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„Zápisnica“
zo zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 29.03.2019 (piatok) o 18:30
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.

Na zahájení zasadania prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní 4 poslanci obecného
zastupiteľstva Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška, Roman Kováčik,
Zástupcovia OZ Jakubovany sa vrátili do kancelárie starostu obce
Jakubovany, kde sa dostavili aj poslanec p.Dušan Žiaran a kontrolór obce
Ing.Jaroslav Kuchárik. Na rokovaní je tak 5 poslancov z 5.
kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik
za verejnosť:

s účasťou 9 osôb

prítomný
zástupcov verejnosti

Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné - áno

1. Otvorenie
OZ zahájil starosta obce Ing.Milan Zuzaniak

2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
Navrhovateľ: Lucia Jančušová, Overovatelia: Dušan Žiaran, Ing.Peter Jančuška
Zapisovateľ:

Matej Hrča

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

01/03/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Lucia Jančušová
Overovatelia: Ing.Peter Jančuška, Dušan Žiaran
Zapisovateľ: Matej Hrča
Zo:4 prítomných Za:4

Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik

proti: 0

zdržal sa:0

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

Program: 1. Otvorenie
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2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
4. Riešenie miestnej komunikácie na „Kňazovom – rokovanie s obecným
zastupiteľstvom Liptovský Ondrej – výjazd na Obecný úrad L.Ondrej
5. Správa o plnenie uznesení k 29.03.2019
6. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv vo veciach prevádzky obce,
žiadosti o dotácie
7. Schvaľovanie VZN č.1 /2019 - určenie výšky príspevku dieťa pre
Materskú školu a školskú jedáleň, pre rok 2019
8. Schvaľovanie podmienok pre organizovanie 10 ročníka rally 2019
9. Rôzne – prerokovanie materiálov, ktoré netvoria samostatný bod
rokovania
10. Návrh na uznesenie – o jednotlivých uznesenia sa hlasuje vždy po
..................

prerokovaní danej problematiky – diskusii, k príslušnému bodu programu
a nakoniec sa hlasuje o prijatí uznesenia o ukončení schôdze Obecného
zastupiteľstva.

3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie o programe tak ako bol v pozvánke a zverejnený

uznesenie 02/03/2019
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

Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,

Roman Kováčik
proti:0

zdržal sa: 0

Požiadavky na doplnenie programu OZ 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. Navrhujúci, doplniť bod programu,
musí predložiť aj text návrhu uznesenia s tým súvisiaci.
K doplneniu programu zasadania boli zo strany poslancov požiadavky:
neboli

4. Riešenie miestnej komunikácie na „Kňazovom – rokovanie s obecným
zastupiteľstvom Liptovský Ondrej – výjazd na Obecný úrad Lipt.Ondrej
starosta obce Jakubovany a obecné zastupiteľstvo Jakubovany sa presunulo na
Obecný úrad Liptovský Ondrej, na základe pozvania k jednaniu riešenia komunikácie na
„Kňazovom“.
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Starosta Liptovského Ondreja opustil priestor zasadania, chýbal na zasadaní OZ jeho
zástupca Dušan Uličný.
p.Dušan Husárik prezentoval návrh za Liptovský Ondrej a následne prezentoval návrh za
obec Jakubovany starosta obce Milan Zuzaniak.
Poslankyne a poslanci si vzájomne ujasňovali informácie k spôsobe riešenia komunikácie.
Zo strany Jakubovian bolo prezentované, že je záujem o spoločné riešenie spracovania
projektu (na čom začali starostovia spoločne aj robiť, ale zo strany starostu L.Ondreja
došlo ku krokom, ktoré vynechávali starostu Jakubovian v možnosti hovoriť pri
spracovávaní podkladov o variantoch riešenia. Na základe čoho starosta Jakubovian, po
súhlase poslancov obce Jakubovany, požiadal o vzájomné rokovanie zastupiteľstiev, ak
bude o to záujem zo strany OZ Lipt.Ondrej).
Po vypočutí si názorov členov oboch zastupiteľstiev a starostu obce Jakubovany vo veci
prípravy a budovania komunikácie došlo k odchodu zástupcov obce Jakubovany. Pred
odchodom ešte starosta obce Jakubovany odovzdal poslancom OZ Lipt.Ondreja materiál,
ktorý popisoval spôsob financovania materských škôl, aby získali ekonomický pohľad na to
ako sa škola prevádzkuje a finančne funguje.
OZ Jakubovany bude očakávať písomné stanovisko z obecného zastupiteľstva Liptovský
Ondrej k riešeniu miestnej komunikácie na „Kňazovom“.
Zástupcovia OZ Jakubovany sa vrátili do kancelárie starostu obce Jakubovany, kde
sa dostavili aj poslanec p.Dušan Žiaran a kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik.
Na rokovaní je tak 5 poslancov z 5.

