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„Zápisnica“
z plánovaného zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 21.01.2019 (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 poslanci obecného zastupiteľstva, , Ing.Peter
Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik , Dušan Žiaran
Neprítomní: 0
kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik
za verejnosť:

s účasťou 0

prítomný

zástupca verejnosti

Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné - áno

1. Otvorenie
OZ zahájil starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
Návrh starostu:
Navrhovateľ: Matej Hrča
Overovatelia: Lucia Jančušová, Dušan Žiaran
Zapisovateľ: Roman Kováčik
Na základe návrhu na navrhovateľa, zapisovateľa a overovateľov, neboli iné
návrhy, bolo hlasované o uznesení
uznesenie

01/01/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Matej Hrča
Overovatelia: Lucia Jančušová, Dušan Žiaran
Zapisovateľ: Roman Kováčik
Zo : 5 prítomných Za:
5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej
Hrča , Roman Kováčik , Dušan Žiaran
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
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3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
4. Vyhodnotenie uznesení OZ
5. Stav v projektoch zateplenia budov, opráv komunikácií
6. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv vo veciach prevádzky obce, žiadosti o dotácie
7. Kultúrne, spoločenské a športové akcie obce v roku 2019
8. Územný plán obce – informácia o stave, schvaľovanie potrebných dokumentov
9. Stanovisko obce k územnému konaniu ZOO Kontakt, s.r.o.
10. Materská škola – schválenie finančného rozpočtu podľa pridelenia
podieľových daní, informácia o obedoch pre predškolákoch
11. Rôzne – prerokovanie materiálov, ktoré netvoria samostatný bod rokovania
12. Návrh na uznesenie – o jednotlivých uznesenia sa hlasuje vždy po prejednaní danej problematiky –
diskusii, k príslušnému bodu programu a nakoniec sa hlasuje o prijatí uznesenia o ukončení schôdze
Obecného zastupiteľstva.
13. Záver

Hlasovanie o programe schôdze OZ, tak ako bol v pozvánke a zverejnený
uznesenie 02/01/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva, tak ako je uvedené v predošlej časti. Zároveň v prílohe ako
Pozvánka.
Zo: 5 prítomných Za:
5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej
Hrča , Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

Požiadavky na doplnenie programu nemôžu byť v takom zmysle, aby sa
požadovalo na tomto zasadaní predloženie nejakých dokumentov z obecného
úradu. Takáto požiadavka môže byť len zaradená na schválenie uznesenia
o tom čo má Obecný úrad pripraviť, keď poslanec svoj návrh nadiktuje do
zápisnice a OZ o tom prijíma uznesenie.
K doplneniu programu zasadania neboli zo strany poslancov požiadavky:

Vyhodnotenie uznesenia – nákupy od posledného OZ:
Správu podal starosta obce:

4.
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Nákup varného hrnca na prípravu teplej vody, nápojov, s možnosťou varenia jedla.
Zakúpené vo f. METRO, kde bola obec zaevidovaná. Hrniec odskúšaný na
Betleheme, fazulovici a tiež na Silivestra. Jedná sa o smaltovaný hrniec.
Nákup prenosného zosilňovača, tiež v f.METRO, keď má niekoľko vstupov a funguje
na bateriu, alebo na sieť. Odskúšané na akciách.
Nákup ohňostroja a tiež vína na vítanie nového roka 2019. Potom už len drobné
nákupy vyvolané potrebou opráv a v predošlom týždni nákup lopát na sneh ktoré
potrebné doplniť pre opotrebovanie resp. prasknutie pri bežnej práci a nemožnosť
ďalšej opravy.
Zakúpené OOPP pre pracovníkov na zimné obdobie.
Kovové kontajnery na sklo v zmysle uznesenia, keď sa čakalo na zámenu po vývoze
v mesiaci január, ktorý meškal a teraz sa pre snehové podmienky zámena nestihla
uskutočniť, keď pracovníci v prvej rade zabezpečujú schodnosť komunikácií pre
peších.
Konvektomat a umývačka riadu do kuchyne MŠ zakúpená podľa odsúhlasenej
cenovej ponuky dodávateľa (OZ v mesiaci november 2018). Spustenie do prevádzky
Bolo vykonané po úprave vody a kanalizácie (previedli p.Husárikovci) a dodávateľ
zapojil el.energiu, spustil prevádzku a zaučil pracovníčku. Učiteľky teraz stále
porovnávajú kvalitu jedla. Kuchárka chce všetko odskúšať z hľadiska receptov -ako
sa to dá variť a piecť. Zistila, že je to úspora času a energie elektrickej aj jej práce.
uznesenie

