre Základnú organizáciu Červeného
kríža v Jakubovanoch, z položky reprezentačné, ktorá bude použitá na akciu
„maškarnej zábavy“ konanej 7.2.2015.
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 14/1/2015
Obecné zastupiteľstvo ukladá úlohu pre obecný úrad, zorganizovať akciu jarného
upratovania obce a Studenej doliny v mesiaci apríl. Do akcie zapojiť občanov obce
ako i chatárov v Studenej doline.
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 15/1/2015
Obecné zastupiteľstvo ukladá úlohu pre obecný úrad, preveriť možnosť obmedzenia
rýchlosti pohybu vozidiel na „ulici za Hôrou“. Termín: do 10.3.2015
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Overovatelia:
Ing.Peter Jančuška:

SIGNED

Roman Kováčik:

SIGNED

SIGNED

Dňa: 26.01.2015
Ing. Milan Zuzaniak
starosta obce
v.r.

