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„Zápisnica“
zo zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 16.12.2019 (pondelok)
o 19:00 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.
Nakoľko v mesiaci december 2019 sa jedná o druhé zasadanie zastupiteľstva pokračuje je číslovanie s označením
2/xy/12/2019

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

bez účasti iných osôb,

prítomný/ neprítomný
zástupcov verejnosti

Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné - áno

1. Otvorenie
OZ zahájil starosta obce Ing.Milan Zuzaniak

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Overovatelia: Lucia Jančušová, Roman Kováčik
Zapisovateľ:

Ing.Peter Jančuška

Na základe návrhu na zapisovateľa a overovateľov, keď ne/ boli iné návrhy, bolo
hlasované o uznesení
uznesenie

2/01/12/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Overovatelia: Lucia Jančušová, Roman Kováčik
Zapisovateľ:
Z:3

Ing.Peter Jančuška

prítomných Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0
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3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva

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. Vyhodnotenie plnenia uznesení, prechod plnenia uznesení na rok 2020
5. Prerokovanie a schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv vo veciach
prevádzky obce, žiadosti o dotácie, odpredaj obecného majetku
6. Schvaľovanie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad, drobné
stavebné odpady pre rok 2020
7. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2020, 2021 a 2022
8. Schvaľovanie VZN o umiestňovaní volebných plagátov v obci
Jakubovany
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.
11. Záver

Hlasovanie o programe tak ako bol prečítaný

uznesenie 2/02/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva, tak ako je uvedené v predošlej časti. Zároveň je program v prílohe
ako Pozvánka, kde však boli nesprávne očíslované body programu.
Z:3

prítomných Za: 3

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 neboli zo strany poslancov požiadavky:
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4. Vyhodnotenie plnenia uznesení, prechod plnenia uznesení na rok 2020
Starosta poskytol materiál uznesení, ktorý tvorí prílohu zápisnice, kde sú všetky
uznesenia prechádzajúce do roku 2020.
uznesenie

2/03/12/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení, podanú
starostom obce a schvaľuje zoznam uznesení prechádzajúcich do roku 2020.
Z:3

prítomných Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

5.
Prerokovanie a schvaľovanie zmlúv a dodatkov zmlúv vo veciach
prevádzky obce, žiadosti o dotácie, odpredaj obecného majetku
Zmluva na spoločný úrad územného a stavebného poriadku
Starosta oboznámil s vyjadrením k pripomienkam k zmluve. Problémové zostáva
financovanie Spoločného obecného úradu. Okrem príspevkov podľa počtu obyvateľov je
požiadavka odovzdať všetky príspevky vybrané ako správne poplatky

Aj ohlásenie drobných stavieb má preverovať odborne spôsobilá osoba. Teda niekto kto
pozná stavebný zákon a ďalšie zákony súvisiace so stavbami charakteru drobnej stavby.
Ak starosta podpíše súhlas a niekto to napadne nesie starosta zodpovednosť za škody
spôsobené nesprávnym vydaním súhlasu. Má si dať materiál spracovať odoborne
spôsobilej osobe.

Podľa znenia v zápisnici je to tak, že obec vyberá správne poplatky a pokuty. Ak platí na
spoločný úrad podľa počtu obyvateľov, vypočíta sa ročný príspevok. Potom sa spočítajú
príjmy zo správnych poplatkov a pokút. Ak je v obci vyšší príjem zo správnych poplatkov
a pokút ako zaplatený objem podľa počtu občanov, tak sa ostatné prostriedky presunú na
spoločný úrad. Áno stavebný úrad má prácu naviac pri riešení stavebných priestupkov, ale
obec je tá čo to všetko znáša od občanov a porušovateľov stavebného zákona. Ak jeden
rok budeme mať pokuty za 10.000,€ , 10 prípadov po 1.000,-€ neznamená to že všetko si
po odpočítaní príspevku podľa obyvateľov si zaslúži spoločný stavebný úrad.
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Starosta obce predložil zmluvu o spoločnom stavebnom úrade na schvaľovanie
obecnému zastupiteľstvu
v pôvodnom znení, po prečítaní vyjadrení
k pripomienkam zo strany obce a ostatných obcí, ktoré dali pripomienky.
Poslanci nedostali potrebné informácie a vyjadrili všetci traja nespokojnosť so spôsobom
riešenia zmluvy, keď väčšina rozhodne o zmluve s chybami a ostatný to majú podporiť.
Poslanci požadujú aby sa zmluva nerobila k 1.1.2020, ale sa dôkladne prepracovala
a potom predložila na schválenie. Pokiaľ k prepracovaniu nedôjde, tak z rozpočtu obce
uvoľnia vždy len objem podľa počtu obyvateľov a napr.10% z pokút, ako náklady na
riešenie prípadu. Niekoľko rokov rok obec dotuje činnosť, keď má málo konaní a potom
keď sa jej má niečo vrátiť v jednom roku, tak to odovzdá spoločnému úradu?

