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„Zápisnica“
Materiál z neplánovaného zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli
prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 04.06.2018 (pondelok)
o 19:30 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.

Prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní 3 poslanci obecného zastupiteľstva, ,
Ing.Peter Jančuška, , Matej Hrča, Vladimír Fábry
Neprítomní: Roman Kováčik

- ospravedlnený, Dušan Žiaran ospravedelnený

kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik
za verejnosť:

prítomný

bez účasti zástupcov verejnosti

Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné - áno prítomný 3 z 5

1. Otvorenie
OZ zahájil starosta obce Ing.Milan Zuzaniak

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

uznesenie

01/06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Matej Hrča – vzhľadom na nízky počet prítomných ako overovateľ
Overovatelia: Matej Hrča, Vladimír Fábry,
Zapisovateľ: Ing.Peter Jančuška
Zo :
Za:

3 prítomných
3

proti:

0

zdržal sa: 0

Bol prečítaný návrh programu, tak ako bol zaslaný v pozvánke.

Program: : 1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
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4. schvaľovanie zmlúv - projekty zníženia energetickej náročnosti budov
- stav projektu MŠ, zmluva na auditora, žiadosť na dotáciu s obcou
Konská, zmluvy na MŠ s Beňadikovou , Jamníkom na obdobie
september – december 2018
5. Riešenie nedoplatkov za dane a miestne poplatky z predošlých rokov
6. Rôzne – informovanie, prerokovanie
7. Návrh na uznesenie – o jednotlivých uznesenia sa hlasuje vždy po
........................

9.

prejedaní danej problematiky – diskusii k príslušnému bodu programu
a nakoniec o prijatí uznesenia o ukončení schôdze Obecného
zastupiteľstva.
Záver

Hlasovanie o programe tak ako bol v pozvánke a zverejnený
uznesenie 02/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva, tak ako je uvedené v predošlej časti. Zároveň v prílohe ako
Pozvánka.
Zo: 3 prítomných
Za:

3

proti: 0

zdržal sa: 0

K programu boli zo strany poslancov požiadavky:
Neboli požiadavky
nebolo potrebné hlasovať
Hlasovanie o požiadavkách poslancov na doplnenie programu:
3uznesenie ..../06/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje požiadavku poslanca ...........
na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod:
......................................................................................................................................
............................................
Zo:
Za:

4.

prítomných
proti:

zdržal sa:

Schvaľovanie zmlúv:

Zmluva na Obecný úrad s kultúrnym domom a SIEA bola podpísaná tak ako bolo
odhlasované na predošlom zastupiteľstve. Je zverejnená v registri zmlúv a obec má
na svojej stránke link na túto zmluvu. V súčasnej dobe sú zaslané na kontrolu
doklady z VO, keď v minulom týždni bol starosta zaniesť posledné tlačivá prehlásenia - v Spiš.Novej Vsi. Vlastná zmluva so zhotoviteľom bude podpísaná až
po kontrole, keď bude možná opäť potrebné zasadanie OZ na jej schválenie.
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Projekty zníženia energetickej náročnosti budov - stav projektu
Materská škola Jakubovany je predkladaná zmluva na schválenie, aby ju starosta mohol
podpísať. Jej schválenie bolo dôvodom na toto mimoriadne zasadanie OZ. Doklady na VO
sú kompletne pripravené na zaslanie ku kontrole.
Text zmluvy je zhodný s podmienkami zmluvy na Obecný úrad s kultúrnym domom, len
harmonogram je posunutý a rovnako je iná suma než pre budovu Obecného úradu.
Opätovne údaje zo schválenia nenávratného príspevku:
Kód žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,žiadosť“)
NFP310040I608
Kód výzvy na predkladanie žiadostí (ďalej len ,,výzva“)
OPKZP-PO4-SC431-2017-19

