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„Zápisnica“
zo zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 11.02.2020 (štvrtok) 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, Ing.Peter Jančuška
Neprítomní:

0

kontrolór obce - skončené funkčné obdobie
za verejnosť:

1

zástupca verejnosti

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

01/02/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Overovatelia: Ing.Peter Jančuška , Dušan Žiaran,
Zapisovateľ: Roman Kováčik
Z: 5

prítomných Za: 5

proti:0

zdržal sa: 0

3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
Bol prečítaný návrh programu ako bol predmetom pozvánky

Program: 1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
4. Rozhodovanie o vypísaní voľby hlavného kontrolóra obce
5. Schvaľovanie prevádzkových zmlúv, schvaľovanie zverejnenia
zámerov predaja obecných nehnuteľností, schválenie predaja
obecných nehnuteľností, výber dodávateľov
6. Rôzne – prerokovanie materiálov, ktoré netvoria samostatný bod
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rokovania
7. 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.
8. Záver

Pripomienky :
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 bol návrh starostu obce na zmenu bodov 8 na 9 a 7 na 8,
keď bod č.7 nový text: Odovzdanie ceny starostu obce Jakubovany
zo strany poslancov pripomienky a požiadavky: neboli
hlasovanie o programe
Hlasovanie o zmene bodov a doplnení nového bodu č.7
uznesenie 02/02/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zmenu návrhu programu tak, že
program zasadnutia obecného zastupiteľstva sa upravuje prečíslovaním bodov 8 na 9 a 7 na
8, keď bod č.7 bude znieť: Odovzdanie ceny starostu obce Jakubovany.
Z: 5

prítomných Za: 5

proti:0

zdržal sa: 0

uznesenie 03/02/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje upravený program zasadnutia obecného
zastupiteľstva, tak ako je uvedené v uznesení č. 02/02/2021.
Z: 5

prítomných Za: 5

proti:0

zdržal sa: 0

4. Rozhodovanie o vypísaní voľby hlavného kontrolóra obce
Funkčné obdobie kontrolóra obce ja 6 rokov a toto funkčné obdobie Ing.Jaroslava Kuchárika už
prebehlo. Na základe toho starosta obce predkladá návrh na vypísanie novej voľby kontrolóra obce
Jakubovany.
Výňatok zo zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení:
§ 11
Obecné zastupiteľstvo
.....
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie
hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

....
Hlavný kontrolór
§ 18
Postavenie hlavného kontrolóra
(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento
zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa
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osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť,
prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu
vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v
súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.16a)
(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.10b)
§ 18a
Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

(1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
(2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste
obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní
funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať
svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je
aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
(3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak

ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší
počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s
najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec
uznesením.
(4) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo
nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného
kontrolóra.
(5) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je
určený ako deň nástupu do práce.
(6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno
dohodnúť aj na kratší pracovný čas, 16b) ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
(7) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň
nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí
na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
(8) Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola
jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne
odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.
(9) Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, 16)
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený
obecným zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových
pomeroch.
(10) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
(11) Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.
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uznesenie 04/02/2021
Obecné zastupiteľstvo
A. Schvaľuje
vyhlásenie volieb na funkciu miestneho kontrolóra obce Jakubovany na deň

09.04.2021 a určuje

podmienky na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu miestneho kontrolóra

„Obecné zastupiteľstvo obce Jakubovany v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení vyhlasuje na deň 09.04.2021
voľby na funkciu obecného kontrolóra obce Jakubovany.
Pracovný úväzok je stanovený na 0,1

