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„Zápisnica“
zo zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 17.04.2019 (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 5 poslanci obecného zastupiteľstva Matej Hrča,
Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška, Roman Kováčik, Dušan Žiaran
Neprítomní:

0

kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik
za verejnosť:

s účasťou 1 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:, Peter Jančuška, Matej Hrča
Zapisovateľ:

Dušan Žiaran

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

01/04/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Lucia Jančušová
Overovatelia:, Peter Jančuška, Matej Hrča
Zapisovateľ:
Z: 5

Dušan Žiaran

prítomných Za: 5

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
4. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv vo veciach prevádzky obce,
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5.
6.
7.
8.
9.

žiadosti o dotácie
Riešenie miestnej komunikácie na „Kňazovom“ – list z L.Ondreja.
Pozemok SPF
ZOO Kontakt- aktivity v súčasnej dobe – podanie informácie zo strany
zástupcu firmy.
Úprava rozpočtu obce pre rok 2019 – oprava komunikácií
Protest prokurátora voči VZN 02/2018 – o správe a prevádzkovaní
pohrebiska na území obce Jakubovany
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.
11. Záver

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

uznesenie 02/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva, tak ako je uvedené v predošlej časti. Zároveň v prílohe ako
Pozvánka.
Z: 5 prítomných Za: 5 Matej Hrča, Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran
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. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv vo veciach prevádzky obce,
žiadosti o dotácie
- zmluva na zateplenie MŠ : zmena posunu termínu vzhľadom na stav, že akcia mala
byť ukončená v roku 2018. Požiadali sme o predĺženie a toto je nám odsúhlasená
zmena zo strany SIEA.
Hlasovanie
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uznesenie 03/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje dodatok č.1 zmluvy KŽP-PO4SC431-2017-19/I608, kde sa ruší príloha č.1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné
podmienky“ nahrádza sa novou prílohou č.1 a zároveň sa ruší príloha č.2 Zmluvy
„Predmet podpory NFP“ a nahrádza sa novou prílohou č.2.
Z: 5
prítomných Za: 5, Matej Hrča , Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran
Proti: 0

zdržal sa: 0

Pri projekte „Obecný úradu s KD“ sa termín zatiaľ nemení, lebo tam je to do
jesene 2019. Cena dotácií sa nemení.
- zmluva s Makroaudit - na spracovanie auditu za rok 2018 a cena (500€ +
50 €) + DPH. Audit je potrebný pre dokladovanie správnosti postupov účtovania, tiež
pri niektorých žiadostiach (napr. na ÚPSVaR)
uznesenie 04/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zmluvu s firmou
MAKROAUDIT, s.r.o. na spracovanie auditu účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.
2018, za cenových podmienok: položka podľa bodu 5.2. vo výške 500,-€ +DPH
a položka 50,-€ + DPH podľa bodu 5.3. zmluvy.
Z: 5 prítomných Za: 5 Matej Hrča, Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran
proti: 0
zdržal sa: 0

informácia
- dotácia z MF SR - 12 tisíc na opravu mostov - dňa 16.4.2019 prišla zásielka.
O túto položku navýšiť rozpočet obce z hľadiska príjmu a tiež z hľadiska výdajov.
Uznesenie bude v bode návrh na úpravu rozpočtu obce Jakubovany pre rok 2019
- dotácia na DHZO – podľa zaslanej zmluvy na podpis sa jedná o čiastku 1.400,-€
a spoluúčasť min. 5% čiže 70,-€
uznesenie 05/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zmluvu č. 149 326
s Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, kde spoluúčasť je min 5% k dotácii vo výške
1.400,-€.
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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- budúca miestna komunikácia medzi pozemkom p.Slaného rodinným
domom p.Dudášovej -smer rodinné domy č. a možné stavebné pozemky. Problémom
je šírka možnej komunikácie. Jedná sa o časť plochy KN-E č.41 a KN-C č-150, keď
prejazd pre vozidlá údržby verejných priestranstiev je obmedzený. Pokiaľ nebude
zabezpečená potrebná šírka pre prejazd nákladnej techniky na vykonávanie údržby
plochy a pre príjazd k bodom verejného osvetlenia bude obec nútená ukončiť údržbu
plochy a zabezpečovanie osvetlenia dvoch svetelných bodov. V tom prípade by si
museli vlastníci nehnuteľností, kde je prístup cez parcelu KN-E č. 41 riešiť údržbu
príjazdu z ich strany, a obec by musela buď zrušiť body verejného osvetlenia, alebo
ich vymeniť za iné typy a znížiť ich umiestnenie, aby bolo možné zabezpečovať ich
údržbu.
uznesenie 06/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje záväzok obce Jakubovany, že
pokiaľ dôjde k dohode o šírke prejazdu medzi vlastníkom KN-C č. 150 a vlastníkmi
KN-E č. 41 bude zabezpečovať obec naďalej údržbu príjazdu k nehnuteľnostiam
a osvetlenie plochy. S možnosťou vysporiadania vlastníctva na obec Jakubovany.
Z: 5
prítomných Za: 5 Matej Hrča, Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran
proti: 0
zdržal sa: 0