5. Správa o plnenie uznesení k 29.03.2019
Informácia o stave v projektoch zatepľovania budov MŠ a ObÚ s KD :
Dňa 14.3.2019 došlo na základe rokovania s pracoviskom odd.kontroly SIEA
k zrušeniu verejných obstarávaní na dodávateľov a sú vypisované nové verejné
obstarávania. Podľa zistení neboli zverejnené položky rozpočtov v plnom rozsahu, a
teda pri VO boli zo strany záujemcov dané cenové ponuky na neúplné rozpočty.
Predpokladom je, že bude do mája všetko uzatvorené s a víťazmi z nových VO budú
podpísané zmluvy a bude možné začať s prácami.
Vydanie občasníka bude zaslané k pripomienkovaniu.
wifi v KD je zabezpečená, môžeme robiť schôdze pre občanov s priamym napojením na
internet. To je výhodné v prípade využívania online aplikácií .
mikrofón a stojan - zakúpený, zlepšenie možností ozvučenia DS, podujatí v KD a v parku
došlo k zakúpeniu prenosného gramofónu, ktorý umožňuje priamo digitalizovať sklady
bolo zakúpené zariadenie na digitalizáciu filmov, keď doteraz p.Žiaran používa súkromné
zariadenie, ktoré mu poskytol starosta obce.
fotopasce - ich zakúpenie bude postupné. Prednosť má úhrada miezd, záloh energií.
Čakáme stále na refundovanie nákladov za mimoriadnu situáciu, zo strany štátu, keď
dodávateľa sme vyplatili. Materiál doteraz vláda neschvaľovala, pre nespracovanie
podkladov z oblasti Oravy, resp. pre neprimerané cenové požiadavky niektorých obcí z tej
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lokality.
Dňa 25.3.2019 začali práce na ukončení opravy cesty pred rodinnými domami č.34 a 35.
Potom musí firma ešte položiť asfaltovú vrstvu pri dome č.72.

Plnenie uznesení – viď prílohu
Požiadavky poslancov k predloženému materiálu – neboli.
Vzhľadom na rôzne typy fotopascí poslanci si pozrú ponuky na trhu – internet, aby sa
mohlo rozhodnúť o spôsobe doplnenia týchto zariadení do technického vybavenia
obe.

uznesenie 03/03/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie správu o plnení uznesení
k 29.3.2019. Text v prílohe.
Z: 5

prítomných Za: 5

Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv vo veciach prevádzky obce,
žiadosti o dotácie
Starosta obce: informovanie o zmene cenníka v zmluve s Mestom Liptovský Hrádok
o likvidácii odpadov. Obec Jakubovany sem vyváža len zmesový komunálny odpad,
kde sa zmenil poplatok za uloženie odpadov z 5,04€/tona na 8,-€/tona, keď to
vychádza z % vyseparovaných zložiek za rok 2018. Cenník podľa dodatku č.2
zmluvy platí od 01.03.2019, tak ako to určuje zákon o odpadoch. Ostatné položky
ktoré uvádza cenník obec nevyváža, i keď to zmluva umožňuje.
Dodatok bol prečítaný a neboli k nemu požiadavky poslancov
uznesenie

04 /03/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje dodatok č. 2/2019 Zmluvy
o odpadoch s Mestom Liptovský Hrádok o likvidácii odpadov s platnosťou od 1.3.2019.
Z: 5

prítomných Za: 5

Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran

proti: 0

Doplnené texty:

zdržal sa: 0
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Čulmanová Marika, rod.Feketíková, ktorá v roku 2018 požiadala o odkúpenie časti
pozemkov obce si vysporiadala časti parciel od iných vlastníkov a susedí tak
s obecnými parcelami. Môže sa tak jednať o predaj zo zohľadnením prednostného
práva, aj z pohľadu toho, že tam má rodinný dom. Obecný úrad Jakubovany preto
predkladá návrh na schválenie zámeru odpredaja parciel
KN-C č. 232/2 o výmere 149m2, zastavané plochy, odčlenením od KN-E č. 49
KN-C č. 232/4 o výmere 51m2, zastavané plochy, odčlenením od KN-E č. 50/1
KN-C č. 231/4 o výmere 61m2, záhrady plochy, odčlenením od KN-E č. 48
Bežná cena v intraviláne obce je 10,-€/m2, pokiaľ neexistuje znalecký posudok.
Za túto cenu boli predávané aj pozemky obce pod rodinným domom č.16.
uznesenie 05/03/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zverejnenie zámeru predaja
obecného majetku z dôvodu osobitného zreteľa, parcela

KN-C č. 232/2 o výmere 149m2, zastavané plochy
KN-C č. 232/4 o výmere 51m2, zastavané plochy
KN-C č. 231/4 o výmere 61m2, záhrady
vytvorené geometrickým plánom č.400003337-36/2018 zo dňa 17.08.2018,
vyhotoveným Ing.Jánom Benikovským, geodetom a kartografom, V Luhoch 5,
Liptovský Mikuláš
pre vlastníčku susednej nehnuteľnosti Mariku Čulmanovú, rod.Feketíkovú, 032 04,
Jakubovany č. 4, SR, Dátum narodenia: 22.02.1977 za cenu 10,00€/m2 a úhradu
nákladov na prepis v znení:
Obec Jakubovany schvaľuje zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok 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 zverejňuje zámer
predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa novovytvorené parcelné pozemky:

KN-C č. 232/2 o výmere 149m2, zastavané plochy, odčlenením od KN-E č. 49
KN-C č. 232/4 o výmere 51m2, zastavané plochy, odčlenením od KN-E č. 50/1
KN-C č. 231/4 o výmere 61m2, záhrady plochy, odčlenením od KN-E č. 48
zapísanom na liste vlastníctva LV č. 634, na katastrálnom odbore Okresného úradu
Liptovský Mikuláš.
Kupujúca: Marika Čulmanová, rod.Feketíková, 032 04, Jakubovany č. 4, SR, Dátum

narodenia: 22.02.1977
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky, ktoré Obec Jakubovany už
roky nevyužíva, sú užívané ako záhrada a zastavené plochy v súvislosti s rodinným
domom Jakubovany č.4. Odkúpením dôjde k zlúčeniu a efektívnejšiemu využívaniu
pozemkov zo strany kupujúcej.
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Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zverejnenie zámeru odpredaja
Kúpna cena je stanovená na cenu 10,00 €/m2, na pozemky, pri celkovej výmere 261m2,
celková cena je 2.610,00 -€.
Z: 5 prítomných Za: 5 Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

pán Uličný Michal, majiteľ budovy Jakubovany 91 - reštaurácie a zároveň vlastník
časti pozemku pod budovou a vedľa nej prejavil záujem od odkúpenie časti
nehnuteľností patriaci obci, ktorý užíva so súhlasom obce od doby ako odkúpil
budovu reštaurácie. V prípade súhlasu OZ, s možným budúcim odpredajom, po
splnení všetkých podmienok ktoré si odpredaj majetku obce vyžaduje, by dal
spracovať geometrický plán a znalecký posudok. Je si vedomí, že v časti
nehnuteľnosti je kanalizačná trasa patriaca LVS, a.s., keď na časti jeho nehnuteľnosti
je i vodovodná trasa LVS, a.s. vedúca na „Vršok“ .
Návrh obecného úradu je:
uznesenie 06/03/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany súhlasí s tým, aby Michal Uličný, rod.
Uličný, Liptovský Ondrej 89, predložil návrh odčlenenia časti nehnuteľností, ktoré sú
pod jeho budovou a sú ohraničené oplotením, potokom Klokôtka a miestnou
komunikáciou vedúcou na „Vršok“.
Z: 5