Podmienky na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu miestneho kontrolóra sú:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje /telefón, mobil, e-mail/
- štruktúrovaný profesijný životopis, vrátané prehľadu doterajších zamestnaní a funkčného
zaradenia
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní
vzdelávacích programov a kurzov. Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení, za účelom kandidatúry na funkciu hlavného kontrolóra opatrený
vlastnoručným podpisom
- údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 písm. e/ zákona č.
330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
91/2016 Z.z.)
- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť
2. Ďalšie predpoklady:
- užívateľské ovládanie počítača
3. Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so
všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade §
18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky bude o tejto skutočnosti
vyrozumený písomným oznámením do 7 dní odo dňa otvorenia obálok.
5. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky bude mať právo vystúpiť na
rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 09.04.2021 v rámci programu riadneho rokovania obecného
zastupiteľstva a to v bode programu “Voľba hlavného kontrolóra Obce Jakubovany“.
Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonajú poslanci obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch
na pracovnom stretnutí .29.3.2021 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch. O výsledku
splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra poslanci obecného zastupiteľstva v
Jakubovanoch spíšu a podpíšu zápisnicu, ktorá bude predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa
09.04.2021, ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra.

Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručené
a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že
niektorý z prítomných poslancov obecného zastupiteľstva pri otváraní obálok a kontrole splnenia
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podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak
odmietol urobiť.
Obecné zastupiteľstvo obce Jakubovany schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva, v súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo obce Jakubovany schvaľuje umožniť kandidátom na funkciu hlavného
kontrolóra vystúpiť v deň konania voľby hlavného kontrolóra pred obecným zastupiteľstvom pred
uskutočnením voľby v časovom rozsahu najviac 5 min.
Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Jakubovany odovzdá osobne, alebo poštou najneskôr do
22.3.2021 (pondelok), t.j. do 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra obce na adresu Obec
Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04 pošta Liptovský Ondrej, v zalepenej obálke s označením „Voľba
hlavného kontrolóra Obce Jakubovany – NEOTVÁRAŤ“. Voľba bude vykonaná tajným hlasovaním. ,
Samotné voľby sa realizujú podľa §18a ods. 3. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

B. ž i a d a
starostu obce Jakubovany
o zverejnenie vyhlásenia voľby na funkciu kontrolóra obce Jakubovany v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. , na web stránke obce , na úradnej tabuli obce a CUET Slovensko.sk
Z: 5

prítomných Za: 5

proti:0

zdržal sa: 0

5. Schvaľovanie prevádzkových zmlúv, schvaľovanie zverejnenia zámerov
predaja obecných nehnuteľností, schválenie predaja obecných nehnuteľností,
výber dodávateľov
Predloženie schválenia kúpnopredajnej zmluvy. Na zasadaní OZ dňa 14.12.2020, uznesenie
09/12/2020 bol odsúhlasený zámer predaja časti nehnuteľnosti obce Jakubovany z dôvodu
osobitného zreteľa pre Vladimíra Plevu.. Voči zverejnenému zámeru nepodal nikto námietku, ani
podnet.
Na základe toho obecný úrad predkladá návrh zmluvy na odpredaj KN-C č.226/5:
uznesenie

05/02/2021

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje zmluvu na predaj nehnuteľného
majetku 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 schvaľuje zámer
predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok:
KN-C č. 226/5 o výmere 54m2, druh pozemku záhrada
zapísanom na liste vlastníctva LV č. 634, na katastrálnom odbore Okresného úradu
Liptovský Mikuláš.
Kupujúci: Pleva Vladimír, rod.Pleva, 032 04, Konská, č. 201, SR, Dátum narodenia:
29.01.1980
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že nehnuteľnosť Obec Jakubovany už
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roky nevyužíva, ale je užívané ako záhrada súvisiaca s rodinným domom Jakubovany
č.7, ktorý si kupujúci opravuje na základe stavebného povolenia a jeho nehnuteľnosť
priamo susedí s nehnuteľnosťou
obce Jakubovany. Odkúpením dôjde k zlúčeniu
a efektívnejšiemu využívaniu pozemkov zo strany kupujúceho.
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľného
majetku, uznesením 09/12/2020
Kúpna cena je stanovená na cenu 10,00 €/m2, na pozemky, pri celkovej výmere 54m2,
celková cena je 540,00 -€.
Z: 5

