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„Zápisnica“
z mimoriadneho zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 20.02.2019 (streda) 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. V prípade, že sa nejedná o jednohlasne prijaté uznesenie, uvádzajú sa vždy mená poslancov, podľa toho ako
hlasujú.

Prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní 4 poslanci obecného zastupiteľstva Lucia
Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik , Dušan Žiaran
Neprítomní: Ing.Peter Jančuška – ospravedlnený
kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik
za verejnosť:

s účasťou ........0...

neprítomný, ospravedlnený
zástupca verejnosti

Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné - áno

1. Otvorenie
OZ zahájil starosta obce Ing.Milan Zuzaniak

2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
Navrhovateľ: Dušan Žiaran
Overovatelia:, Matej Hrča, Roman Kováčik
Zapisovateľ:

Lucia Jančušová

Na základe návrhu na navrhovateľa, zapisovateľa a overovateľov, keď neboli iné
návrhy, bolo hlasované o uznesení
uznesenie

01/02/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Dušan Žiaran
Overovatelia:, Matej Hrča, Roman Kováčik
Zapisovateľ: Lucia Jančušová
Zo : 4

prítomných Za:

4

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
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3.
4.
5.
6.

a zapisovateľa
Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
Schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv vo veciach prevádzky obce,
žiadosti o dotácie
Územný plán obce – informácia o stave, schvaľovanie potrebných
dokumentov pre podanie žiadosti o dotáciu
Rôzne – prerokovanie materiálov, ktoré netvoria samostatný bod
rokovania

7. 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.
8. Záver

Hlasovanie o programe tak ako bol v pozvánke a zverejnený
uznesenie 02/02/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva, tak ako je uvedené v predošlej časti. Zároveň v prílohe ako
Pozvánka.
Zo : 4

prítomných Za:

4

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 boli zo strany poslancov požiadavky:
neboli

4. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv vo veciach prevádzky obce,
žiadosti o dotácie
Starosta obce: bol Vám zaslaný dodatok zmluvy. Agria Liptovský Ondrej, a.s.
preložila požiadavku na zvýšenie nájmu za garáž, na 40€/mesiac. To je ročne 480,-€.
Dnes nemáme riešenie na presun mechanizmu do iných vhodných priestorov.
Nemáme inú možnosť než súhlasiť s navýšením nájmu, ktorý je síce pod hranicou
iných nájmov. Musíme však riešiť otázku kde umiestniť obecnú techniku, aby bola
chránená pred počasím aj pred krádežami. Navrhujem Vám prijať dva uznesenia.
Jedno na odsúhlasenie dodatku a s Agriou a druhé na hľadanie riešenia, tak aby sme
v roku 2020 mali možnosť povedať, že vieme techniku lacnejšie a dlhodobe
parkovať. Boli Vám zaslané informácie o plechových garážach a o lodných
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kontajneroch. Betónové stavby sú vždy otázkou rozsahu stavby. Všetko je aj otázka
vhodných pozemkov obce.
uznesenie

03 /02/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje dodatok č. 1/2019 s Agriou Liptovský
Ondrej, a.s. na nájom 40,-€/mesiac s termínom od 1.1.2019.
Zo : 4

prítomných Za:

4

Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik ,
Dušan Žiaran

proti:
uznesenie

0

zdržal sa: 0

04/02/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany žiada Obecný úrad Jakubovany aby do dvoch
mesiacov predložil na obecné zastupiteľstvo možné priestorové, technické a finančné
požiadavky na vyriešenie uskladnenia a garážovania obecnej techniky, aj s pohľadu
rozvoja majetku obce. Poslanci Matej Hrča, Roman Kováčik, Dušan Žiaran budú
zástupcami v komisii, ktorá bude návrh pripravovať.
Zo : 4

prítomných Za:

4

Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik ,
Dušan Žiaran

proti:

0

zdržal sa: 0

Galileo a dodatok zmluvy. Materiál – dodatok, bol poslancom poskytnutý. Galileo je
prevádzkovateľom našej webovej stránky.
Jedná sa o dodatok, ktorý súvisí s uznesením OZ z januára 2019, kde došlo
k odsúhlaseniu objednania modulu GDRP a certifikát SSL.
uznesenie

05/02/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zmluvy s firmou Galileo, s.r.o.
o module GDRP a certifikáte SSL. Jej platnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom
sídle obce.
Zo : 4

prítomných Za:

4

Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik ,
Dušan Žiaran

proti:

0

zdržal sa: 0

Dotácia pre Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši.
Bola prečítaná žiadosť a deti z obce Jakubovany, ktoré sa činnosti CVČ zúčastňujú. Návrh
je odsúhlasiť príspevok, keď v obci sa mimoškolská činnosť pre deti nevykonáva
uznesenie

06/02/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje dotáciu pre Centrum voľného času
Liptovský Mikuláš vo výške 210.€, na obdobie 1- 6 mesiac 2019, keď obecný úrad
Jakubovany spracuje všetky potrebné dokumenty pre úhradu dotácie.
Zo : 4

prítomných Za:

4

Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik ,
Dušan Žiaran

4

proti:

0

zdržal sa: 0,

5. Územný plán obce – informácia o stave, schvaľovanie potrebných
dokumentov pre podanie žiadosti o dotáciu
Územný plán obce Jakubovany – na OZ v mesiaci január 2019 bola podaná informácie, že
spracované zadanie bolo odoslané elektronicky a v súčasnej dobe prišli odpovede
a zapracovávajú sa do podkladov. Boli uhradené zálohové platby pre p.Fajčíka a pre
odborný dozor p.Noskovú. Bude podaná žiadosť o stanovisko do Žiliny.
K dnešnému dňu máme už všetky stanoviská zapracované do zadania a získané kladné
stanovisko z Okresného úradu Žiliny, odbor výstavby, k možnosti požiadať o dotáciu na
územný plán, alebo bez dotácie pokračovať v ďalšom kroku spracovania územného plánu.
Obec už vynaložila na doterajšie spracovanie náklady v súlade s platnými zmluvami
s vybraným spracovateľom a odborným dozorom. Zálohovo sú vyplatené aj financie na
ďalšiu etapu v zmysle platnej zmluvy so zhotoviteľom.
Navrhuje sa odsúhlasenie uznesení, ktoré schvália súčasné spracovanie zadania,
zabezpečené financovanie územného plánu zo strany obce a podanie žiadosti o dotáciu.
Starosta zabezpečil všetky potrebné vyjadrenia od dotknutých organizácií (Daňový úrad,
Inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa, 3x Zdravotné poisťovne) potrebných k žiadosti
o dotáciu.
uznesenie 07/02/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie podané starostom, súvisiace
s aktuálnym stavom v spracovaní územného plánu obce Jakubovany, v stave
spracovaného zadania a k nemu získaných stanovísk.
Prítomní: 4 p.Lucia Jančušová, p.Matej Hrča , p.Roman Kováčik , p.Dušan Žiaran
Za: 4 p.Lucia Jančušová, p.Matej Hrča , p.Roman Kováčik , p.Dušan Žiaran
Proti: 0

Zdržal sa: 0
uznesenie

08 /02/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanoviskom Okresného úradu Žilina, odbor
výstavby a bytovej politiky – odd. územného plánovania zn. OU-ZA-OVBP12019/011618/KRJ zo dňa 14.02.2019 k „Návrh Zadania pre vypracovanie územného plánu
obce Jakubovany – stanovisko podľa §20 ods.5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov“. Keď Okresný úrad
Žilina odbor výstavby a bytovej politiky – odd. územného plánovania odporúča
obecnému zastupiteľstvu schválenie Zadania pre vypracovanie ÚPN-O Jakubovany
podľa § 20 ods.7 písmeno c stavebného zákona.
Prítomní: 4

p.Lucia Jančušová, p.Matej Hrča , p.Roman Kováčik , p.Dušan Žiaran

Za: 4 p.Lucia Jančušová, p.Matej Hrča , p.Roman Kováčik , p.Dušan Žiaran
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Návrh na schválenie Zadania územného plánu obce Jakubovany
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uznesenie