5. Riešenie miestnej komunikácie na „Kňazovom“ – list z L.Ondreja.
- list z L.Ondreja bol poskytnutý. Je možnosť vyjadriť sa k údajom v
ňom uvedených, z hľadiska toho čo sme tak diskutovali.
Ing.Jančuška – v liste sú uvedené iné veci než sa skutočne na jednaní
odkomunikovali.
Rokovanie o predmetnom liste a spolupráce s obcou Lipotvský Ondrej budú podľa
starostu obce samostatným rokovaním OZ Jakubovany, keď starosta obce Liptovský
Ondrej podpisuje uznesenia v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a
právomocami OZ a poslancami schválené uznesenia nariaďujú obci Jakubovany
činnosti, čo je prekročením ich právomocí. Tu by muselo ísť o činnosti na základe
vzájomnej zmluvy. To však nebolo dojednané a text za PS:“..........“ je pridaním
osobnej vyhrážky starostu, bez právnej opory.
uznesenie 07/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany berie na vedomie list starostu obce
Liptovský Ondrej vo veci miestnej obslužnej komunikácie a prípad bude riešiť na
ďalšom svojom zasadaní, kedy bude bodom programu aj samostatný bod o
spolupráci s obcou Liptovský Ondrej
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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- Pozemok v majetku SR, v správe SPF - schvaľovanie uznesení, ktoré
budú súčasťou žiadosti na SPF o vydanie pozemku obci Jakubovany
Poslanci sú s daným problémom dostatočne oboznámený, keď obec zabezpečovala na
vlastné náklady už v roku 2016 geometrický plán na zmeny parciel v správe SPF z
„E“ do „C“ stavu, keď zmena bola zapísaná do katastra nehnuteľností na základe
požiadavky SPF, kde obec odovzdala spracovaný geometrický plán.
Obecné zastupiteľstvo preto prijalo toto prehlásenie, kde ho poslanci osobne podpísali:
Prehlásenie
Dolu podpísaní členovia Obecného zastupiteľstva Obce Jakubovany, IČO: 00315273, so
sídlom 032 04 Jakubovany 21, týmto prehlasujeme, že parcela KN-C č. 645/2, KN-C č. 644/2, KNC č.669/3 v katastrálnom území Jakubovany, zapísaná na LV číslo 639 kat. územie Jakubovany,
Obec Jakubovany, okres Liptovský Mikuláš, vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového
fondu, je súčasťou miestnej obslužnej komunikácie – pokračovaním miestnej obslužnej
komunikácie nachádzajúcej sa na parcele C-KN číslo 669/1 k.ú.Jakubovany a tiež pokračovaním
miestnej obslužnej komunikácie nachádzajúcej sa na parcele C-KN číslo 389/2, k.ú. Liptovský
Ondrej.
Celá jestvujúca cesta je historicky chápaná ako miestna komunikácia, bola vždy využívaná,
udržiavaná a ponímaná ako miestna komunikácia a slúžila ako spojovacia komunikácia z obce
Jakubovany do obce Jamník a na prístup k jestvujúcim rodinným domom. K uvedenému sa
nenachádza v archíve obce žiadna dokumentácia.
V záujme majetkovoprávneho usporiadania miestnej komunikácie obec pristúpila a financovala už
v roku 2016 zameranie predmetných parcely z operátu KN-E do operátu KN-C v danom úseku
cesty a zameraný stav bol zapísaný na katastrálnom úrade - žiadosť o zápis geomet.plánu
č..44523106-35/2016 - Z 3725/2016; vlastnícky stav: vo vlastníctve SR.

V Jakubovanoch dňa 23.04.2019
.................................................................
Ing. Milan Zuzaniak
starosta Obce Jakubovany
Obecné zastupiteľstvo:
Matej Hrča

Lucia Jančušová
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..............................................
Roman Kováčik
..............................................
Dušan Žiaran
.............................................