03 /01/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie správu starostu obce
o nákupoch a plnení uznesení za obdobie medzi zasadaniami OZ.
Zo: 5 prítomných Za: 5
Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti:0

zdržal sa: 0

5. Stav v projektoch zateplenia budov, v opravách komunikácií
Starosta obce podal správu o stave projektov MŠ a OÚ S KD. Prípad stojí na SIEA, kde
vykonávali kontrolu a teraz majú potvrdiť či je možné podpísať zmluvu s vybranými
zhotoviteľmi. Boli podané ročné a mimoriadne správy, žiadosť o predĺženie termínu
realizácie MŠ. Vznikol problém v predošlom týždni pri komunikácii s p.Kapustom, keď
p.Hvostik je mimo Slovensko a stanovené termíny sa nedali dodržať.
uznesenie 4/01/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie podané starostom, súvisiace
S projektami zníženia energetickej náročnosti budov MŠ a OU s KD,
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej
Hrča , Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

Územný plán obce Jakubovany – spracované zadanie odoslané elektronicky a v súčasnej
dobe prišli odpovede a zapracovávajú sa do podkladov. Boli uhradené zálohové platby pre
p.Fajčíka v 12/2018. Pre odborný dozor p.Noskovú v 1/2019. Bude podaná žiadosť do
Žiliny na odbor výstavby.
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Opravy komunikácií – cesta v úseku Fábry- S.Žiaran bola zazimovaná, keď potrebné
počkať na úpravy zeminy na okrajoch v jarnom období. Osadenie jedného priepustu.
Previesť nad objednávku pre opravu výkop a prekládku vedenia verejného osvetlenia.
Ďalší úsek opravy - bude rokovanie s LVS na spôsobe riešenia opravy v jarnom období
pred bytovými domami. Predtým potreba určiť ako budú rozdelené parkovacie plochy pre
bytovými domami, kde je problém s vlastníkmi a kde je vlastníkom obec. Prevedená
čiastočná oprava výjazdu k domom pri rod.dome 72, bude pokračovať na jar položením
živničnej vrstvy.
Spracovanie podkladov pre územné rozhodnutie na cestu na Kňazovom a na Povrázkach:
Práca sa rieši s projektantom p.Uličným z Konskej. Ten bude pripravovať podklady, aby
sme získali územné rozhodnutie a mohli požiadať SPF o vydanie pozemkov pod tieto
cesty. Spolupráca s OU L.Ondrej problémová, keď list o faktúre za úpravu cesty
frézovanou drťou. Smeti TKO bude si každá obec riešiť za svoje rodinné domy, čo je
zmena oproti roku 2018.
V budúcom týždni riešené dopravné značenie v obci, ktoré po základom spracovaní bude
predložené OZ. Vysvetlenie základného značenia hlavnej cesty a podľa toho bočných
ciest. S obmedzením rýchlosti na 40 a obytnými zónami. Keď budem mať podklad
zvolám komisiu – poslancov obce – na posúdenie návrhu a na pripomienkovanie. Potom
musí byť spracovaná cenová ponuka od firiem ktoré dopravné značenie dodávajú (stĺpiky,
značky), ale aj ich osádzajú podľa predpisov.
uznesenie 05/01/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie podané starostom, súvisiace
s územným plánom, s opravou miestnych komunikácií, projektom pre územné
rozhodnutie na Kňazovom , s projektom dopravného značenia v obci.
Z: 5 prítomných Za:
5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej
Hrča , Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

Informácia k „Mimoriadna situácia“ – snehová kalamita –podanie informácie o MS a stave
k 21.1.2019 k 18:00hod. Predpoklad zrušenia dňa 22.1.2019 v priebehu dňa, keď budú
vykonané posledné úpravy krajníc od vrstiev snehu, aby nedošlo pri topení k stekaniu
vody dole obcou.

6. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv vo veciach prevádzky obce, dotácie
Zmluva s obcou Beňadiková na dotáciu MŠ za deti z obce Beňadiková na prvý polrok
2019
Zmluva s obcou Jamník na dotáciu MŠ za deti z obce Jamník na prvý polrok 2019

uznesenie 06/01/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o dotácii na deti z obce Beňadiková na prvý
polrok 2019, ktorú starosta podpísal k 8.1.2019
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

5

uznesenie 07/01/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o dotácii na deti z obce Jamník na prvý polrok
2019, ktorú starosta podpísal k 28.12.2018
Z: 5 prítomných Za:
5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