09/02/2019

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
berie na vedomie
a) návrh Zadania pre Územný plán obce Jakubovany, ktorý obsahuje hlavné ciele a požiadavky,
ktoré je potrebné riešiť v Územnom pláne obce Jakubovany, požiadavky na formu, rozsah a obsah
územného plánu
b) návrh Zadania, ktorý bol prerokovaný s Okresným úradom Žilina, odborom výstavby a bytovej
politiky, oddelením územného plánovania, s verejnosťou, dotknutými obcami, s dotknutým
samosprávnym krajom, s dotknutými právnickými osobami a s dotknutými orgánmi štátnej správy
c) výsledok posúdenia návrhu Zadania Územného plánu obce Jakubovany, Okresným úradom
Žilina, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením územného plánovania, ako príslušným
orgánom územného plánovania zo dňa 14.02.2019 pod č. OU-ZA-OVBP1-2019/011618/KRJ
súhlasí .
s vyhodnotením námietok a pripomienok prerokovaného návrhu Zadania Územného plánu obce
Jakubovany
schvaľuje v zmysle § 20 ods. (7) písmeno c) Stavebného zákona prerokované
ZADANIE PRE VYPRACOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE JAKUBOVANY
ukladá
a) výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení Zadania Územného plánu obce
Jakubovany zaslať spracovateľovi
b) výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení Zadania a schválené Zadanie pre
Územný plán Obce Jakubovany opatrené schvaľovacou doložkou zaslať Okresnému úradu Žilina,
odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania, ako príslušnému orgánu
územného plánovania
Termín: do 30 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom v Jakubovanoch
Zodpovedný: Obecný úrad Jakubovany

Prítomní: 4 p.Lucia Jančušová, p.Matej Hrča , p.Roman Kováčik , p.Dušan Žiaran
Za: 4 p.Lucia Jančušová, p.Matej Hrča , p.Roman Kováčik , p.Dušan Žiaran
Proti: 0

Zdržal sa: 0
uznesenie 10/02/2019
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany prehlasuje, že Obec Jakubovany má pre rok 2019
zabezpečené financovanie pre spracovanie ÚPNO podľa zmluvy na spracovanie ÚPNO
a na iné neplánované výdavky s tým súvisiace, spoločne do výšky 10.000,-€. Starosta
obce je oprávnený podpísať vyhlásenie o zabezpečení tejto sumy pre financovanie
spracovania UPNO v znení:
„Obec Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04, IČO 00315273, zastúpená starostom Ing.Milanom
Zuzaniakom čestne vyhlasuje, že má zabezpečené vlastné zdroje na spolufinancovanie najmenej vo
výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o
poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.“
Prítomní: 4 p.Lucia Jančušová, p.Matej Hrča , p.Roman Kováčik , p.Dušan Žiaran
Za: 4 p.Lucia Jančušová, p.Matej Hrča , p.Roman Kováčik , p.Dušan Žiaran
Proti: 0

Zdržal sa: 0
uznesenie

11/02/2019

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany súhlasí a prehlasuje, že proces obstarávania
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a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie.
Prítomní: 4 p.Lucia Jančušová, p.Matej Hrča , p.Roman Kováčik , p.Dušan Žiaran
Za: 4 p.Lucia Jančušová, p.Matej Hrča , p.Roman Kováčik , p.Dušan Žiaran
Proti: 0

Zdržal sa: 0
uznesenie

12/02/2019

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany splnomocňuje starostu obce na vykonanie všetkých
krokov, súvisiacich s podaním žiadosti na dotáciu pre Územný plán obce Jakubovany
a splnomocňuje ho zastupovaním obce Jakubovany na jednaniach súvisiacich s podanou
žiadosťou a potrebných rokovaní pre pokračovanie v prácach na spracovávaní územného
plánu.
Prítomní: 4 p.Lucia Jančušová, p.Matej Hrča , p.Roman Kováčik , p.Dušan Žiaran
Za: 4 p.Lucia Jančušová, p.Matej Hrča , p.Roman Kováčik , p.Dušan Žiaran
Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Rôzne – prerokovanie materiálov, ktoré netvoria samostatný bod
rokovania
List prezidenta SR – bol zaslaný všetkým poslancom a na kontrolóra. Navrhuje sa
prijať uznesenia:
uznesenie

13 /02/2019

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie list prezidenta SR v súvislosti
s funkčným obdobím 2019- 2022.
Zo : 4

prítomných Za:

4

Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik ,
Dušan Žiaran

proti:

0

zdržal sa: 0

LVS, a.s. – informácie z januárového valného zhromaždenia a list popisujúci stav súvisiaci
s dianím v zástupcoch obcí a miest v dozornej rade a predstavenstve LVS, a.s.
Zo strany občanov obce sú neustále podnety na zapáchajúcu a zakalenú vodu tečúcu
z vodovodnej siete. Je potrebné dokázať, alebo vyvrátiť ich podozrenia na nízku kvalitu
dodávanej vody zo strany LVS, a.s.
uznesenie