prítomných Za: 5

Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran

proti: 0

zdržal sa: 0

Dotácia: MS Červeného kríža Jakubovany - o žiadosti ste boli informovaní
v mesiaci január 2019. Uznesením bolo rozhodnuté, že obecný úrad mal prizvať
výbor MS ČK na zasadanie OZ. Pozvánka bola zaslaná, aj so správou o hodnotení
spolupráce medzi starostom obce a predsedníčkou MS ČK.
Do rokovacej miestnosti prišli členky MS ČK.
Jednanie s členkami MS ČK:
Členky MS ČK pod vedením predsedníčky p.Zdeny Kunovej prezentovali činnosť
v roku 2018. Poslanci mali možnosť položiť otázky. P.Zdena Kunová prezentoval, že
správa starostu o spolupráci s ňou je „panflet“ a nie je založený na pravdivých
údajoch.
Starosta obce trval na údajoch v správe, z hľadiska spolupráce
s predsedníčkou, čo sa prejavilo aj na príprave plesu v januári 2019, kde opäť nedošlo
k ponuke vstupeniek pre starostu a starosta sa o tom ako je ples organizovaný
dozvedel z malých plagátikov na nástenkách v obci. Nebolo ani zaslané

7

organizovanie na zverejnenie na webovej stránke obce. Napriek tomu starosta riešil
pomoc pri príprave sály ako v predošlých rokoch. Za výrobu návliečok bolo
poďakované členkám MS ČK.
Členky MS ČK boli oslovené, či majú záujem aby žiadosť o dotáciu bola poslancami
schvaľovaná. Po dohode členiek a podaní sú rúk starostu obce a predsedníčky MS
ČK došlo k predloženiu návrhu uznesenia:
uznesenie

07/03/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany
1.schvaľuje dotáciu pre MS ČK Jakubovany pre rok 2019 vo výške 700-€ , keď MS ČK
zorganizuje v obci Jakubovany akcie v prospech občanov a návštevníkov obce a zároveň
bude robiť aj vlastnú činnosť, ktorá je hlavným poslaním spolku – prevencia a ochrana
zdravia.
2. ukladá Obecnému úradu Jakubovany pripraviť v mesiaci apríl 2019 zmluvu o dotácii na
schválenú sumu a zabezpečenie úkonov pri vyhodnotení použitia finančných prostriedkov
dotácie v Miestnom spolku Červeného Kríža Jakubovany za rok 2019.
Z: 5

prítomných Za: 5

Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran

proti: 0

zdržal sa: 0

Členky MS ČK opustili rokovaciu miestnosť.
Dotácia pre konanie cyklopretekov v katastrálnom území obce Jakubovany v mesiaci
júl 2019.
Opäť ako v roku 2018 majú priaznivci cyklistiky organizovať cyklopreteky. Jedná sa
v tomto roku o rozšírenie počtu pretekov o ďalšie obce. Hlavné zámery
usporiadateľov sú uvedené v ich popise, akú majú predstavu. V roku 2018 sme
v daný deň riešili aj deň obce a Parkovničku. Pre organizovanie akcie na ihrisku
a potom presun vecí do parku išlo o dosť náročné zabezpečenie. V roku 2019 je skôr
návrh na ihrisku zorganizovať individuálne súťaže pre záujemcov z oblasti športu.
Keď by sa v tom pokračovalo v akcií po ukončení cyklopretekov.
Ozvučenie priestoru cez dodávateľa je náročné, preto skôr len využitie techniky obce
a zo strany organizátorov zabezpečenie produkcie, ktorá bude poskytovaná cez
ozvučovaciu techniku.
V tomto prípade by malo ísť o úhradu z reprezentačnej položky starostu pre
organizátorov a preplatenie položiek, ktoré sa v rozpočte obce pre rok 2019
plánovali.
Aká suma bude predmetom schvaľovania?
Diskusia: boli poskytnuté informácie o objemoch v roku 2018 v iných obciach a tiež
o spôsobe organizovania ročníka 2019.
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uznesenie

08/03/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany súhlasí s organizovaním akcie
cyklopretekov v katastrálnom území Jakubovany, aj s využitím Športového areálu
Jakubovany na túto akciu. Zároveň obecné zastupiteľstvo súhlasí s úhradou 300,-€ na
tejto akcii, v rámci plánovaného rozpočtu obce.
Z: 5