Pri riešení zľavy na plyn bola požiadavka doriešiť aj el.energiu bez zmeny dodávateľa.
SSE, a.s. poslala cenovú ponuku podľa jednotlivých typov odberov. Pri porovnaní s inými
obcami kde je SSE dodávateľov bola zľava totožná. Dodatok podľa obdržanej cenovej
ponuke bol podpísaný a platí na dva roky. Jedná sa o uznesenie keď sa prejednával aj
odber plynu a dodatok s SPP, a.s.
uznesenie 08/01/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok zmluvy o zľave pri dodávke elektrickej energie
od SSE, a.s. od 1.1.2019 do 31.12.2020
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

OZO, a.s. na začiatku roka 2019 zaslalo návrh dodatku zmluvy k cenám za TKO a vývoz.
Zohľadnilo nárast minimálnej mzdy. Poslancom boli prezentované ceny platné v roku 2018
a porovnanie nárastu týchto položiek jednotlivo.
Na základe diskusie - či obec bude riešiť zmenu spoločnosti, keď OZO rieši pre budúcnosť
separáciu a zhodnocovanie odpadov z TKO , čím odpadnú poplatky za skládkovanie,
ktoré podľa oznamu MŽP SR budú z roka na rok narastať podľa pomeru vyseparovaných
a skládkovaných odpadov – bolo dané hlasovať o uznesení:
uznesenie 9/01/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č.15 zmluvy so spoločnosťou OZO, a.s.
súvisiaci s cenami za TKO, stavebný a objemový odpad s platnosťou od 1.1.2019, keď
účinnosť deň po zverejnení zmluvy.
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

p.Bubala – spoluvlastník pozemku a rodinného domu Jakubovany 112 (Laštíkovie)
predložil žiadosť vo veci pozemku obce, ktorý susedí s jeho nehnuteľnosťou. Zároveň
chce riešiť pozemky zámenou – časť ktorá slúži ako miestna komunikácia pred domom
p.Dušana Žiarana – zokruhovanie trasy.
Chce aby sme riešili pozemok obce, kde je postavený prístrešok, ktorý odkúpil s rodinným
domom, robil geodetické zameranie na plochu prístrešku a tiež na rozdelenie rodinného
domu a hospodárskych budov. Teraz chce pokračovať, ale má záujem o časť plochy pred
plotom vedľa Čačka. Chce si tam robiť parkovanie. Z hľadiska obce mať len pás cesty
a nie aj úzky pás pri ceste je problém pre údržbu v zime. Návrh je, aby starosta obce
a zástupca starostu boli poverení jednaním a potom predložili na OZ možné riešenia, ktoré
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by boli možné akceptovať aj zo strany p.Bubalu a jeho spoluvlastníčky. Bola predložená
mapka situácie.
uznesenie 10/01/2019
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu Milan Zuzaniaka a zástupcu starostu
Dušana Žiarana
na rokovanie ohľadne zámeny časti pozemkov s vlastníkmi
nehnuteľností, okolo rodinného domu Jakubovany 112. Možné riešenia akceptovateľné
druhou stranou budú predložené na zasadaní OZ k ďalšiemu rozhodnutiu.
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa:0

Stránka internetu – nové funkcionality súvisiace GDRP, so zverejňovaním a kontrolou
údajov. V súčasnej dobe máme povinnosti zverejňovať správy v PDF a Worde, tlačivá
editovateľné. Všetko čo sa vešia na úradnú tabuľu musí byť ak Slovensko,sk čo je nárast
administratívy pre starostu. V prípade pracovníčky ObÚ povinnosť posielať všetko na
firmy elektronicky, preto potreba vybavenia prístupu a zmeny občianskeho, inštalácia
aplikácie. Všetky daňové výmery sa musia z jednej aplikácie zadávať ako rozhodnutie do
listov na elektronickej schránke a celý postup upomienok len cez tento systém. Aj na
exekútora. Rovnako aj súkromným osobám a ak nemá aktívnu schránku tak potom
vytlačenie aj s nedoručiteľnosťou a zaslanie Slovenskou poštou. To je nárast agendy keď
sa to nedá automatizovať.
uznesenie 11/01/2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie informácie podané starostom s elektronickým systémom podávania
platobných výmerov a zverejňovaním údajov, ochrany v zmysle GDRP
b/ - schvaľuje zakúpenie modulu pre zjednodušenie zadávania údajov na webovú stránku
obce od dodávateľa webovej stránky a ochranou osobných údajov – firma Galileo
c / -schvaľuje príspevok vo výške kolku na výmenu občianskeho preukazu pracovníčky
obecného úradu p.Zdene Fábryovej a ďalšie nálady spojené so zabezpečením prístupu
do aplikácie elektronickej schránky obce.
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej
Hrča , Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť MS Červeného Kríža o dotáciu na ich činnosť.
Preložený materiál – žiadosť. Vysvetlené ako boli naplnené akcie v roku 2018 z hľadiska
zväzkov voči obci za dotáciu. Prečítaná žiadosť o dotáciu aj s účelom použitia.
Návrhy, pripomienky a stanoviská poslancov :
Pripomienky poslanca p.Jančušku, kontrolóra obce, že MS ČK neprezentuje žiadnu
činnosť, ktorá má byť nosná v zmysle zásad Slovenského červeného kríža.
Prediskutované medzi poslancami veci podpory MS, keď oceňujú činnosť v oblasti
kultúrnej v obci, ale chcú aj ostatnú činnosť ktorá má byť nosná pre MS ČK.
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uznesenie 12/01/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informácie podané starostom o použití dotácie v roku 2018 ako ich spolok predložil
a akú činnosťou MS ČK realizoval.
2. berie na vedomie ročné vyúčtovanie dotácie za rok 2018 od MS ČK
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 13/01/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre MS ČK pre rok 2019 vo výške 700,-€, k čomu
musí byť podpísaná dohoda v zmysle smernice o dotáciách a zabezpečené čerpanie
v súlade s pravidlami obce.
Z: 5 prítomných Za: 0
Hrča , Roman Kováčik , Dušan Žiaran