14 /02/2019

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na informácie podané o valnom zhromaždení
LVS, a.s. starostom obce a list popisujúci pohľad na nedodržanie postupov pri voľbách
zástupcov obcí a miest v dozornej rade a predstavenstve LVS, a.s.
Zo : 4

prítomných Za:

4

Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik ,
Dušan Žiaran
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proti:
uznesenie

0

zdržal sa: 0

15/02/2019

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany poveruje starostu obec, aby na ďalšom valnom
zhromaždení LVS, a.s. požadoval informácie, ktoré sprehľadnia financovanie spoločnosti
a prácu zástupcov obcí a miest v orgánoch LVS, a.s. Zároveň obecné zastupiteľstvo
požaduje, aby bola uplatnená požiadavka na spracovanie rozborov vody jednotlivých
záchytných prameňov v katastrálnom území obce Jakubovany a tiež rozbory vody na
koncoch jednotlivých vetiev vodovodných trás v obci.
Zo : 4

prítomných Za:

4

Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik ,
Dušan Žiaran

proti:

0

zdržal sa: 0

Opravy komunikácií – bol zaslaný materiál o novom spôsobe drobných opráv výtlkov
komunikácií. Je potrebné rozhodnúť či ideme do tohto riešenia, keď niektoré úseky po
zimnom období si vyžadujú čo najskoršiu opravu. Pritom studená zmes je len dočasné
riešenie a v prípade teplej zmesi je potrebné výtlky vypíliť a prehĺbiť, aby oprava mala
zmysel. Niektoré úseky sa neoplatí vôbec opravovať ( smer Dolina Studená), lebo cesta
je tak popraskaná, že si vyžaduje úplne novú vrstvu s opravou položia, keď táto nie je
v majetku obce, rovnako ani pozemky pod ňou.
uznesenie 16/02/2019
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany súhlasí s nákupom zmesi na vykonanie opráv výtlkov
v intraviláne obce. V prípade hlbších výtlkov bude najprv prevedené betónovanie a až
potom úprava zmesou. Starosta zistí záujem z iných obcí, aby sa spoločne odobralo
minimálne množstvo 2ton, stanovené dodávateľom. P.Matej Hrča zistí ktorý výrobca
dodáva najkvalitnejší materiál, ktorý využívajú aj v NDS a u SC VÚC ZA.
Zo : 4

prítomných Za:

4

Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik ,
Dušan Žiaran

proti:

0

zdržal sa: 0

Riešenie dopravného značenia v obci:
Spracoval návrh p.Straka a je potrebné rozhodnúť sa o definitívnom riešení podľa
súčasného stavu komunikácií, ktoré spravuje obec.
uznesenie

17 /02/2019

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany poveruje starostu obce na vyriešenie sporných
križovatiek a jednosmeriek v návrhu dopravného značenia obce.
Zo : 4

prítomných Za:

4

Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik ,
Dušan Žiaran

proti:

0

zdržal sa: 0
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Spracovanie podkladov pre územné rozhodnutie na cestu na Kňazovom a na Povrázkach:
Práca sa rieši s projektantom p.Uličným s 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 je naďalej problémová. Starosta by chcel, aby sme
odsúhlasili, že on požiada SPF o vydanie pozemku pod cestu, vlastníkom sa stane obec
L.Ondrej. To zamietnuté zo strany starostu Jakubovian a preto zasa spor v tom, že chce
riešiť projektom len jeho pozemky a pre nás aby sme si vyriešili bez nich komunikáciu.
uznesenie

18/02/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie podané starostom s plánovaním
obslužnej komunikácie a požaduje, aby projekt obslužnej komunikácie riešil celú šírku
medzi rodinnými domami obce Liptovský Ondrej a obce Jakubovany. Obec Jakubovany si
bude financovať svoju šírku a podiel na projektovej dokumentácii.
Zo : 4

prítomných Za:

Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik ,

4

Dušan Žiaran
proti:

0

zdržal sa: 0

Vyhlásené výzvy na opravu a budovanie ihrísk. Pre obec Jakubovany je veľmi nevýhodné
riešiť to cez eurofondy, keď nemáme všetky pozemky vo vlastníctve a podať žiadosť si
vyžaduje uzatvoriť zmluvy o budúcom nájme s viazanosťou min. 5 -10 rokov. Pritom
všetko podložie pri výške nad 1m musí financovať obec. Celkove ceny zariadení
narastajú vo chvíli, keď sa oznámi, že budú dotácie a objem financií spoluúčasti narastá.
Potom jednoduchšie riešiť individuálne zakúpenie a opravy zariadení.

uznesenie 19 /02/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zapojením sa obce do aktuálnej výzvy na budovanie
ihrísk a ich opravu, tiež na budovanie a opravu detských ihrísk. Keď by sa riešila oprava
multifunkčného ihriska a výstavba preliezok detského ihríska v športovom areály
Jakubovany.
Z: 4 prítomných Za:

0

proti: 4 Lucia Jančušová, Matej Hrča ,
Roman Kováčik ,

Dušan Žiaran

zdržal sa: 0

Návrhy, pripomienky a stanoviská poslancov :

Kultúrne, spoločenské akcie – Bursa nebude. Je však stav, že žiaci budú mať jarné
prázdniny a pokiaľ nebudú chodiť od iných lyžiarskych stredísk nemajú okrem počítača čo
robiť.
Návrh na pripravenie súťaží v KD pripraví starosta. P.Lucia Jančušová pomôže s akciami pre deti aj
dospelých

9

Prednesené veci starostom: Vydávanie občasníka, wifi v KD, mikrofón a stojan,
fotopasce - vzory
Vysvetlené podmienky pre ceny za komunálne odpady: Cena za skládkovanie pre rok
2019 – podľa výpočtu vytriedeného odpadu v roku 2018. Nemáme schválené
kompostovisko obce a pokaiľ ľudia kompostujú doma, tak sa to do vzorca nezapočíta. To
je veľká strata. Za ZMOS je požiadavka na MŽP SR , aby pre ďalší rok zapracovali
vlastné kompostovanie v domácnostiach do vzorca.
Dosiahli sme 31,16% a podľa toho 8€/tona poplatok za uloženie. Potrebujem riešiť váženie
objemu odpadu z každej obce. Problémom je pri cene podľa objemu nádob stanovená
priemerná váha. Údaje budú na úradnej stránke obce.
Zo strany starostu: Oboznámenie poslancov s preplatením časti prác na rekonštrukcii
cesty pri rodinných domoch 34 a 35. V marci kontrólny deň a ak vhodné počasie tak
dokončenie prác osadením žľabu, finálnou úpravou zeminy a nájazdu na cestu.
Zamestnanosť: starosta informoval
- Chránené pracovisko – potreba vybavenia štatútu chráneného pracoviska – iný
priestor než je dielňa v prízemí
- Praxou k zamestnaniu na pol roka od 1.4.2019
- Zamestnávanie na podporovanú dobu 12 mesiacov 40% a potom 6 mesiacov na
vlastné náklady. Toto by riešilo jedno miesto a občana. Keď teraz hradíme okrem
odvodov zamestnávateľa celú jeho mzdu.
uznesenie

20/02/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti na max. 3 pracovné miesta
podporované ÚPSVaR Liptovský Mikuláš. Jedná sa o praxou k zamestnaniu, pracovisko
podporované 12mesiacov 40% a potom obec 6 mesiac na vlastné náklady, pracovisko pre
telesne postihnutého resp. vhodné pracovisko podľa ponuky ÚPSVaR preto takéhoto
uchádzača o prácu.
Zo : 4

prítomných Za:

4

Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik ,
Dušan Žiaran

proti:

0

zdržal sa: 0

Ďalšie požiadavky na prerokovanie neboli a preto na základe vyčerpania bodov
programu obecného zastupiteľstva dal starosta hlasovať o ukončení obecného
zastupiteľstva.
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uznesenie

21/02/2019

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje ukončenie zasadania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 20.02.2019
Zo : 4

prítomných Za:

Lucia Jančušová, Matej Hrča , Roman Kováčik ,

4

Dušan Žiaran
proti:

0

zdržal sa: 0

Zapísal: .....................................
Overovatelia: ......................................... .............................................

.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Dňa: 22. 02.2019
forme zápisu

v Jakubovanoch

podpísal starosta všetky prijaté uznesenia v papierovej