prítomných Za: 5

Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Schvaľovanie VZN č.1 /2019 o určení výšky dotácie na dieťa, na prevádzku a mzdy
Materskej školy v Jakubovanoch a na správu budovy
Na základe koeficientov pre výpočet prerozdelenia podielových daní na chod škôl
a školských zariadení bol pre rok 2019 zverejnený návrh dotácie na chod Materskej
školy a školskej jedálne. Návrh bol zverejnený dňa 13.3.2019 a zvesený dňa
29.3.2019.
Predkladá sa zverejnený návrh, ku ktorému obec nezaevidovala pripomienku, alebo
návrh zo strany verejnosti. MŠ sa podľa výpočtov a podľa platných poplatkov pre
rodičov (a zmlúv na dotácie s obcami) dostáva do vyrovnaného rozpočtu.
Navrhuje sa prijať predložené VZN.
Stanoviská poslancov: neboli žiadne požiadavky. Poslancom bolo prezentované, že
obec v zmysle platných uznesení bude do MŠ investovať financie ako spoluúčasť
na zníženie energetickej náročnosti budovy. Tento objem nie je súčasťou dotácie na
chod MŠ.
uznesenie 09/03/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje VZN č.1/2019 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Jakubovanoch a na správu
budovy pre kalendárny rok 2019
Z: 5

prítomných Za: 5

Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Schvaľovanie podmienok pre organizovanie 10 ročníka rally Liptov 2019
Akcia Minirally Liptov – pokiaľ bude súhlas na organizovanie, tak pôjde už o 10
ročník.
Pre rok 2019 by sa jednalo o trasy ako v roku 2017, v katastrálnom území
Jakubovian.
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Na otázky poslancov odpovedali zástupcovia organizátora pretekov, ktorí prišli na
zasadanie OZ a sú podpísaní v prezenčnej listine
Návrh uznesenia :
uznesenie 10/03/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany súhlasí požiadavkou organizátorov
motoristických pretekov Minirally Liptov 2019 v mesiaci 6. a 7.september 2019,
keď podmienkou ich konania a vydania povolenia na zvláštne užívanie komunikácií
je získanie súhlasov na organizovanie od všetkých dotknutých štátnych organizácií,
dotknutých Pozemkových spoločenstiev, dotknutých obcí, kde bude vlastná trasa
preteku (nie trasa bežných presunov ako ostatných účastníkov cestnej premávky), od
Agrie L.Ondrej, a.s. ako vlastníka letiska a od vlastníkov komunikácií po ktorých
pretek povedie.
Obec Jakubovany v prípade splnenia predošlých podmienok vydá rozhodnutie na
zvláštne užívanie komunikácií v k.ú.Jakubovany a súhlas na použitie Športového
areálu Jakubovany a obecného parku, priestoru kultúrneho domu (pokiaľ nebude
prebiehať jeho rekonštrukcia).
Z: 5

prítomných Za: 5

Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran

proti: 0

zdržal sa: 0

,

9. Rôzne – prerokovanie materiálov, ktoré netvoria samostatný bod rokovania
Obecný úrad predkladá projekt výstavby rodinného domu, stavebníkov manželov
Číkovcov, ktorý bude predmetom územného a stavebného povolenia. Jedná sa
o rodinný dom plánovaný na mieste, kde bola v minulosti drevenica č.p. 94. Zo
strany obecného úradu sú tieto pripomienky:
Z hľadiska osadenia stavby a jej vzhľadu nie sú pripomienky. Jedná sa o montovaný
jednopodlažný rodinný dom a podkrovím, s dreveným vzhľadom. Pripomienka je na
trasu, kde má byť prípojka elektrickej energie, keď Stredoslovenská distribučná
spoločnosť, a.s. určila ako bod zemného napojenia stĺp pred rodinným domom č.p.
93. Trasa výkopu popri oplotení rodinného domu č.p. 93 nevyhovuje pre obec,
nakoľko sa zaberie možný priestor pre vybudovanie spevnej krajnice a ohrozí sa
vybudované oplotenie, zároveň nebude dodržaný odstup od trasy kanalizácie a vody.
Preto obec požaduje aby sa bod napojenia zmenil na energetickú podperu z ktorej aj
v minulosti bol pôvodný rodinný dom napojený, teda dvojitý stĺp pri moste ponad
Trnovec, pred rod.domom č.p.95. Obec nedá rozkopávku na trasu nn prípojky tak
ako bola navrhnutá v projektovej dokumentácii. Na druhej strane miestnej
komunikácie je umiestnené zemné tf.vedenie a tiež zemný nn kábel pre bytové
domy. Rastúca zeleň by musela byť pri výkope smer navrhovaný bod napojenia nn
odstránená. Keď sa jedná aj o ochranné pásmo potoka Trnovec. Zmenou bodu
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napojenia nn prípojky, resp. trasy, by sa na jednom mieste rozkopávky miestnej
komunikácie vyriešilo aj odvedenie dažďových vôd z plochy plánovaného rodinného
domu a miestnej komunikácie, aby sa nerobili trativody a odstránilo zamokanie iných
stavieb.
uznesenie 11 /03/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje stanovisko obce Jakubovany pre
spojené územné a stavebné konanie, stavebníkov manželov Číkovcov, na parcelnom
čísle KN-C č. 5/1 k.ú.Jakubovany v znení:
a/ Obec Jakubovany súhlasí so stavbou rodinného domu podľa projektu
spracovaného Ing.Michla Radič zodpovedný projektant za podmienky,
b/ Stavebník je povinný pred výkopom v miestnej komunikácií pre vodovodnú
a kanalizačnú prípojku, ako i elektrickú prípojku požiadať o rozkopávkové povolenia
obec Jakubovany.
c/ Pred vykonaním zásypu prípojok na verejnom priestranstve prizvať zástupcu obce
Jakubovany na odkontrolovanie spôsobu uloženia vedení a rúr. Zásyp nesmie byť
vykonaný bez písomného odsúhlasenia obce Jakubovany, keď zároveň zástupca obce
si zameria umiestnenie prípojok na verejnom priestranstve,
d/ Pri kolaudácii stavby bude súčasťou dokumentácie aj geodetické zakreslenie
vybudovaných inžinierskych sietí .
e/ Vjazd a vstup na nehnuteľnosť sa nezmení voči súčasnému stavu, keď na
nehnuteľnosti stavebníkov musia byť dve vedľa seba vybudované parkovacie plochy
pre motorové vozidlá. Zároveň sa nezmení trasa oplotenia na strane od miestnej
komunikácie.
Z: 5