prítomných Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

predaja majetku obce pre manželov Grešovcov
Požiadavk manželov Grešovcov na odkúpenie 53m2 obecných pozemkov.
Vysvetlenie prípadu previedol starosta obce, keď predložil geometrický plán danej plochy od Jána
Ďuriša – GEOPLAN Liptovský Hrádok, číslo plánu 34842471-29/2020 ako parcela C-KN č. 69/15,
o výmere 53m2 zastavaná plocha a nádvorie vytvorenej z pôvodnej E-KN č.51/1 zapísanej na LV
č.634, k.ú. Jakubovany
Uznesením 10/12/2020 bolo schválené zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti z dôvodu
osobitného zreteľa. Pripomienky a požiadavky verejnosti sme nezaevidovali.
Obecný úrad Jakubovany predkladá návrh predaja s osobitným zretešom:
uznesenie

06/02/2021

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje predaj nehnuteľného majetku 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
novovytvorenú parcelu C-KN č. 69/15, o výmere 53m2 zastavaná plocha a nádvorie,
ktorá bola vytvorenej odčlenením z pôvodnej E-KN č.51/1 zapísanej na LV č.634, k.ú.
Jakubovany geometrickým plánom od Jána Ďuriša – GEOPLAN Liptovský Hrádok, číslo
plánu 34842471-29/2020 k.ú. Jakubovany o ploche 53m2
kupujúci : manželia Ing.Vladimír Grešo, dátum narodenia 19.11.1963 a Ing.Elena
Grešovová, dátum narodenie 15.07.1962, bytom Jakubovany 191, 032 04 pošta Liptovský
Ondrej, BSM .
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Dôvod hodný osobitného zreteľa
je skutočnosť, že keď obec nemá priamy prístup k tomuto pozemku a nevie ho využívať
a starať sa o túto plochu. Táto plocha je v tesnej blízkosti potoka Klokôtka, kde je
ochranné pásmo potoka a prístup je len po úzkom koryte potoka, alebo cez pozemky CKN číslo 72/1 a 7/3 vo vlastníctve uvedených manželov. Nehnuteľnosť, tak ako je
odčlenená geometrickým plánom Obec Jakubovany už roky nevyužíva a starajú sa o ňu
žiadatelia o odkúpenie. Kupujúci vlastnia susedné plochy a na odkupovanej ploche majú
zámer vybudovať ochrannú hrádzu svojich súčasných nehnuteľností.
Kúpna cena je stanovená na cenu 10,00 €/m2, na pozemok, pri celkovej výmere 53m2,
celková cena je 530,00 -€.
Z: 5

prítomných Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0
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Oznámenia:
S Agriou Liptovský Ondrej, a.s bola predĺžená zmluva na priestor garáže Avie o ďalší kalendárny
rok bez zmeny ostatných podmienok.
Dodatok zmluvy č.6 s MŽP SR na Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Dodatok rieši len
úpravu textu, ale nie celkovú cenu diela. Tú bude meniť dodatok č.7 , keď sa uplatní zníženie ceny
za neskorú kontrolu výberu a uzatvorenia zmluvy o dielo na projektový manažment. Výška korekcie
je 540,85 EUR..
Spracovanie cenovej ponuky na demontáž krytiny hasičského domu – azbestová krytina. Tiež návrh
ceny práce a materiálu zo strany p.Šimka. Došlo k prezentácii cien podľa typu strešnej krytiny.
Nakoľko nevieme ceny iných firiem nebude tento materiál a budú požiadané ďalšie firmy ktoré
robia tesárske a klampiarske práce aby spracovali cenovú ponuku. Tiež bude preverené za akú cenu
by demontovala a zlikvidoval krytinu eternit firma z Liptovského Petra, ktorá má oprávnenie na
túto činnosť.
Zámer: Nákup zametacieho nadstavca na traktorček obce od firmy Merkur Slovensko, kde bol
zakúpený aj traktorček. Jedná sa o potrebu zabezpečiť čistenie komunikácií s minimom ľudskej
práce, keď Úrad práce a soc.vecí a rodiny nemá žiadne projekty na podporu zamestnanosti.
Možnosť využitia aj na zametanie snehu v malej vrstve, lístia z pevných plôch. Traktorček bude
využívaný nielen na kosenie a mulčovanie, odhŕňanie snehu, ale i ďalšiu prácu s dokúpenými
nadstavcami.
Firma Merkur Slovensko 1.378€
Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby L.Hrádok 1.385 €
Ivan Šuňavec IMMZ -Servi J.Janošku 900, L.Mikuláš zametač 1.075€ a zberná nádoba 325,-€
1.400,-€
uznesenie 07/02/2021
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje nákup nadstavca na zametanie na traktorček Panter
FD – 2 , ak a k tomu zberač zmeteného materiálu do sumy 1378,-€. Keď podľa cien na internete je najnižšia
aktuálne zverejnená cena od Firmy Merkur Slovakia. Pred objednaním skúsiť zjednať zľavu z internetovej
ceny.