uznesenie

2/04/12/2019

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje „Zmluvu č. 868/2019 o zriadení
Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku platnú od
1.1.2020“
Z: 3

prítomných Za:

uznesenie

0

proti: 3

zdržal sa: 0

2/05/12/2019

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany poveruje starostu obce, aby riešil ďalej správne
znenie zmluvy o spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného
poriadku, ktoré bude výhodné pre všetky strany – účastníkov zmluvy.
Z: 3

prítomných Za:
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proti: 0

zdržal sa: 0

6. Schvaľovanie VZN 01/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad,
drobné stavebné odpady pre rok 2020
Návrh zverejnený dňa 28.11.2019
Pripomienky neboli žiadne zaevidované
Zahájilo sa rokovanie so zástupcami chatárov, ktorí doporučujú vykonať v I.Q
stretnutie a prerokovanie so všetkými ktorí sa rokovania zúčastnia. JUDR
Kokavec, JUDR.Čupka
Starosta zaslal poslancom materiál popisujúci dôvody potreby úprav poplatkov.
Tento je súčasťou zápisnice.
uznesenie

2/06/12/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.02/2019 o miestnom poplatku za komunálny

odpad, drobné stavebné odpady
Z:3

prítomných Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0
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uznesenie 2/ 07/12/2019
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad zverejnením schváleného VZN 02/2019 na
webovej aj papierovej úradnej tabuli obce, tak aby bolo dodržané zverejnenie, keď
účinnosť je od 1.1.2020
Z:3

prítomných Za: 3

zdržal sa: 0

proti: 0

7. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2020, 2021 a 2022
Návrh zverejnený dňa 27.11.2019 do 13.12.2019 včetne
Pripomienky neboli žiadne zaevidované.
Starosta poskytol informáciu o očakávanom objeme podieľových daní pre obec (aj
s príspevkom na materskú školu) podľa rozpisu z MF.
Návrh je zmeniť očakávaný príjem podľa tohto objemu. Teda upraviť príjem položky dane
z príjmov a kapitálového majetku zo 190 000,00€ na 193 034,00€ a 3 034,00€ upraviť aj
celkový príjem obci v roku 2020. Nákladové položky za rok 2020 upraviť- navýšiť
o 3 034,00 €, keď sa jedná o uprávu položky predprimárne vzdelávanie.
uznesenie 2/ 08/12/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu príjmu položky dane z príjmov a kapitálového
majetku zo 190 000,00€ na 193 034,00€ a zároveň o 3 034,00€ upraviť aj celkový príjem
obci v roku 2020. Nákladové položky za rok 2020 upraviť- navýšiť o objem 3 034,00 €,
keď sa upraví – navýši položka predprimárne vzdelávanie o 3 034,000€ .
Z:3

prítomných Za: 3

zdržal sa: 0

proti: 0

uznesenie 2/ 09/12/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce pre rok 2020 a pre roky 2021 a 2022.
Z: 3

prítomných Za: 3

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 2/ 10/ 12/2019
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad zverejnením schváleného rozpočtu na roky
2020 a roky 2021 a 2022 na webovej aj papierovej úradnej tabuli obce, tak aby bolo
dodržané zverejnenie, keď účinnosť je od 1.1.2020
Z:3

prítomných Za:

3

proti:

0

zdržal sa: 0

8. . Schvaľovanie VZN o umiestňovaní volebných plagátov v obci
Jakubovany
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Obec nemala upravené miesto zverejňovania volebných materiálov a preto bol
spracovaný návrh, kde sa rieši miesto zverejňovania pred obecným úradom
/kultúrnym domom. K tomu bude zakúpená tabuľa OSBN, ktorá bude prerozdelená
vždy podľa počtu kandidujúcich subjektov, aby zostala zachovaná rovnoprávnosť.
Na ostatné informačné tabule sa pripne oznam, že tieto neslúžia pre volebné reklamné
plagáty a pokiaľ tam bude niečo pripnuté dôjde k ich odstráneniu, v prípade
poškodenia týchto tabúľ bude požadovaná finančná náhrada, keď tomu bude
predchádzať písomná výzva s určeným termínom.
Návrh zverejnený dňa 27.11.2019
Pripomienky neboli žiadne zaevidované

uznesenie

2/11/12/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.03/2019 o umiestňovaní volebných plagátov
v obci Jakubovany
Z :3
prítomných Za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
uznesenie 2/ 12/12/2019
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad zverejnením schváleného VZN 03/2019 na
webovej aj papierovej úradnej tabuli obce, tak aby bolo dodržané zverejnenie, keď
účinnosť je od 1.1.2020
Z:

3 prítomných Za: 3

proti:

0

zdržal sa: 0

9. Rôzne – prerokovanie materiálov, ktoré netvoria samostatný bod
rokovania
boli
prekonzultované veci súvisiace s plánom stretnutia s chatármi
k odpadom, k riešeniu plochy pre kompostovisko. Tieto témy budú predmetom
jednania komisie, ktorú starosta zvolá v druhej polovici januára 2020.
Harmonogram zasadaní OZ v roku 2020 a plán práce hlavného kontrolóra obce pre
rok 2020. Vzhľadom na neprítomnosť 2 poslancov a kontrolóra sa bude tento
materiál prejednávať v mesiaci január 2020.
uznesenie 2/ 13 /12/2019
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany poveruje starostu zvolaním obecného zastupiteľstva
v mesiaci január 2020 podľa preverenia maximálnej účasti poslancov – v dňoch piatok
alebo pondelok.
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Z:

3 prítomných Za: 3

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 2/14/12/2019
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany prerokovalo všetok materiál podľa bodov programu
a schvaľuje ukončenie zasadania
Z:3

prítomných Za: 3

proti:

0

zdržal sa: 0

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

.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Dňa: 16.12.2019 v Jakubovanoch

