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U Z N E S E N I E   č.  12 

z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 11. 12. 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
       

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z jedenásteho zasadnutia OZ 
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Jakubany 

na rok 2016 a k návrhu programového rozpočtu obce na roky 2016 - 2018 
5. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 
7. Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 
8. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad na území obce Jakubany 
9. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
10. Plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2016, návrh Rozpočtového opatrenia č. 8,  

rôzne, diskusia 
    11. Záver 
 Za overovateľov zápisnice určuje  Ing. Jána Krajňáka a Bc. Mareka Čopiaka 

2. jednomyseľne návrh Rozpočtu Obce Jakubany na rok 2016            
3. jednomyseľne Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.  polrok 2016 

4. jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o financovaní základných 
umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 
a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských 
zariadení SR, zariadených na území obce Jakubany na kalendárny rok 2016 

5. jednomyseľne Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 1/2013  
V článku 16, odst. 5 Sadzba poplatku pre FO a PO sa dopĺňa nové písmeno a), ktoré 
znie: Sadzba poplatku sa stanovuje: a) pri množstvovom zbere na 0,015 € za kilogram 
drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, ako súčin sadzby poplatku 
a celkovej hmotnosti stavebného odpadu. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na základe 
vydaného vážneho lístka zo zberného miesta, v pokladni obecného úradu. Poplatok za 
drobný stavený odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na 
miesto určené obcou, tzn. za skutočne odovzdané množstvo 

6. jednomyseľne využitie reprezentačného fondu starostu obce na kultúrno - spoločenskú 
akciu v obci Jakubany dňa 2. 1. 2016 

7. jednomyseľne plán zasadnutí na 1. polrok 2016:  
15. 01. 2016  29. 04. 2016 
19. 02. 2016 27. 05. 2016 
18. 03. 2016 24. 06. 2016 

8. jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 8 v súlade s ods. 
2 písmena a) §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jedná sa o povolené prekročenie 
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.  
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  Bežné príjmy Kód zdroja 111, 41,11T1 sa navýšia o   18 275,00 € 
  Bežné výdavky Kód zdroja 111, 41 sa navýšia o                 18 275,00 € 
 

Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:    1 756 578,79 €   
Výdajová časť:     1 634 755,79 € 

9. podpis návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s firmou NATUR-PACK, a.s., 
Ružová dolina 6, Bratislava, ktorá zabezpečí systém združeného nakladania s odpadmi 
z obalov 

 
B.  Berie na vedomie 

1. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o predpokladaných nákladoch na 
rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu, bez nákladov na  vzduchotechniku 
v plánovanej sume 22 427,00 € 

2. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o možnosti zabezpečenia osvetlenia 
verejného klziska pri ZŠ s MŠ, ako aj bočných ulíc verejným osvetlením 

3. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jakubany na roky 2016 
- 2018 

4. návrh Programového rozpočtu Obce Jakubany na roky 2017 a 2018 

 
C. Súhlasí 

1. so zverejnením zámeru Obce Jakubany na odpredaj častí obecných parciel Miroslavovi 
Grošovi, Jakubany 239 podľa geometrického plánu 7/2015 dielu 2 o výmere 46 m2 
odčleneného z parcely EKN 13736/32 a dielu 3 o výmere 15 m2 odčleneného z parcely 
EKN 13793/4. Obidve parcely sú zapísané na LV 6930 

 

D. Prerokovalo 
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jakubany na roky 

2016 - 2018 
       
E. Nemení 

1. výšku nájmu za prenajaté priestory obce na obchodnú činnosť. Výška nájomného pre 
rok 2016 ostáva v sume 10,00 €/1m2 

 
 
V Jakubanoch  11.12. 2015 

  Ing. Ján Krajňák 
         starosta obce 
 