prítomných Za: 5

Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran

proti: 0

zdržal sa: 0

Schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jakubovany 2019-2022“
( KPSS)
Na základe rozhodnutia OZ bolo objednané u MAS Horný Liptov spracovanie KPSS.
V obci boli dané dotazníky a podľa vrátených dotazníkov bol malý záujem
o poskytnutie údajov o potrebách občanov. Bol spracovaný KPSS podľa vývoja
potrieb v súvislosti so starnutím obyvateľstva obce a celkového vývoja na Slovensku.
Návrh KPSS bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce, aj
elektronickej, do 28.3.2019 neboli prijaté pripomienky a požiadavky:
Obecný úrad Jakubovany predkladá materiál KPSS na schválenie obecného
zastupiteľstva.
Návrh uznesenia:
Uznesenie 12 /03/2019
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Obecné zastupiteľstvo Obce Jakubovany podľa §11 zák.č.369/90 Zb. o obecnom
zriadení vznp. schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Jakubovany na
roky 2019-2022.
Z : 5 prítomných Za: 5 Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

Stav v zamestnanosti obce:
Obec podala žiadosť na jedno pracovisko na ÚPSVaR, pre občana do 25 rokov a na
základe súhlasu bola podpísaná zmluva na obdobie 1.4.2019 - 30.9.2019 , keď obec
dostane refundované všetky náklady na mzdy a odvody, odmenu pre pracovníčku obce za
obdobie zaúčania, náklady na OOPP a náradie. Budeme znášať cenu poistenia úrazu
a cenu stravného.
Skončila sa k 28.2.2019 zmluva, kde sme dostávali preplatené len náklady na odvody
zamestnávateľa. Občan musí byť 3 mesiace evidovaný a môžeme podať žiadosť s tým, že
sa zaviažeme zamestnávať ho 18 mesiacov, keď budeme dostávať 12 mesiacov 40%
úhradu mzdových nákladov a potom 6 mesiacov budeme musieť uhrádzať z našich
prostriedkov. Ale aj tak je to pre nás výhodné riešenie, keď sa jedná o zodpovedného
občana a je to dlhodobejšie riešenie prác v obci.
Teraz v rámci evidencie na úrade práce sa podieľa občan na dobrovoľníckej práci pre OZ
Klokôtka, pracuje na údržbe zelene, čistoty v obci a na oprave preliezok, ktoré OZ
v minulosti zakúpila. Pracuje dobrovoľnícky, podľa potrieb OZ Klokôtka a podľa svojho
záujmu a svojich vlastných potrieb. Zo spílených drevín v obci si bude čistiť haluzinu pre
svoje využitie, keď tým pomôže obci, aj sebe s materiálom na kúrenie.
Zo strany evidovaného záujemcu o prácu v obci bude podaná žiadosť na nové pracovisko
pre čiastočne invalidného občana na 6 hodín denne a na 9-12mesiacov, keď by malo ísť
o úhradu mzdových nákladov min.80%. Pokiaľ nebude možné vybaviť chránené
pracovisko, kde by bola preplácaná vyššia čiastka, ako i prevádzkové náklady na
pracovisko.
Agendu žiadostí, po podpis zmluvy, si rieši starosta obce a potom pracovníčky obecného
úradu mesačne rieši spracovanie všetkej potrebnej písomnej agendy pre podanie žiadosti
na refundáciu. Čo je pre každé schválené pracovisko spracovávané samostatne.
Občan v hmotnej núdzi počas mesiaca február a marec 2019 pre nemoc nepracoval, toho
si sleduje ÚPSVaR.