proti: 4 Ing.Peter Jančuška, ucia , Matej
zdržal sa: 1, p.Jančušová

uznesenie 14/01/2019
Obecné zastupiteľstvo požaduje od obecného úradu prizvať na ďalšie OZ výbor MS ČK,
na prejedanie spolupráce a použitia dotácie.
Z: 5 prítomných Za:
5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta podal správu o spolupráci medzi ním a predsedníčkou MS ČK – je v prílohe
zápisnice.
Poslanci si v diskusii ujasnili čo budú od výboru MS ČK žiadať zodpovedať na spoločnom
stretnutí.
uznesenie 15/01/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu o jeho spolupráci
s predsedníčkou MS ČK.
Z: 5 prítomných Za:
5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

7. Kultúrne, spoločenské a športové akcie v roku 2019
Boli prezentované akcie MS ČK. Má OZ záujem i o ďalšie akcie. Je tu cyklopretek, ktorý
chce opäť riešiť p.Grešo Juraj, keď chce požiadať o dotáciu na základe výzvy v mene
obce.
Cyklopretek Filištín plánuje na sobotu 27.07.2019.
Hľadajú zdroje financovania rozpočtu. Janko Hudák našiel výzvu Iniciatíva dm spoločne.
https://www.dm-spolocne.sk/?lng=sk
Požiadali či to môžu podať v mene obce.
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V diskusii poslanci poverili starostu, aby s p.Grešom prejednal žiadosť a pokiaľ z toho
nebudú riziká pre obec, aby bola podaná žiadosť o dotáciu.
uznesenie 16/01/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby došlo k podaniu žiadosti o dotáciu na základe výzvy
spoločnosti .DM spoločne, pre cyklopreteky 27.7.2019, keď starosta obce ako štatutár
obce má právomoci na podanie žiadosti.
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti:0

zdržal sa: 0

Akcie obce?
Vytratila sa akcia v Kopaničke a obec areál udržuje ???
Súťaž pre deti z oblasti požiarnej ochrany
Súťaže na lyžiach areál Bane
Súťaže netradičné zimné na Baniach
Súťaže pre občanov (deti, mládež, dospelí) v obecnom parku alebo na ihrisku
Súťaže v kultúrnom dome – ak to bude možné vzhľadom na zateplovanie . Športové –
stolný tenis, bedminton, šípky, iné možné hry v sále.
Vianočný turnaj v stolnom tenise a bedmintone –ak budova zateplená
Zájazd z obce kultúrne/športové podujatie, výlet,....
Čo poslanci navrhujú a majú záujem o organizovanie s občanmi obce ?
uznesenie 17 /01/2019
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslancov: M.Hrča, P.Jančuška, D.Žiaran, R.Kováčik,
aby v spolupráci so starostom obce rozpracovali plán akcií v obci a predložili ho na
ďalšom zasadanie OZ k prerokovaniu a schvaľovaniu.
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča
, Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

8.
Územný plán obce
dokumentov

zdržal sa: 0

- informácia o stave, schvaľovanie potrebných

Prejednané v bode 5. Samostatné schvaľovanie dokumentov sa v súčasnom stave
nevyžaduje.

