Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, ktoré sa uskutočnilo dňa
12.10.2015 (pondelok) o 18,00 hod. v kancelárií obecného úradu.
Poznámka: prvé číslo znamená číslo uznesenia v poradí od začiatku roka 2015, druhé číslo je mesiac kedy sa konalo Obecné
zastupiteľstvo, tretie číslo je kalendárny rok.

Prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní 5 poslanci obecného zastupiteľstva,
neprítomní: 0.
kontrolór obce prítomný/neprítomný
za verejnosť: Kunová Zdena, JUDr.Marián Jančuška
uznesenie 49/10/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Vladimír Fábry
Overovatelia:, Dušan Žiaran, Roman Kováčik
Zapisovateľ: Zdenka Fábryová
proti: 0

Za: 5

zdržal sa: 0

uznesenie 50/10/2015
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva bez zmeny, tak ako bol uvedený v pozvánke. Pozvánka je
prílohou uznesenia.
za:

5

proti:

0

zdržal sa: 0

uznesenie 51/10/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie úverovej zmluvy s bankovým ústavom,
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., ktorej predbežná ponuka vychádza pre obec
najvýhodnejšia. Jedná sa o úver, z ktorého bude financovaná stavba „Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jakubovany. Cena realizačná podľa zmluvy
o dielo dodávateľa z verejného obstarávania je 30.005,40€.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky, a.s. na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Jakubovany“ v celkovej výške 30 005,40 Eur (úver na predfinancovanie nenávratného
finančného príspevku vo výške 28 505,13 Eur a úver na vlastné zdroje vo výške 1 500,27
Eur).
Zároveň schvaľuje aj zabezpečenie úverov formou blankozmenky a záložným právom
k dotačnému účtu zriadenom v SZRB, a.s. za účelom pripísania nenávratného finančného
príspevku.
Cena realizačná podľa zmluvy o dielo dodávateľa z verejného obstarávania je 30 005,40
Eur.
Starosta obce je splnomocnený uzatvoriť so Slovenskou záručnou a rozvojovou
bankou, a.s. zmluvy o úvere vrátane súvisiacich zabezpečovacích zmlúv.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 52/10/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o plnení uznesenia
16/12/2014 – za obdobie od 30.06.2015 do 12.10.2015, bol vykonaný nákup

náradia len z prostriedkov UPSVR – refundácia v objeme ako bol zmluvne
dohodnutý medzi obcou a UPSVR L.Mikuláš.
proti: 0

za: 5

zdržal sa: 0

uznesenie 53/10/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie informáciu o vývoji v projekte
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Bola podpísaná zmluva o dielo s cenou
30.005,40€ (s DPH) s víťazom z verejného obstarávania, ktoré bolo odsúhlasené
SIEA. Dňa 14.10.2015 prebehne odovzdanie staveniska.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 54/10/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie informáciu o vývoji v projekte
rekonštrukcie plynových rozvodov v obci, ktorý realizuje SPP. V súčasnej dobe je
v plnom rozsahu podľa projektu vymenený plynovod. Zhotoviteľ má podľa zmluvy
s SPP distribúcia a harmonogramu zabezpečiť úpravu povrchov do 15.11.2015, ak tomu
budú vyhovovať klimatické podmienky. Majú byť spracované atesty zhutnenia výkopov
nezávislou firmou.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 55/10/2015

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany
1. berie na vedomie vypísané územné konanie k budovaniu optiky zo strany
NASES
o národnom
projekte
„Zabezpečenie
projektovo
inžinierskej
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry
dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach Slovenska“ v rámci
Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č.3 – zvyšovanie
prístupnosti širokopásmového internetu.
Za prijatie hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržalo sa hlasovania:

0

uznesenie 56/10/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a/, že došlo k zápisu na Katastrálnom odbore Liptovský Mikuláš zámennej zmluvy
s Janou Lukašíkovou.
b/ že bol spracovaný geometrický plán na dom smútku a požiadaný zápis do operátu
Katastra nehnuteľností.
c/ boli zapísané zmeny v LV na základe geometrického plánu pre cyklochodník
a obec obdržala platbu od platobnej agentúry vydokladovaním všetkých skutočností
z projektu a platnej zmluvy.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 57/10/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list starostu obce Liptovský Ondrej
k Minirally Cup Liptov 2015 a ukladá obecnému úradu Jakubovany odpovedať
o tom, že usporiadateľ mal vybavené všetky povolenia potrebné k tomu aby túto
súťaž mohol organizovať. Cez obec Liptovský Ondrej viedol len presun motorových
vozidiel po ceste 3 triedy a za platných predpisov premávky na komunikáciách. Boli
dodržané hodiny nočného kľudu. Obec Jakubovany vždy tolerovala zvýšenú
hladinu zvuku šíriacu sa aj do obce Jakubovany, v dobe keď obec Liptovský Ondrej
organizuje verejné akcie.
proti: 0

za: 5

zdržal sa: 0

uznesenie 58/10/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie nevyhovujúci stav vodovodnej prípojky od
rodinného domu č. 19 pod rodinný dom č. 35. Poveruje starostu obce aby žiadal
LVS, a.s. o zaradenie rekonštrukcie tejto trasy do investičného plánu roku 2016.
proti: 0

za: 5

zdržal sa: 0

uznesenie 59/10/2015
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad Jakubovany spracovaním potrebné
projektovej dokumentácie na kanalizačnú prípojku materskej školy a budovy
kultúrneho domu. Zároveň spracovanie všetkých vyjadrení a povolení k nej.
Termín: 30.04.2016
proti: 0

za: 5

zdržal sa: 0

uznesenie 60/10/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie údaje o predbežnej cene na kompostéry
a na základe toho schvaľuje zapojenie sa obce cez Združenie Baranec do
spoločného objednania projektovej dokumentácie potrebnej pre podanie žiadosti
v čase vypísania výzvy.
proti: 0

za: 5

zdržal sa: 0

uznesenie 61/10/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spoluúčasť obce vo výške 5% v prípade
schválenia financie na projekt kompostérov v obci Jakubovany, keď cena bude
podľa počtov dodaných zariadení pre obec Jakubovany.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 62/10/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jakubovany schvaľuje organizovanie spoločenskej
akcie „Vítanie nového roka 2016 „ pri kultúrnom dome. S príspevkom obce na ohňostroj
a občerstvenie občanom vo výške 100,-€.
proti: 0

za: 5

zdržal sa: 0

uznesenie 63/10/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie stav plnenia a čerpania
rozpočtu obce Jakubovany za 9mesiacov roka 2015. Upravujú sa položky podľa prílohy
k uzneseniam.
za:

5

proti: 0

uznesenie 64/10/2015

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje zapojenie obce Jakubovany cez
združenie obci Baranec do projektu predchádzania vzniku odpadov – komostéry do
domácností a pre obec. Obec sa bude podielať na financovaní spracovania projektu
a žiadosti o Eurofondy v závislosti od počtu obyvateľov jednotlivých obcí združených
do projektu.
za:

proti: 0

5

zdržal sa: 0

uznesenie 65/10/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie informáciu o nelegálnej stavbe na
hranici katastra obce Jakubovany –Konská, kde spoločný stavebný úrad začal správne
konanie.
za:

proti: 0

5

zdržal sa: 0

uznesenie 66/10/2015
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany berie na vedomie informáciu:
a/ zvýšenie limitu zo strany štátu z 1000,-€ na 5000€ na objednávky tovarov a služieb
kedy sa musí robiť dražba cez elektronické trhovisko.
b/ že bola uplatnená požiadavka za obec, aby Požiarny zbor Jakubovany bol zaradený do
skupiny C, kde je možnosť získať na nákup 700,-€, keď žiadateľom je Obec a nie DHZ.
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Overovatelia:
SIGNED

Roman Kováčik .......................................
Dušan Žiaran,

SIGNED
.......................................
SIGNED

Dňa: 12.10.2015
Ing. Milan Zuzaniak
starosta obce