Z:5

prítomných Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Doplnenie informačnej tabule, ktorá bude zhodná s existujúcimi úradnými tabuľami. Tabule budú
premiestnené pre budovu obecným úradom a vtedy aby sa už rám vyrobil na 4ks tabúl.

uznesenie 08/02/2021

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje nákup presklenej magnetickej vitríny, ktorá bude
osadená spoločne s ostatnými vitrínami pri budove obecného úradu, rovnaký rozmer ako sú úradné
tabule.
Z:5
prítomných Za: 5
proti:0
zdržal sa: 0
Výmena podlahovej krytiny v spoločenskej miestnosti. Podlahová krytina je od slnka čierna
z pôvodnej žltozelenej farby. Budú fyzicky preverené vhodné typy, porovnané cenové ponuky
v kamenných predajniach a na internete a podľa toho zabezpečený najvhodnejší nákup.
uznesenie 09/02/2021
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje nákup novej podlahovej krytiny do spoločenskej
miestnosti na prvom poschodí (pôvodne využívaná ako obradná miestnosť).
Z : 5 prítomných Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Územný plán obce - v riešení spracovania čistopisu
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Zisťované kto má oprávnenie na spracovanie takéhoto dokumentu. Na základe oslovenia sme
obdržali cenovú ponuka na spracovanie od Ing.Kmeťa. Po konzultácii s odbornou garantkou na
ÚPN O, po jej skúsenostiach s viacerými oprávnenými firmami z iných okresov, doporučuje
uzatvoriť zmluvu. Jeho ponuková cena je 1540,-€ (nie je platiteľ DPH).
uznesenie 10/02/2021
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje zmluvu na spracovanie Správy o hodnotení ÚPN
O Jakubovany, u Ing.Igora Kmeťa, Pavlova Ves, v cene 1540,-€.
Z : 5 prítomných Za:
5
proti:0
zdržal sa: 0
Oprava kuchynky v kultúrnom dome:
Poslanci svojpomocne vykonali čistenie omietky a demontáž vybavenia miestnosti. Je potrebné
zabezpečovať postupný nákup materiálov. Na sanitu má obec zmluvu s f.KVIP, kde je možné na
dodací list brať materiál, prípadne prebytočný vrátiť a po uzatvorení zákazy dochádza k fakturácii.
Elektroinštalačný materiál sa berie od firmy, kde máme zmluvu. Rovnakým spôsobom je záujem
zabezpečovať stavebný materiál a zapožičania náradia, ktoré obec nemá k dispozícii.
Z preverovaných firiem sú stavebniny OROL v tejto oblasti najpružnejšie a podľa objemu
odobratého materiálu poskytnú aj zľavu, keď dopredu nevieme množstvá. Zohľadňuje sa aj
možnosť výdaja materiálu počas núdzového stavu a možnosť dovozu materiálu , ktorý obec sama
nebude vedieť previesť (v zimnom období AVIA zagarážovaná).
uznesenie 11/02/2021
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje nákupy stavebného materiálu u firmy OROL, na
akciu opravy miestnosti kuchyne v Kultúrnom dome, kde firma poskytne možnosť postupného
odberu materiálu, možnosť vrátenie originálne zabaleného materiálu a fakturáciu po ukončení akcie
so zľavou voči bežným cenám v predajni stavebnín a iných predajcov.
Z:5
prítomných Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

