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„Zápisnica“
zo zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 17.08.2020 (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.

Prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní poslanci obecného zastupiteľstva
Lucia Jančušová, Roman Kováčik, Dušan Žiaran, Matej Hrča prítomní od začiatku
zasadania
Ing.Peter Jančuška prišiel v rámci rokovania pri bode 5
Neprítomní:

0 - ospravedlnení

kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik
za verejnosť:

prítomný

0 zástupcov verejnosti

Obecné zastupiteľsvo je uznášaniaschopné - áno
1. Otvorenie
OZ zahájil starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Overovatelia: Roman Kováčik, Matej Hrča
Zapisovateľ: Dušan Žiaran
Na základe návrhu na zapisovateľa a overovateľov, keď neboli iné návrhy, bolo hlasované
o uznesení
uznesenie

01/08/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Overovatelia: Roman Kováčik, Matej Hrča
Zapisovateľ: Dušan Žiaran
Z: 4

prítomných Za:

4

proti:

3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
Bol prečítaný návrh programu.
Program 1. Otvorenie

0

zdržal sa: 0
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2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva

4. Schvaľovanie záverečného účtu obce Jakubovany
5. Schvaľovanie úpravy rozpočtu obce Jakubovany pre rok 2020
6. Schvaľovanie VZN 03/2020 - dodatku č.1 k VZN 5/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubovany

7. Schvaľovanie dokladov súvisiacich s úvermi v SZRB
8. Rôzne – prerokovanie materiálov, ktoré netvoria samostatný bod
rokovania – len najnutnejšie veci, ktoré sa nedajú presunúť na
ďalšie zasadanie
9. 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.
10. Záver

Pripomienky : neboli
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.
hlasovanie o programe
uznesenie 02/08/2020
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva, tak ako je uvedené v predošlej časti.
Z:

4 prítomných Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

4. Schvaľovanie záverečného účtu obce Jakubovany
Bol poskytnutý rozbor údajov záverečného účtu obce za rok 2019.
Správa kontrolóra: je v prílohe zápisu.
uznesenie 03/08/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie v sume -460,44 €, zisteného podľa ustanovenia §10
ods.3 písm. a) a b) zákona 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, z
rezervného fondu
460,44 €
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ďalších peňažných fondov 0 €
návratných zdrojov financovania 0 €
bežné výdavky obce
€

-

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2019
Zo: 4 prítomných Za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

5. Schvaľovanie úpravy rozpočtu obce Jakubovany pre rok 2020
Dôvod úpravy rozpočtu: pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2020 sme nevedeli aká skutočná suma
bude požadovaná na realizáciu stavieb. Vzhľadom na stav, že časť nákladov mala byť riešená cez
NFP priamo a časť refundáciou. To aké to budú max. sumy sme riešili v mesiaci február 2020.
Skutočnosť na medziúvery bola nižšia než schválených po 100 000,-€ na každý s projektov.
A celková suma na úver, vo výške 95 tisíc bola dodržaná. Požičali sme si teda objemy, ktoré
musíme premietnuť do rozpočtu pre rok 2020 a následne z hľadiska nákladov na splátky aj do
rozpočtov na ďalšie roky.
Na základe schválených úverov zo strany SZRB je spracovaná úprava finančného plánu obce pre
rok 2020.
Prišiel Ing.Peter Jančuška na rokovanie OZ, čím je OZ o počte 5 poslancov.
Návrh úpravy je v prílohe.
Tie financie ktoré budú preplatené z NFP budú vyrovnané v medziúvere po kontrolách na mieste.
Ďalšie financie sú na pokrytie spoluúčasti 5% a na neoprávnené náklady – ktoré SIEA neuznala
z rôznych dôvodov, resp. sme požadovali previesť práce a položky neboli predmetom zmlúv zo
SIEA. Napríklad bezbarierový vstup do budovy, práce vyvolané neúplným spracovaním položiek
projektovej dokumentácie. (radiátory, ...)
uznesenie 04/08/2020 bolo vynechané pri spracovaní návrhu na jednanie a nasleduje po
uznesení č,. 08/08/2020.
uznesenie