ž i a d o s ť s ch v a ľ u j e
s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 352 814,14 EUR (slovom:
tristopäťdesiatdvatisícosemstoštrnásť euro a štrnásť centov), pričom celkové oprávnené výdavky projektu
boli schválené vo výške 371 383,30 EUR (slovom:
tristosedemdesiatjedentisíctristoosemdesiattri euro a tridsať centov).
Odôvodnenie: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok
poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli
stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil.
Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie nesmie byť
prekročená. V konaní o žiadosti bolo zistené, že v rámci žiadateľom predložených a požadovaných výdavkov
boli identifikované také, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov definované vo výzve, v
dôsledku čoho bola výška celkových oprávnených výdavov znížená o 4 057,31 EUR (slovom:
štyritisícpäťdesiatsedem eur a tridsaťjeden centov). Zníženie požadovanej výšky celkových oprávnených
výdavkov bolo vykonané nasledovne: 474,30 EUR – Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty
vrátane ich technického vybavenia) - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie z dôvodu
nepriameho súvisu so znížením energetickej náročnosti budovy.
3 583,01 EUR – Projektový manažér – externé riadenie z dôvodu nedodržania finančných limitov v rámci
nepriamych výdavkov podľa prílohy č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované
projekty OP KŽP - Finančné a percentuálne limity, verzia 1.8.

uznesenie 03/06/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu číslo KŽP-PO4-SC431-2017-19/I608 :
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská
inovačná a energetická agentúra na čiastku príspevku maximálne 352 814,14 EUR
(slovom: tristopäťdesiatdvatisícosemstoštrnásť euro a štrnásť centov), pričom celkové
oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 371 383,30 EUR (slovom:
tristosedemdesiatjedentisíctristoosemdesiattri euro a tridsať centov).
Z: 3 prítomných
Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0
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uznesenie 04/06/2018

Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu na podpísanie zmluvy KŽP-PO4SC431-2017-19/I608
Z: 3 prítomných
Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

Otázka Prokjetového manažera k stavbám – starosta predložil návrh zmluvy na OU s KD
a zároveň prezentoval, že rovnaká zmluva na činnosť bude predmetom aj pre MŠ, kde
však návrh zmluvy vzal p.Hvostik na opravu sumy, keď táto musí byť zhodná s projektom
so súmou schválenou v projekte (teda zníženie o neoprávnenú sumu)
Diskusia: Ing.Jančuška požadoval aby p.Hvostik si priešiel obhájiť zmluvu a tiež zodpovedať na
otázky súvisiace s projektovou dokumentáciou.
p.Fábry predniesol požiadavku aby sa predložilo riešenie odvetrania budovy po zateplení.
Prítomní poslanci odmietli hlasovať za zmluvy a požadujú aby p.Hvostik bol
prizvaný na ďalšie zasadanie OZ. Rovnako požadujú aj prítomnosť stavebného
dozora Ing.Tibora Žiarana ak sa má podpisovať s ním nejaká zmluva alebo dohoda.
Potom budú hlasovať o uzneseniach
6uznesenie .../06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu na zabezpečovanie externého projektového
manažéra, ktorej hodnota je v súlade so schválenou sumou uvedenou v rozpise
položiek uzatváranej zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/I608 v sume 6759,69 € s DPH
a splnomocňuje starostu podpísaním zmluvy.
Z:
prítomných
Za:

NEHLASOVANÉ

proti:

zdržal sa:

6uznesenie .../06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu na zabezpečovanie externého projektového
manažéra, ktorej hodnota je v súlade so schválenou sumou uvedenou v rozpise
položiek uzatváranej zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/I623 na sumu 12.000€ s DPH
a splnomocňuje starostu podpísaním zmluvy.
Z:
prítomných
Za:

NEHLASOVANÉ

proti:

zdržal sa:

7 uznesenie .../06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za stavebného dozora stavieb Zateplenie budovy
obecného úradu s kultúrnym domom a Zateplenie budovy materskej školy
Ing.Tibora Žiarana, autorizovaného stavebného dozora, keď jeho odmeňovanie bude
v súlade %odmenou z objemu danej stavby. Obec Jakubovany s menovaným
uzatvorí zmluvy na projekty „Zateplenie budovy obecného úradu s kultúrnym
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domom" a „Zateplenie budovy materskej školy“ na čo má starosta splnomocnenie od
obecného zastupiteľstva.
Z:

prítomných

NEHLASOVANÉ

Za:

proti:

zdržal sa:

Zmluva na dotáciu pre obec Jakubovany od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR č.
148 666. Jedná sa o objem 1.400,-€ pre materiálno-technické vybavenie DHZO, na
OOPP pre členov DHZO, na ich odbornú prípravu a servis a nákup dielov hasičskej
techniky.
Predmetom bude oprava stroja – rozdeľovač a následne zostávajúce financie na
nákup nových OOPP a vybavenia technikou. Očakávame ja protipovodňový vozík,
ktorý nám bol písomne potvrdený, že bude dodaný v rámci poradia a financií.
Niektoré zbory už vozík dostali v máji 2018. Nákup bude na základe cenových
ponúk získaných oslovením dodávateľov a tiež z internetových cien, keď v roku
2017 niektoré oslovené firmy ani na ponuku nereagovali – majú všetko na internete
a nemajú záujem poskytnúť zľavu.
uznesenie 05/06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu č. 148 666 Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR a Obce Jakubovany na čiastku 1.400€ur a s termínom použitia do 31.8.2018.
Starosta obce je oprávnený zmluvu podpísať.
Z: 3 prítomných
Za: 3

proti:

0

zdržal sa: 0

Zmluva na vykonanie auditu za rok 2017. Predkladá sa návrh na uzatvorenie zmluvy
s firmou MAKROAUDIT s.r.o., s ktorou má obec dobré skúsenosti z hľadiska toho
že nielen vykonáva kontrolu, ale v prípade zistených nedostatkov v účtovníctve
uvedie ktoré veci sa nedodržali a aký je správny postup pre ďalšie obdobie. Pre
doklady ku kontrole chodia priebežne počas roka a tak sa obec môže vyhnúť
nedostatkom pre ďalšie obdobie, nie až po zhodnotení celého obdobia.
uznesenie 06/06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu s firmou MAKROAUDIT s.r.o. pre audit
účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2017 v sume 500,-€ bez DPH podľa čl. 2.1.
a 2.3.zmluvy a 50,-€ bez DPH podľa čl. 2.2 predmetnej zmluvy. Obecné
zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce túto zmluvu podpísať.
Z: 3 prítomných
Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

Dotácia od obce Konská na Materskú školu Jakubovany:
Boli vyčíslené náklady a prijmy na MŠ a podľa toho vykonaný prepočet podľa detí,
mimo predškolákov. Od obce Konská je požadovaný objem 988,-€ na rok 2018.
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uznesenie 07/06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť obce Jakubovany o dotáciu od obce Konská
na deti z tejto obce, mimo predškolákov v objeme 988,-€ pre rok 2018. Starostu obce
obecné zastupiteľstvo splnomocňuje na jednanie v predmetnej dotácii a podpísanie
zmluvy s obcou Konská.
Z:

3 prítomných
Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

Zmluvy s obcami Jamník a Beňadiková budú odsúhlasované až po obdržaní
stanoviska od týchto obci. Keď sa predkladá rovnaký návrh na dotáciu ako bolo na
mesiace január -jún 2018.

5.
Riešenie nedoplatkov za dane a miestne poplatky z predošlých
rokov
Zo strany Obecného úradu Jakubovany bol predložený „Záverečný účet obce za rok
2017“:
Bol predložený materiál záverečného účtu obce za rok 2017
Diskusia:
Ing.Jančuška - predložený materiál – záverečný účet obce Jakubovany za rok 2017
nebol predložený včas a sú v ňom nezrovnalosti. Požaduje sa jeho úprava v chybných
častiach a s tým požiadavka na súčasné predloženie správy kontrolóra obce.
uznesenie 08/06/2018

Obecné zastupiteľstvo požaduje od Obecného úradu upraviť položky v záverečnom
účte obce tak ako majú byť správne prepočítané. Keď záverečný účet bude
zverejnený a schvaľovaný na ďalšom - plánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva aj so správou hlavného kontrolóra
Z: 3 prítomných
Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 09/06/2018