9. Stanovisko obce k žiadosti ZOO Kontakt, s.r.o. - stanovisko k podkladom
pre územné konanie
Starosta podal správu súvisiacu s predloženým materiálom a konštatoval, že dokument
obsahuje viac protirečivých údajov a údajov, ktoré vzájomne vôbec nesúvisia so zámerom.
O dokumente boli poslanci informovaní pri preverovaní termínu zasadania OZ,
s možnosťou preštudovať materiál.
Poslanci: p.Žiaran potvrdil informácie podané starostom, keď si materiál pre zasadaním
preštudoval. Materiál mal zapožičaný aj R.Kováčik.
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uznesenie 18/01/2019
Vzhľadom na nezrovnalosti v údajoch v predloženom zámere pre územné konanie „ZOO –
KONTAKT výchovno vzdelávacie zariadenie, od ZOO-Kontakt, s.r.o., obecné
zastupiteľstvo berie daný materiál len na vedomie. OZ žiada spoločnosť o predloženie
dokumentácie, ktorá nebude rozporná a bude jednoznačne riešiť areál spoločnosti ZOO
Kontakt s. r.o. v extraviláne katastra obce Jakubovany. Priložiť aj správu ktorá bude
uvádzať plusy a mínusy, ktoré prevádzka pre obec prinesie.
Z: 5 prítomných Za:
5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
zdržal sa: 0

proti: 0

10. Materská škola – schválenie finančného rozpočtu podľa pridelenia
podielových daní , informácia o obedoch pre predškolákov
Informovanie o stave financovania a potrebe spracovania VZN pre financovanie MŠ
v roku 2019 aj so zverejnením návrhu a potom schvaľovanie VZN. V nákladoch budú
zohľadnené aj nárasty miezd pre rok 2019.
uznesenie 19 /01/2019
Obecné zastupiteľstvo žiada obecný úrad pripraviť návrh VZN a jeho zverejnenie vo veci
financovania MŠ v roku 2019. Návrh VZN bude prerokovaný a schvaľovaný na ďalšom
zasadaní OZ.
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

Podaná správa o spôsobe riešenia stravy pre predškolákov zdarma.
Vysvetlené ako štát zaťažil papierovou agendou obce bez toho, aby všetko bolo dopredu
dojednané. Obec má polročne podávať žiadosti a zúčtovávať financie, rodičia len podpíšu,
že dieťa mali skutočne v dané dni v zariadení MŠ. Zostáva otázny poplatok za réžiu, ktorá
nespadá do stravného.
Oboznámenie poslancov s protestom prokurátora vo veci VZN 2 2018 prevádzkový
poriadok pohrebísk, kde prokurátor nepadol časti VZN z dôvodu, že obec nemala
právomoc danú oblasť riešiť, alebo nepresne uviedla znenia zo zákona.
uznesenie 20 /01/2019
Obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora vo veci „VZN 2 2018 prevádzkový
poriadok pohrebísk“ a poveruje obecný úrad, aby pripravil návrh zmeny VZN 2 2018
prevádzkový poriadok jeho zverejnenie na úradnej tabuli a predložil ho k schvaľovaniu na
OZ.
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

11. Rôzne – informovanie, prerokovanie
Voľby prezidenta – poslanci informovaní o termíne, mieste, možnom zložení volebnej
komisia v obci. Všetko k voľbám je zverejnené na úradnej tabuli obce.
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uznesenie 21/01/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie podané k voľbám prezidenta SR.
Z 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti:0

zdržal sa: 0

Oboznámenie o písomnom poverení Bohuslava Kováčika, za osobu zodpovednú za
objekt obecného úradu s kultúrnym domom. Bez toho nemôže požiadať o odstránenie
drevín, len ako súkromná osoba. Obec Jakubovany môže riešiť v rámci prenesenej
právomoci správne konanie o odstránení drevín, kde sama nevystupuje ako žiadateľ –
výklad pracovníčky Okresného úradu Lipt.Mikuláš – odbor životného prostredia
Poslanec Roman Kováčik predložil žiadosť o riešenie mostík pri vleku -riešiť zastrešenie
lebo neustále musia meniť drevené časti, ktoré bez ochrany pred dažďom prehnívajú,
prípadne aj rošty miesto dosiek.
Starosta: obec bude veci riešiť v ďalšom období v spolupráci s prevádzkovateľmi areálu
vleku na Baniach.
Starosta podal informáciu o kamerách a záznamovom zariadení. Zašle poslancom ponuky
firiem, aby pozreli možné riešenie a potom sa bude na OZ rozhodovať o riešení.
Riešenie zamestnanosti: starosta podal informácie o zamestnancoch obce cez ÚPSVaR.
Bola podaná informácia o možnosti zamestnať jedného občana z obce evidovaného na
ÚPSVaR, ktorý na obci už pracoval a bola spokojnosť s jeho prácu. Je potreba pracovníka
na jarné a letné obdobie, keď spadá do viacerých § zamestnanosti.
uznesenie 22/01/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby starosta obce riešil s ÚPSVaR vytvorenie jedného
pracoviska v obci, podporovaného z ÚPSVaR, keď bude zmluva na takú činnosť, kde
bude najnižší doplatok obce a maximálny efekt zo zamestnávania.
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti:0