05/08/2020

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje úpravu č.1 rozpočtu obce pre rok 2020 z objemu
44.575,00 na 180.605,83€, podľa prílohy „návrh na zmenu rozpočtu“
Z:5

prítomných Za: 5

proti:

0

zdržal sa: 0

6. Schvaľovanie VZN 03/2020 - dodatku č.1 k VZN 5/2016

o nakladaní s komunálnymi

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubovany

Dôvodom spracovania návrhu VZN 03/2020 bola potreba zakotvenia zebru odpadových pneumatík
na zbernom mieste obe Jakubovany. Toto si vyžaduje doložiť OZV (ELTMA) aj ukladá to vlastný
zákon o odpadoch v prípade, že chceme v obci zberať odpadové pneumatiky. Obec likvidácia
pneumatík nestojí žiadne náklady. Vzhľadom na stav, že keď sme našli vyhodenú pneumatiku
museli sme ju niekde uskladniť a potom ich voziť do L.Mikuláša, keď nám v pneuservise povedali,
že majú voľné zbernú plochu. A stálo nás to náklady na prepravu a čas zamestnanca. Takto máme
náklady na zamestnanca stále, ale už nemusíme robiť prepravu.
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Pripomienky zo strany verejnosti obec nezaznamenala.
uznesenie

06/08/2020

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje VZN č. 03/2020 , čo je dodatok č.1 k VZN 5/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubovany.
VZN č.03/2020 nadobúda platnosťou dňom podpisu starostom obce a účinnosť 15 dňom od
zverejnenia na úradnej tabuli obce a webovej úradnej tabuli.
5 prítomných Za: 5

Z:

proti:

0

zdržal sa: 0

Boli prediskutované záležitosti odpadového hospodárstva ktoré bude musieť obec riešiť k 1.1.2021 a OZ
schvaľovať nové znenie celého VZN o odpadoch. Zmeny vyvolané zákonom prinesú pre občanov nové
povinnosti a tiež vyššie náklady. Aby sme nemuseli poplatky veľmi navyšovať, je potrebné už teraz ešte
dôslednejšie separovať odpady.

7. Schvaľovanie dokladov súvisiacich s úvermi v SZRB
uznesenie

07/08/2020

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany splnomocňuje starostu obce podpísať zmluvu o úvere na
Materskú školu Jakubovany, blankozmenku a zábezpeku so SZRB a zabezpečiť zverejnenie
zmluvy na webovej úradnej tabuli obce.
prítomných Za:5

Z: 5

uznesenie

zdržal sa: 0

proti: 0

08/08/2020

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany splnomocňuje starostu obce podpísať zmluvu o úvere,
blankozmenku a zábezpeku na Obecnú úrad s Kultúrnym domom Jakubovany so SZRB
a zabezpečiť zverejnenie zmluvy na webovej úradnej tabuli obce.
Z:

5 prítomných Za: 5

proti:

0

zdržal sa: 0

8. Rôzne – prerokovanie materiálov, ktoré netvoria samostatný bod
rokovania – len najnutnejšie veci, ktoré sa nedajú presunúť na
ďalšie zasadanie
Žiadosť p.Radoslava Žiarana na stavbu rodinného domu na parcele 182/2 a 5
Vjazd a vstup bude cez parcelu obce z cesty III.triedy. Za obec je podmienka, že to musí byť
v súlade s plánovanou výstavbou chodníka. Umiestnenie kanalizácie, vody a el.prípojky, tf.vedenia
bude popod spevnenú plochu vjazdu/vstupu. Na druhej strane pozemku bude oplotenie na hranici
nadväzujúcej na oplotenie Rastislava Kováčika. Nakoľko by si vjazd mohol riešiť aj z tejto strany
pozemku
uznesenie