Výroba kuchynského nábytku a platní stolov do KD
Boli roznesené podklady ako by mala zostava liniek vyzerať a základné kritériá na 3 firmy
v Liptovskom Mikuláši, ktoré majú dobré hodnotiace údaje od zákazníkov. Tieto boli ochotné si
priestor obzrieť, spracovať cenovú ponuku. Cenové ponuky boli doručené do podateľne Obecného
úradu Jakubovany. Budú ako príloha zápisnice. Cenové ponuky:
Dušan Matejka Regia 5143,20 €
Quatro LM s.r.o.
4818,30 €
MIBERAS s.r.o.
5296,80 €
Prebehla vyhodnotenie splnenia požadovaných podmienok zadania zo strany poslancov OZ, ktorí
tvorili výberovú komisiu a bolo vyhodnotené, že všetky ponuky spĺňajú požiadavky na zostavu a
cenové ponuky sú v poradí:
Na základe toho bolo dané hlasovať o najnižšej cenovej ponuke od f.Quatro. Dodávka bude
prispôsobená termínu upravenej miestnosti kuchyne.
uznesenie 12/02/2021
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje objednanie nábytkovej zostavy pre kuchynku
kultúrneho domu a platne na stoly v spoločenskej hale od firmy Quatro ML, s.r.o., Kláštorná
829/25, 031 04 Liptovský Mikuláš za cenu 4 818,30 €
Z:5

prítomných Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0
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Po tomto rozhodnutí OZ už nebolo nutné ďalšie hlasovanie.
uznesenie 13/02/2021
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany súhlasí aby starosta obce vystavil objednávku na f.QUATRO za
cenú podľa cenovej ponuky v sume 4818,30 € Zároveň žiada starostu poďakovať ďalší
záujemcom, ktorí predložili cenové ponuky a oznámiť kto bol vybraný a za akú cenu.
Z:5

prítomných Za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

Rokovanie o výbere firmy na opravu stien a obkladov kuchyne KD. N základe prieskumu trhu bola
cena odhadovaná do 1.000,-€. Preto prebehlo oslovenie firiem zo susedných obcí ktoré takéto práce
prevádzajú, aby predložili cenové ponuky, keď materiál si zabezpečí obec.
Cenové ponuky doručili dve firmy, keď tretia oznámila, že nemá v období kedy je požiadavka na
prevedenie prác voľné kapacity, resp. by práce nevedela previesť v plnom rozsahu keď nemá
obkladača.
Cenové ponuky sú od:
Ján Vlašič - JANSTAV, 140, 033 01 Jamník
Kuchárik Roman , Liptovský Ondrej 297, 032 04

Keď si priestor boli zamerať a podľa požiadaviek obce a svojich prepočtov dali cenové ponuky na
prevedenie prác.
Vlasič 863,50€
Kuchárik 865,50,€
V prípade p.Kuchárika napriek požiadavke chyba v m2 obkladu, keď malý rozmer voči zadanej požiadavke

uznesenie 13/02/2021
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje objednanie murárskych a obkladačských prác u Ján Vlašič JANSTAV, 140, 033 01 Jamník za cenu 863,80 €, keď môže dôjsť k zmene rozsahu m2 jednotlivých prác
– podľa potrieb vyvolaných po prevedení vodoinštalatérskych, kanalizačných a elektirkárskych prác a pred
osadením kuchynskej steny.

Z:5

prítomných Za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany prerokovalo všetky body programu a došlo k schvaľovaniu
ukončenia zasadania
uznesenie 14 /02/2021
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva dňa
11.02.2021, keď boli prerokované všetky body schváleného programu.
Z: 5

prítomných Za: 5

proti:

0

zdržal sa: 0

Zapísal: : Roman Kováčik.....................................
Overovatelia: : Ing.Peter Jančuška , Dušan Žiaran.........................................
.............................................

.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Dňa:

12.02.2021 v Jakubovanoch
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