zdržal sa: 0

Podaná informácia o podieľových daniach pre obec:
prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov miest a obcí v januári 2019
dosiahne výšku cca 236,085 mil. euro, čo bude o cca 25,6 mil. euro (o 12,2 %) viac ako
bolo poukázané v januári 2018 (cca 210,376 mil. euro).
Starosta sa informoval, či má niekto z poslancov záujem o účasť na školení:
Školenie z oblasti ochrany životného prostredia – ochrana vôd, alebo ochrana ovzdušia.
Poslanci neprejavili záujem a súhlasili, aby sa starosta prihlásil na oblasť ochrany vôd, keď
je potrebné riešiť studne, žumpy, trativody, aby sa pritom dodržala platná legislatíva. Časť
nákladov znáša Agentúra životného prostredia SR. Obec ubytovanie, jedlo a cestovné.
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uznesenie 23/01/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby starosta obce absolvoval školenie a skúšky
z oblasti ochrany vôd, kde má obec prenesené právomoci.
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti:0

zdržal sa: 0

Neboli ďalšie požiadavky do rôzneho a preto bolo hlasované o ukončení OZ pre vyčeranie
programu.
uznesenie 24/01/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie zasadania OZ dňa 21.01.2019
Z: 5 prítomných Za: 5 Ing.Peter Jančuška, Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik , Dušan Žiaran
proti:0

zdržal sa: 0

Zapísal: Roman Kováčik .........................
Overovatelia: ......................................... .............................................

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

Dňa: 22.01.2019 v Jakubovanoch
forme zápisu.

podpísal starosta všetky prijaté uznesenia v papierovej
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Spolupráca s MS ČK a jeho predsedníčkou, zo strany starostu obce v roku 2018