04/08/2020

Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany
A. súhlasí s vydaním kladného záväzného stanoviska obce k výstavbe rodinného domu
stavebníka: Radoslava Žiarana na parcele KN-C 182/5, s prístupom cez parcelu obce KN-C 182/2
za podmienok
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1,. v prípade inžinierskych sietí po zrealizovaní prípojok elektrickej energie, vody a kanalizácie,
prípade položenej chráničky stavebník odovzdá jeden výtlačok zakreslenia trás inžinierskych sietí s
kótami ich uloženia na parcele obce na Obecný úrad Jakubovany. Tieto siete budú umiestnené pod
spevnenými príjazdovými plochami a tieto spevnené plochy budú v mieste styku s plánovaným
chodníkom v rovine resp. zvýšené. Zároveň stavebník zabezpečí výkop a položenie rúry pre odvod
dažďových vôd z pozemku do existujúceho otvoreného jarku. Presnú trasu výkopu a pokládky určí
starosta obce.
2. stavebník =vlastník nehnuteľnosti KN-C 182/5 sa zaviaže, že vybuduje oplotenie na zadnej
strane pozemku ako pokračovanie susedného oplotenia (umiestneného východne ), v čiare na
oplotenie parcely KN-C 186/2. Čo je cca 2 metre dovnútra vlastného pozemku, čo zabezpečí pre
budúcnosť vjazd na pozemok bez státia na miestnej komunikácii, ktorá má malú prejazdovú šírku.
B. Starosta je splnomocnený spracovať a dojednať zmluvu, a aj podpísať túto zmluvu z hľadiska
osadenia oplotenia podľa bodu 2), za to obec umožní vstup cez svoj pozemok a vecné bremená na
uloženie inžinierskych sietí priamo od cesty III.triedy .
C. Po právoplatnosti stavebného povolenia bude vyrúbený poplatok za rozvoj, podľa platného
zákona a platného VZN obce..
Z: 5

prítomných

Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Stavba Michala Žiarana a Martina Repčeka v lokalite „Povrázky“
Podaná informácia o vývoji príprav pre IBV .Práce zo strany geodeta a projektanta obmedzené pre
vírus a teraz dovolenky. Bolo jednané so SSD, a.s. a dojednaná návšteva na LV, a.s. Inžinierske

siete na Povrázkach,
Žiadosť o vydanie plôch pod miestnymi v našom k.ú. od SPF až po územnom rozhodnutí na cestu
Nákup koberca do obecnej knižnice: pokiaľ to bude nutné z hľadiska bezpečnosti osôb pri chodzi
medzi policami.
Práca v obci:
Akcia opravy sociálnych zariadení v MŠ a KD - výzva zo strany MAS sa posúva, zatiaľ termín
nestanovený.

Pripomienky zo strany poslancov:
Situácia v obci súvisiaca s koronavírusom COVID-19
Obec nemá k dispozícii žiadne údaje o osobách v karanténe, ani vyšetrené pozitívne. Nevieme tak
robiť žiadnu kontrolnú činnosť voči pohybu týchto osôb. Máme osoby na chalupách, na chatách,
v ubytovaní v súkromí. Pohybujú sa osoby po obci. V súčasnej dobe musia mať všetci pri pohybe
mimo dom so záhradou rúška. Len v prírode, kde nie je do 2-4m iná osoba sa môžu pohybovať bez
rúška. V obci je to bez ohľadu na to či osoby iné sú alebo nie. Nakoľko vírus sa vznáša ešte určitý
čas v ovzduší.
Poslancami prediskutované problémy súvisiace s vírusom, zabezpečovanie rúšok, strava a nákupy
seniorom, aktivity v obci, ktoré obmedzuje vírus. Výhľad na finančné zabezpečenie prác a chodu
úradu.
Prerokované všetky body programu a dané hlasovať o ukončení schôdze.
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uznesenie

09/08/2020

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany prerokovalo všetok materiál podľa bodov programu
a schvaľuje ukončenie zasadania
Z:

5 prítomných Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

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

.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Dňa: 18.08.2020 v Jakubovanoch