............................................
Ing.Peter Jančuška
............................................

uznesenie 08/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany
1. Schvaľuje
a/ žiadosť Obce Jakubovany, zaevidovanú pod číslom 23/2019 o odovzdanie
pozemku pod stavbou vo vlastníctve Jakubovany, parcela KN-C č. 645/2, KN-C
č. 644/2, KN-C č.669/3 v katastrálnom území Jakubovany, z vlastníctva štátu do
vlastníctva Obce Jakubovany v zmysle §2d zákona č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov
b/ text prehlásenia, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu žiadosti 23/2019 a ktoré je
podpísané prítomnými poslancami obecného zastupiteľstva.
2. Poveruje
a) starostu obce Ing. Milana Zuzaniaka zabezpečiť potrebnú
administratívu a súčinnosť vo vybavovaní procesu ohľadom odovzdania
pozemku vo vlastníctve štátu pod stavbou do vlastníctva obce Jakubovany
Z: 5 prítomných Za: 5 Matej Hrča, Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran
proti: 0
zdržal sa: 0

6. ZOO Kontakt- aktivity v súčasnej dobe – podanie informácie zo strany
zástupcu firmy.
- zástupca čaká na telefonické zavolanie, aby prišiel na zastupiteľstvo, keď starosta
obce požiadal firmu, aby vysvetlila aktivity, ktoré v obci boli zaznamenané
z hľadiska zvýšeného pohybu aut a text internetovej stránky firmy ZOOKONTAKT,
s.r.o.
Na zasadanie prišiel zástupca firmy ZOOKONTAKT, s.r.o. p.Jaroslav Kompiš,
oboznámil prítomných s aktivitou ich firmy. Keď majú záujem otvoriť skúšobnú
prevádzku v ich sídle firmy pre verejnosť. Na ich stránke sú informácie o novom
stredisku v Jakubovanoch a pre chybu v súradniciach je miesto označené západne od
obecného úradu Jakubovany, na lúke. Preto zabezpečujú úpravu koordinátov.
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Na správne smerovanie do sídla ich firmy jednajú so SSE-D, a.s. o umiestnení
reklamy a smerovníkov na elektrické stĺpy. Zo strany poslancov a starostu bola
požiadavka na osadenie smerovníkov na sídlo firmy hneď ďalšie dni po zasadaní
OZ, tam kde dochádza k nesprávnemu odbočeniu návštevníkov v obci.
p.Kompiš vysvetlil akú majú predstavu o skúšobnej prevádzke, keď projekt ktorý
predložili na obce Jakubovany a iné orgány, v decembri 2018, pre vyjadrenie
k územnému konaniu bol zle spracovaný a objednali si inú firmu na riešenie
projektovej dokumentácie.
Obec v zmysle zákona o obecnom zriadení je len jedným z dotknutých, komu sa
otvorenie prevádzky oznamuje. Nie je stanovené, že to musí byť ešte pred zahájením
činnosti. Keď iné orgány prevádzku a prevádzkový poriadok schvaľujú. p.Kompiš
prezentoval, že budú na obec do 15 dní doručené všetky potrebné doklady.
Ing.Jančuška prezentoval, že vzhľadom na rôzne názory na firmu, bude na facebooku
umožnené verejnosti, aby sa vyjadrili k skúšobnej pevádzke. A to bude vyhodnotené
pri ďalšom postupe OZ vo vzťahu na činnosť ZOOKONTAKT, s.r.o.
Zástupca firmy prezentoval, že majú záujem s obcou spolupracovať tak, aby obidve
strany zo spolupráce profitovali rozvojom podmienok pre život v obci.

uznesenie 09/04/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie podané zástupcom firmy o skúšobnej
prevádzke firmy ZOOKONTAKT, s.r.o., keď firma doloží na obec Jakubovany všetky
doklady a povolenia potrebné pre prevádzkovanie chovného zariadenia pre verejnosť.
Najmä keď nebola ani podaná žiadosť na územné konanie. Zároveń bude zabezpečené
označenie sídla firmy, upevnením smerovníkov v obci Jakubovany na miestach, kde sú
križovatky.
Z: 5 prítomných Za: 5 Matej Hrča, Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran
proti: 0
zdržal sa: 0