Túto správu podávam až po rozhodovaní OZ o dotácii pre MS ČK, aby som neovplyvnil poslancov,
ale aby vedeli ako sa mi spolupracuje s predsedníčkou MS ČK a k akému rozhodnutiu som dospel.
Na začiatku roka 2018 OZ schvaľovalo dotáciu na činnosť MS ČK. Už vtedy sa riešila otázka
vydokladovania financií z roku 2017.
Dôvodom prečo došlo k návrhu na začiatku rok 2017 zo strany starostu, aby sa veci riešili cez
dotáciu bolo, že časť nákladov išla z reprezentačného starostu, alebo z iných nákladov obce, keď
priamo ich obec neminula. Tiež tam bol problém nákupu alkoholu, čo je obmedzené z hľadiska
hospodárenia obcí. Pritom ak MS ČK robí uzatvorenú akciu pre občanov a má aj predaj
občerstvenia, vie si nákup zabezpečiť na svoje náklady a mať aj zisk.
Zo strany starostu bola podaná pomocná ruka, aby spolok mohol fungovať a mohol si na akciách,
kde príde i pozvaná verejnosť, zarobiť na drobnom predaji občerstvenia a na akciách, kde nie je
možné získať financie, ale sa jedná o tradície ľudových zvykov, nebolo potrebné financovať z toho
čo si zarobia. Príspevok obce má byť na chod spolku, ich klubovú činnosť ktorá súvisí s prípravou
akcií, kde sa nedá počítať zo ziskom, ako i charitatívnych akcií – zdravotná pomoc , prezentácie,
školenia, - zo strany MS ČK, aby nemuseli členky platiť vyššie členské, keď sa aktívne venujú
činnosti v prospech občanov. Keď sa hovorilo o tom či aktívne členky, resp. členky MS majú pri
výlete, alebo plese, nejaké nižšie náklady voči tomu čo sa prihlási bez toho aby pracoval s MS ČK
(aj nečlen) bolo prezentované, že všetci platia rovnako. Skôr aktívne členky a prívrženci majú ešte
náklady, keď niektoré veci financujú zo svojho, na akcie pre verejnosť. Dotácia mala a má byť
práve pre vnútornú činnosť spolku. Teda zdokladovanie vecí ktoré nakupujú pre činnosť, keď si
v rozpočte odsúhlasia občerstvenie (mimo alkoholu) tak aj občerstvenie pri vnútorných akciách MS
ČK. Pri akciách kultúrnych v obci ide o materiál, ktorý je potrebný na propagáciu, kancelárske,
energie, atď. .
Dnes ste mali predloženú žiadosť o dotáciu, vyjadrili ste sa prijatím uznesenia a pokiaľ je toto
v súlade s podmienkami poskytovania dotácií, bude uznesenie z mojej strany podpísané. Pokiaľ nie,
budem žiadať opravu.
MS ČK zrealizoval v 2018 všetky kultúrne akcie, ktoré prezentoval pri žiadosti o dotáciu. Za to
patrí členkám a priaznivcom poďakovanie.
Keď sme hovorili o plese v roku 2018, došlo k požiadavke, že aj obec potrebuje nejaké miesta na
akcii, aby sa mohla obec propagovať (aj s MS ČK) u firiem a u osôb, ktoré obec ďalej propagujú.
Žiaľ v roku 2018 a ani v roku 2019 nebolo zo strany predsedníčky nič ponúknuté. Verejnosť
vedela skôr ako starosta obce čo sa robí a o možnosti prihlásenia. Opäť sa zopakoval stav, že nebol
o spoluorganizovanie záujem, okrem požiadavky na práce pri príprave sály - po zverejnení akcie.
O termíne plesu 2.2.2019 som vedel od členiek MS, nie od predsedníčky, keď pri nácviku piesní na
Vianoce zisťovali, či bude KD voľný (odsťahovaná modlitebňa). O tom ako sa ples bude riešiť som
však nemal žiadnu informáciu, to som sa dozvedel už len z letáku na nástenke v obci – značne
nečitateľného. Na a potom prišla správa od predsedníčky, ktorú som preposlal všetkým poslancom,
želanie do nového roka poslancov a starostovi , kedy bude výročná schôdza, kedy ples a žiadosť
o prípravu priestorov a otázka tomboly. Teda požiadavky na moju činnosť s pracovníkmi obce, ale
nič k tomu čo by obec chcela riešiť v rámci plesu –nápad na akciu, keď sa akcia plánovala a než sa
zverejnila v obci.
OZ v decembri 2019 schválilo nákup látky na povleky stoličiek, ktoré členky ušijú, ktoré sa budú
dať použiť aj na iných obecných akciách –kde bude slávnostnejšie oblečenie prítomných. Za to patrí
poďakovanie aktívnym členkám MS ČK.
Neprišla však žiadna ponuka na vstupenky obci predtým než sa akcia zverejní. Rovnako ani záujem
o zverejnenie informácie a propagovaní akcie na obecnej stránke. Vzniká tak dojem, že starosta
nechce propagovať veci MS ČK.
Od začiatku roka 2018 (rovnako ako v predošlých rokoch) som bral vlastných rodinných
príslušníkov na prípravu vecí na akcie MS ČK a spratanie vecí po akciách. Na každej príprave, kde
boli aj pracovníci obce som bol aj ja a pracoval som s nimi. V rámci „Parkovničky 2018“ sme
riešili časť odpoludnia ako deň obce, a tiež ozvučenie, vystúpenie folklórnych skupín na celej
„Parkovničke“ na náklady obce a na moje osobné náklady. Na tejto akcii sme v OZ pritom riešili
pamätné medaile aj s označením Červeného kríža. Na každý ples od roku 2015 som z vlastných
financií poskytol veci do tomboly, okrem tombolovej ceny čo si MS ČK dal preplatiť obci. Nikde
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som nebol propagovaný. Na žiadnu akciu som nebol pozvaný ako zástupca obce, všetko ponechané
