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U Z N E S E N I E   č.  3 
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 26. 01. 2023 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch: 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu tretieho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubany na I. polrok 2023  

6. Rozpočtové opatrenie č. 1 

7. Voľba predsedov komisií  

8. Schválenie zoznamu obyvateľov oslobodených od úhrady poplatku za TKO na rok 2023 

9. Kultúrno – spoločenské podujatia obce v roku 2023 

10. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

11. Rôzne 

12. Záver  

 

2.   jednomyseľne program tretieho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Pripomienky občanov 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubany na I. polrok 2023  

7. Rozpočtové opatrenie č. 1 

8. Voľba predsedov komisií  

9. Schválenie zoznamu obyvateľov oslobodených od úhrady poplatku za TKO na rok 2023 

10. Kultúrno – spoločenské podujatia obce v roku 2023 

11. Interpelácie poslancov  

12. Rôzne 

13. Záver 

 

- za overovateľov zápisnice zo zasadnutia poslancov Petra Firču a Michala Orechovského  

 

3. jednomyseľne Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubany na I. polrok 2023 

 

4. jednomyseľne návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v súlade s  § 14 zákona  

ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle predloženého návrhu 

 

5. jednomyseľne odpustenie poplatku za komunálne odpady pre rok 2023 osobám uvedeným v 

priloženom zozname, ktorí majú v obci trvalý pobyt, ale v mieste trvalého pobytu sa počas 

celého zdaňovacieho obdobia nezdržiavajú. Správca dane takto postupuje v zmysle článku 13, 

bod 13 VZN č. 1/2023 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Jakubany 
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6. jednomyseľne zakúpenie 6 ks okrasných stĺpov verejného osvetlenia v úseku medzi rodinnými 

domami so súp. číslom 80 až 93 

 

B:  Berie na vedomie: 

1. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

2. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubany o plnení uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

C: Zvolilo: 

1. jednomyseľne predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu, a to poslanca RNDr. Jána 

Kundľu 

 

2. jednomyseľne predsedu Komisie pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce, a to 

poslanca Ing. Štefana Vasiľa 

 

3. jednomyseľne predsedu Komisie pre živelné pohromy a ochranu životného prostredia, a to 

poslanca Mgr. Jozefa Michňu 

 

4. jednomyseľne predsedu Komisie pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru, a to poslanca 

Michala Orechovského 

 

D: Súhlasí: 

1. s organizovaním kultúrno-spoločenských akcií v obci v roku 2023, a to Fašiangové posedenie 

dňa 11. 02., furmanské preteky Zlatý kôň dňa 03. 06. a folklórne slávnosti „Na švatoho Jána“ 

dňa 24. 06. 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 26. 01. 2023                                                              

                 

 

 

 

 

                                                                                                JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

             starosta obce 