Obecné zastupiteľstvo presunulo riešenie nedoplatkov na mesiac september 2018
zastupiteľstvo, keď obecný úrad v mesiaci júl a august podnikne kroky na
preukazateľné upozornenie neplatičov a potom predloží zoznam dlžníkov, objem
a dobu splatnosti na obecné zastupiteľstvo.
Z: 3 prítomných
Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0
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6. Rôzne – informovanie, prerokovanie
Informácia o tohtoročnom ročníku MRC Liptov: termín 7.9.- 8.9.2018. List od
Ing.Debnára – prečítaný poslancom OZ.
V súčasnej dobe čakáme na stanoviská obcí, kde sa preteky konajú, teda Jamník,
L.Peter, Vavrišovo a Pozemkové spoločenstvo Vavrišovo. Podľa ich stanovísk sa
rozhodne o trase pretekov a jednotlivých rýchlostných úsekoch. Zatiaľ máme
súhlasené stanovisko od Agrie Liptovský Ondrej,a .s. Na území katastra obce
Liptovský Ondrej vlastné preteky sa nekonajú. Obec Jakubovany využije len svoj
športový areál na zaparkovanie techniky pretekárov, stravovanie účastníkov
a hygienické zariadenia v penzióne Studená.
Diskusia: Ing.Jančuška odmietol súhlasiť s tým aby sa akcia konala v obci
Jakubovany -v parku a na miestnom ihrisku. Zdôvodnil to tým, že obec z toho nemá
žiaden príjem. Nedal žiaden návrh na iné riešenie.
Starosta obce vysvetlil spôsob priebehu akcie a hlasovanie OZ o vlastnom povolení
akcie a podmienkach až ak bude stanovisko od všetkých dotknutých obcí a štátnych
úradov.
uznesenie 10/06/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o stave prípravy MRC Liptov v roku
2018. Vlastné schválenie pretekov bude predmetom samostatného uznesenia, po
obdržaní stanovísk od dotknutých obci. Keď použitie obecného ihriska a miestneho
parku bude povolené pre parkovanie techniky účastníkov.
Z: 3 prítomných
Za: 2

Fábry, Hrča

proti: 1 Ing.Jančuška

zdržal sa: 0

Požiadavka MŠ na výpomoc pre školský rok 2018/2019
Prečítaný list riaditeľky MŠ zo dňa 23.5.2018
Riešenia:
Vysvetlené možné riešenia zabezpečenia činnosti zo strany starostu
Stanovisko poslancov:
Ing.Jančuška – nech sa zvolajú rodičia z Beňadikovej a nech sa striedajú pri tejto
činnosti, alebo nech sa dojedná vyšší príspevok.
Starosta – vysvetlil akú stratu bude mať obec ak čo i len jedno dieťa z Beňadikovej
rodič odhlási (min.2700,-€)
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uznesenie 11/06/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť riaditeľky MŠ Jakubovany na
výpomoc v šk.roku 2018 – 2019 a schvaľuje výpomoc od 1.9.2018, keď starosta
obce bude hľadať riešenie s riaditeľkou MŠ do 31.8.2018, aby sa činnosť zabezpečila
s čo najnižšími nákladmi. Ak nebude iné riešenie, tak s dodatkom zmluvy
s p.Piovarčiovou na školský rok 2018/2019.
Z: 3 prítomných
Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

Oprava komunikácií:
Starosta podal informáciu o vývoji v realizácii stavby cesty od Paľa Dermeka po
Elenu Kuchárikovú. Slovkorekt ich cenu nedal, ale požaduje najprv uzatvoriť zmluvu
s Cestnými stavbami a až potom riešiť nové cenové ponuky. Dodávateľ vyzvaný
listom na prevzatie staveniska a zároveň požiadaný právnik JUDr.Milan Uličný na
zastupovanie v danej veci obec Jakubovany.
Zameranie cintorína a súvisiacich plôch bolo objednané geodeta p.Hrica.
Cesta popred bytové domy – dnes a opäť zajtra príde p.Janík z LVS na odsúhlasenie
plôch ktoré bude financovať LVS, aby nedošlo k neskorším problémom
s odsúhlasením prác. Príde aj projektant p.Straka aby dané veci zapracoval do
rozpočtu – výkazu výmer. LVS prezentuje, že zemné práce si prevedie -odstránenie
pôvodnej vrstvy a požaduje len asfaltovanie.
Cena na kanála Mezovský navýšená o 1200€, voči 11/2017, bude sa hľadať cenová
ponuka na akciu opravy priepustu od iných firiem.

7.
Návrh na uznesenie – pri každom bode programu prebehlo
hlasovanie a posledným hlasovaním je ukončenie zasadania
uznesenie 12/06/2018

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ukončením mimoriadnej schôdze obecného
zastupiteľstva Jakubovany.
Z: 3 prítomných
Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0
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8. Záver
Za účasť a aktivitu poslancom poďakoval starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Ďalšie zasadanie bude zvolané ako plánované v mesaici jún 2018.
SIGNED

Zapísal: Ing.Peter Jančuška .........................................
SIGNED

Overovatelia: Matej Hrča.
Vladimír Fábry

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

.............................................
SIGNED
.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak

Dňa: 05.06.2018 v Jakubovanoch