len na to či prídem ako súkromná osoba. Na žiadnej akcii MS ČK, robenej v spolupráci s obcou
som nebol privítaný ako predstaviteľ obce pred prítomnými. Ani pred verejnosťou nebolo
poďakovanie zo strany predsedníčky MS ČK. Všetko pred verejnosťou bolo prezentované tak, že je
aktivita MS ČK. To že som vyhlasoval v rozhlase akcie a povedal, že je to s podporou obce už
priamo na akciách nikto z MS ČK účastníkom nepovedal. Veď nikto starostu oficiálne neprivítal
a nepovedal ako je to s prípravou akcie. Verejnosť všetko brala ako aktívnu činnosť MS ČK resp.
jednej osoby v spolku.
Komunikácia predsedníčky MS ČK od októbra 2018, keď zverejnila svoju kandidatúru na starostku,
do dňa písania tejto správy ešte poklesla, keď vôbec nekomunikovala a vyhýbala sa osobnej
komunikácii so mnou. Z moje strany som ju pritom chcel zviditeľniť v rámci Slovenska ako
aktivistku roka, kde sme mali pozvánku na účasť, ale mala svoje dôvody prečo sme tam spoločne
nešli a narýchlo som účasť musel zrušiť. To, že by uznala porážku vo komunálnych voľbách a
poblahoželala mi k znovuzvoleniu som sa nedočkal.
Chodili len SMS, či môžu členky ísť nacvičovať, resp. stretnúť sa v zasadačke KD, pritom ja som
žiadne kroky na zmenu vo využívaní priestorov nikde nerobil a činnosť spolku som podporoval. To
som aj odpovedal v každej SMS.
Vzhľadom na stav, že takto si spoluprácu nepredstavujem, oznamujem – z mojej strany budem
k MS ČK pristupovať tak ako k iným, ktorí chcú niečo v obci organizovať. Nemám preto v ďalšom
období dôvod a záujem za obec zapájať pracovníkov, alebo i mojich rodinných príslušníkov do
činnosti podporujúcej MS ČK. Odovzdám preto veci počas úradných hodín, ktoré sú vo
vlastníctve obce a sú potrebné pre akciu, keď OZ súhlasí z ich používaním s poplatkom, alebo bez
poplatku , a počas úradných hodín prevezmem veci späť. Žiadna moja osobná aktivita pomoci, veď
aj tak o nej nikto nevie, nikto verejne pred ľuďmi nepoďakuje (ešte moja osobná škoda – jeden rok
krádež kábla s rozvodnicou, druhý rok krádež kľúčov od vozidla, problém so spaľovaním
pneumatík - keď nikto neurčený ako zodpovedná osoba za ohnisko). Nikdy som nebol pozvaný na
porady vedenia MS ČK keď jednali o organizácii akcií. Bol som vždy postavený pred hotovú vec,
toto bude vtedy a vtedy a chcem toto.
Nikdy som nedostal informáciu o termíne výletu MS ČK a možnosti prihlásenia, alebo len
propagácii na obecnej webovej stránke. Mlčal som, veď to boli akcie MS ČK a to ja nie som
členom.
Jediný raz som bol pozvaný na výborovú schôdzu MS ČK, kde sa prejednávala pomoc MS ČK pre
ECAV CZ L.Ondrej – modlitebňa v Jakubovanoch. Aké však bolo moje prekvapenie na stretnutí so
seniormi, keď sa predsedníčka spýtala prítomných „či môže chodiť robiť zbierku“ na okná na
modlitebňu. O tom však na ich výborovej schôdzi nebola reč. Pritom sme za obec dávali poukážky
seniorom a na druhej strane, hneď na druhý deň sa robila zbierka. CZ nebol do akcie zbierky
zapojený, aj keď v tom období už hospodársky výbor riešil výber vhodného typu okien a cenových
ponúk. Došlo však, bez dohody, k výberu typu a dodávateľa okien zo strany predsedníčky MS ČK.
Financie boli zúčtované a propagované ako príspevok občanov na CZ, cez MS ČK, ako veľká
aktivita predsedníčky, ktorá osobne robila zbierku.
Keď si však niekto, na úkor mojej pomoci, chce robiť svoju propagáciu a neuznáva ani základné
zásady slušnosti a komunikácie, končím s osobnou podporou. A to do doby, než sa zmení prístup
druhej strany.
Ako je bod dnešného OZ – kultúrne a športové akcie v obci v roku 2019 – budeme riešiť otázku čo
chceme počas roka v obci zorganizovať. Budeme hľadať občanov, ktorí budú mať záujem pomôcť
nám s ich organizovaním a pôjde o akcie, ktoré MS ČK nemá v pláne. Tieto akcie by mohli byť
zastrešované obcou – športové súťaže, ďalšie s výťažkom z predaja cez DHZ, Športový klub, OZ
Klokôtka, členov SD Jednoty. V prípade záujmu a korektnej spolupráce aj s MS ČK.
Táto správa bola napísaná a podaná OZ, keď by mala tvoriť súčasť zápisnice OZ a preto je
navrhnuté aj uznesenie k správe starostu obce, že OZ berie na vedomie správu starostu z hľadiska
spolupráce s predsedníčkou MS ČK.
V Jakubovanoch 18.1.2019
Ing.Milan Zuzaniak, starosta obce Jakubovany
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Poznámka: predsedníčka organizovala akciu sťahovania lavíc a demontáže podlahy v modlitebni bez toho
aby ma oslovila, ako kurátora CZ ECAV, alebo starostu. Dobre, bolo to v prospech cirkevníkov v obci a sám
som zobral synov a akcie sa zúčastnil. Ale keď došlo k tomu, že účastníci nemajú okrem alkoholu, ktorý
ponúkala, žiadne nealko ani pivo, požadovala odo mňa aby som to vyriešil. Ja som však nič neorganizoval.
Napriek tomu som občerstvenie zabezpečil a na vlastné náklady, ale to už nebolo nikomu povedené.