uznesenie

13/03/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie súvisiace so zamestnanosťou
občanov cez zmluvy s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Z : 5 prítomných Za: 5

Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,

Roman Kováčik, Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0
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Možnosť prijatia VZN ktorým sa budú regulovať práce v sobotu a nedeľu. Jedná sa stav,
že čoraz viac chalupárov prichádza na víkend a otravujú občanov hlukom aj počas nedieľ.
Podobnú VZN majú v Bobrovci a pochvaľujú si to. Samozrejme, že všetko je
o vymožiteľnosti, ale kde nie je snaha nie je ani výsledok. Pre nás je ešte otázka možného
časového obmedzenia využívania plochy letiska na paraglaiding, rogalá, malé lietadlá,
jazdy motorových vozidiel s iným zámerom než je bežný prejazd oprávnených vozdiel cez
letisko smerom na Jochy. To by sa malo riešiť s Agriou, z hľadiska vydania povolenia
využívania plochy letiska a časového obmedzenia.
Poznámka: VZN z Bobrovca bolo zaslané poslancom na oboznámenie
Stanovisko poslancov po diskusii:
Zatiaľ nie je potrebné riešiť obmedzenia vydaním uznesenia, pokiaľ sa stav zmení, tak
budú poslanci rozhodovať o vydaní VZN.
OZ Klokôtka informuje:
2%, resp.3% dane v roku 2019 pre OZ Klokôtka, tlačivá sú k dispozícii, s možnosťou ich
stiahnutia aj z obecnej stránky. 3% platí pre tých ktorí v obci pracovali v roku 2018
dobrovoľnícky, teda ja pri akciách kde OZ Klokôtka bola spoluorganizátor a podporovateľ.
Cyklopreteky, niektoré akcie MS ČK, akcia výstupu na Baranec a iné. Pokiaľ priaznivci
majú záujem darovať svoje % dane, bude im zo strany OZ Klokôtka vydané potrebné
potvrdenie o činnosti . Prerozdelenie získaných financií bude predmetom jednaní členov
OZ Klokôtka a priaznivcov, ktorí sa budú podieľať na akciách v roku 2019.

Návrhy, pripomienky a stanoviská poslancov :
Neboli ďalšie požiadavky
uznesenie

14/03/2019

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ukončení zasadania obecného zastupiteľstva, po
prerokovaní všetkých schválených bodov programu

Z : 5 prítomných Za: 5

Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,

Roman Kováčik, Dušan Žiaran
proti: 0

zdržal sa: 0

Zapísal: Matej Hrča .....................................
Overovatelia: .Dušan Žiaran .................. Ing.Peter Jančuška......................

Dňa: 02.04.2019 v Jakubovanoch

Milan Zuzaniak, v.r.
.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Podpísal všetky uznesenia starosta obce v papierovej
podobe

rok

mesiac

číslo
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text uznesenia
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
proti: 0
zdržal sa:0

10

1

splnené k 29.3.2019

2019
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
proti: 0
zdržal sa: 0
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1

splnené k 29.3.2019

2019
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
proti: 0
zdržal sa: 0

14

1

splnené k 29.3.2019

2019
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
proti:0
zdržal sa: 0
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1

splnené k 29.3.2019

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
proti: 0
zdržal sa: 0
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1

splnené k 29.3.2019

2019
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
proti:0
zdržal sa: 0
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1

splnené k 29.3.2019

2019
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: 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
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2

splnené k 29.3.2019

2019
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
proti:
0
zdržal sa: 0
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2019

splnené k 29.3.2019