7. Úprava rozpočtu obce pre rok 2019 – oprava komunikácií
- potreba úpravy rozpočtu pre rok 2019 v nákladoch, keď sa v roku
2018 počítalo s financovaním opravy, ale ta sa posunula na fakturáciu v roku 2019.
Keď sa na začiatku novembra 2018 schvaľoval rozpočet na rok 2019 tak sa toto ešte
nezanieslo do položiek, lebo k posunu došlo až po schvaľovaní rozpočtu.. Jedná sa o
objem podľa schválenej zmluvy z roku 2018 a potrebného objemu na opravu pri
rod.domu č. 72 (smer Bartánus a tiež vjazdy do 34 a 35).
Už sa uhradilo 29.816,76 a zostáva 12.486,44€ teda čiastka 42.303,20€
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V prípade vjazdov do 34 a 35 sa jedná o sumu 1.289,32
Ďalšia úprava rozpočtu súvisí s dotáciou z MF SR na opravu mostov – úprava
v príjmoch a tiež úprava v nákladoch o 12.000,- € +2000-€ podieľ obce .
Rovnako je to s dotáciou MV SR pre DHZO kde sa jedná o sumu 1.400,-€
a spoluúčasť 5%. Teda na príjmovej strane 1.400,-€ a na nákladoch o 1470,-€.
uznesenie 10/04/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje úpravu rozpočtu:
- v príjmoch pre rok 2019 o položku dotácie z MF SR pre rok 2019 na opravy
mostov v obci Jakubovany vo výške 12.000,-€ a v nákladoch o čiastku 12.000,-€
+2.000,-€
- v príjmoch pre rok 2019 o položku dotácie z MV SR na DHZO vo výške 1.400,-€
a v nákladoch o čiastku 1.470,- € v čom je spoluúčasť obce 5%.
- v nákladoch úprava rozpočtu o čiastku 42.303,20€ na opravu komunikácie
- v nákladoch úprava rozpočtu o čiastku 1.289,32€ - oprava vjazdov k rod.domom
34 a 35, ktoré neboli zahrnuté v cenovej ponuke na opravu miestnej komunikácie
Z: 5 prítomných Za: 5 Matej Hrča, Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran
proti:0
zdržal sa: 0

8. Protest prokurátora voči VZN 02/2018 – o správe a prevádzkovaní
pohrebiska na území obce Jakubovany
- dňa 16.4.2019 prišiel oficiálny protest prokurátora a OZ len schváli,
že protestu prokurátora, alebo zamietne. Ak dôjde k vyhoveniu protestu tak druhé
uznesenie bude riešiť otázku spracovania úpravy VZN tak, že obecný úrad zabezpečí
potrebnú úpravu textov a zverejnenie návrhu VZN, pre schvaľovanie v OZ, tak aby
VZN bolo platné do 90 dní. Poznámka: v tejto veci už boli podané informácie v
10/2018, ale až teraz prišiel oficiálny list z prokuratúry.
uznesenie

11/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany vyhovuje protestu prokurátora vo veci
VZN obce Jakubovany č. 02/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území
obce Jakubovany , Prevádzkový poriadok pohrebiska. Pd 62/19/5505-2 a zmení
znenie VZN, tak aby sa dostal do súladu so zákonmi.
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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uznesenie

12/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany poveruje obecnú úrad Jakubovany
prepracovaním VZN obce Jakubovany č. 02/2018 o správe a prevádzkovaní
pohrebiska na území obce Jakubovany , Prevádzkový poriadok pohrebiska, so
zapracovaním pripomienok a požiadaviek prokurátora uvedenými v list. Pd
62/19/5505-2, tak aby sa dostal do súladu so zákonmi.
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

- Ponuka aplikácie pre starostu, pracovisko OÚ a MŠ
cenovou ponukou na online systém www.vssr.sk Dobrý starosta
Výhody online systému vssr.sk Dobrý starosta:
•

Eurofondy, granty, dotácie – sledujeme za Vás aktuálne výzvy

•

Videoškolenia – vzdelávajte sa s našimi odoborníkmi

• Daňová pohotovosť a Mzdová pohotovosť - odborné poradenstvo z oblasti daní,
účtovníctva, miezd a personalistiky vo 2 formách poradenstva
telefonické poradenstvo
e-mail – písomné poradenstvo
• Noviny verejnej správy SR – zasielanie mesačného prehľadu s najdôležitejšími
novinkami z centra VSSR
•

Monitoring – notifikácie predpisov Zbierky zákonov SR

•

Rýchle a prehľadné vyhľadávanie
•

Denne aktualizovaný obsah

Pozrite si celý obsah online systému www.vssr.sk

uznesenie

13/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje objednanie aplikácie od PP,
s.r,o, na obdobie jedného roka. Potom sa prehodnotia výhody a nevýhody aplikácie
a rozhodne sa o ďalšom postupe
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Z: 5 prítomných Za: 5 Matej Hrča, Lucia Jančušová, Ing.Peter Jančuška,
Roman Kováčik, Dušan Žiaran
proti:0
zdržal sa: 0

Návrhy, pripomienky a stanoviská poslancov :
Ďalšie požiadavky neboli prednesené.
uznesenie

14/04/2019

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

Zapisovateľ:

zdržal sa: 0

Dušan Žiaran .............................

Overovatelia:, Peter Jančuška, Matej Hrča ..................................................

.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Dňa: 18.04.2019 v Jakubovanoch v papierovej podobe podpísal všetky uznesenia starosta obce

