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Zápisnica č. 2/2015 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 28.02.2015 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1) Otvorenie 

2)  Voľba overovateľov uznesenia 

3)  Kontrola uznesení minulých obecných zastupiteľstva 

4) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za rok 2014 

5) Úprava rozpočtu obce k 31.12.2014 

6) Prejednanie pripomienok z celoobecnej schôdze 

7) Rôzne 

8) Uznesenie  

9) Záver 

 

1) Otvorenie 

  Rokovanie OZ otvoril starosta obce, konštatoval, že sú prítomní piati poslanci i z piatich.. 

 

2) Voľba overovateľov uznesenia 

 Za overovateľov boli navrhnutý a zvolení  p. Uličný Ján a pani Budajová Gabriela. 

  

3) Kontrola uznesení minulých obecných zastupiteľstiev  

 v plnení ostáva  

– platba dreva vyťaženého na obecnom cintoríne –  spor bol postúpený právnikovi, ktorý  vyzval p. 

Mareka Paulínyho na zaplatenie dlžnej čiastky + penále  z omeškania platby do 20.12.2015. Ak 

čiastka nebude uhradená, bude spor prejednávaný súdom. OZ ukladá dohodnúť splátkový 

kalendár s p. Paulínym. 

-  výpoveď zmluvy s pozemkovým spoločenstvom za užívanie pozemkov pod vodu a kanalizáciu 

pri bytovom dome 183  - ostáva,  pozemky pod kanalizáciu dal starosta zamerať geodetom, aby 

sa ukázalo, či vlastníkom pozemkov je urbár, alebo fyzické osoby. - ukladá majetkovoprávne 

vysporiadať pozemky pod chodník a parkovisko od bytového domu 183, popri miestnom ihrisku 

po rodinný dom č. 1. p. Porubena. 

- Podať projekt na zateplenie obecného úradu a pošty. –   ostáva 

- neplatenie vývozu smetí p. Gondom – pretože neakceptoval výzvu, ukladá postúpiť podlžnosť 

exekútorovi.  

-  preveriť možnosť zabudovania a osvetlenia do pešníkov a finančné náklady na takéto osvetlenie - 

ostáva 

 

 

4) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za rok 2014 

 

- predloženú hlavnou kontrolórkou obce aj s úpravou rozpočtu za 31.12.2014 - berie na vedomie . 
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5) Úprava rozpočtu k 31.12.2014 
 

- zastupiteľstvo požaduje, hlavne prekročené položky rozpočtu,  rozpísať pološkovite, aj keď niektoré 

položky sú špecifikované v Programovom rozpočte obce a takto predložiť poslancom, aby mali čas si 

preštudovať rozpočet.   

- schvaľuje 

                
 

5)  Prejednanie pripomienok z celoobecnej schôdze 

 

 pripomienky a návrhy z obecnej schôdze bude OZ prejednávať na najbližšom OZ, podklady 

z obecnej schôdze spracuje do zápisnice Ing. Uličný – zapisovateľ OZ. 

 Pripomienka k vybudovaniu parkoviska spolu s chodníkom popri ihrisku sa už začne 

realizovať navážaním násypu z odpadovej zeme z regulácie potokov 

 požiadavka na vodu do časti obce „ Za horou“ - treba prejednať s vodárňami 

   

6) Rôzne 

  

 zastupiteľstvo nesúhlasilo s obecnou oslavou MDŽ, ostáva oslava „Deň rodiny“ v termíne 

dňa matiek 

 je uvoľnený projekt na obnovu pracovných miest -   95% mzdy hradí štát, 5% obec z 

minimálnej mzdy 380,- EUR. Starosta navrhol zamestnať takto troch občanov, ktorí spĺňajú 

podmienky poberania takejto mzdy a to: Dašenu Gejdošovú, Daniela Uličného a Dušana Uličného. - 

schvaľuje využite fondu 

 čistenie rigolu na hranici katastrov Jakubovany – Liptovský Ondrej v lokalite Žabiarne je 

problematické, nakoľko pozemok po rigolom je Rimsko-katolíckej cirkvi, treba na takéto práce od 

nej súhlas. 

  Starosta Obce podal žiadosť na ministerstvo financií na obnovu rozhlasu a rozhlasovej 

ústredne v obci 

 v marci by mali byť hotové projekty na zateplenie obecného úradu,  

 je rozpracovaný projekt na obecnú škôlku, aby bolo možné získať stavebné povolenie 

 na základe zmluvy medzi obcou Jakubovany a Liptovským Ondrejom, vývoz smetí v 

lokalite Za horou bude vyvážať obec Jakubovany, v lokalite Žabiarne obec Liptovský Ondrej, 

 na základe tejto dohody je potrebné kúpiť 10 žltých kuka nádob 

 OZ vyjadrilo nesúhlas so stavbou spaľovne pri obci Podtureň 

 

 

19) Záver 

   


