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Z Á P I S N I C A 
 

z prvého - ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  
konaného dňa 10.  12.  2018 o 17:00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní:             Ing. Ján Krajňák, starosta obce 

JUDr. Jozef Mačuga, novozvolený starosta obce 
Mgr. Jozef Bakoš 
Ján Compeľ 
Mgr. Ján Jakubianský 
RNDr. Ján Kundľa 
Mgr. Jaroslav Kundľa 
Radoslav Mačuga 
Ing. Štefan Vasiľ 
PaedDr. Katarína Vasiľová 

 
Ostatní prítomní:             Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 
    Anna Rybovičová, ekonómka obce 
    Mgr. Zuzana Klimková, zamestnankyňa obce 
    Iveta Muchová, zamestnankyňa obce 
    Jozef Regrut, zamestnanec obce 
    Agnesa Rejdová, zamestnankyňa obce 
              Anna Stempová, zamestnankyňa obce   
    
Občania obce v počte:  7 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do miestnej samosprávy a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone 
o obecnom zriadení  

8. Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve  
9. Určenie platu starostu obce 
10. Návrh Dodatku č. 3 k VZN 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so sídlom a území obce 
11. Vyhodnotenie cenových ponúk osobných automobilov 
12. Voľby členov Rady školy 
13. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 
14. Rôzne 
15. Záver 



2 
 

 
K bodu 1  
Na úvod zaznela štátna hymna, následne starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril prvé – 
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022. Privítal 
prítomných novozvolených predstaviteľov obce Jakubany a ostatných prítomných.  
 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Simonu Kolčákovú.  
Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Mgr. Jozefa Bakoša a PaedDr. Katarínu 
Vasiľovú. Následne odovzdal slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie Mgr. Alene 
Vargovej.  
 
K bodu 3 
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Alena Vargová oboznámila zastupiteľstvo s 
výsledkami volieb do miestnej samosprávy.  
 
Za starostu obce bol počtom platných hlasov 511 zvolený JUDr. Jozef Mačuga.  
 
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:  
1. Mgr. Ján Jakubianský - počet platných hlasov 621  
2. RNDr. Ján Kundľa - počet platných hlasov 566  
3. Radoslav Mačuga -  počet platných hlasov 412 
4. Ján Compeľ - počet platných hlasov 391 
5. Mgr. Jaroslav Kundľa - počet platných hlasov 356  
6. Mgr. Jozef Michňa - počet platných hlasov 321 
7. Mgr. Jozef Bakoš - počet platných hlasov 288 
8. Ing. Štefan Vasiľ - počet platných hlasov 226 
9. PaedDr. Katarín Vasiľová - počet platných hlasov 212  
 
Novozvolenému starostovi a poslancom zastupiteľstva popriala veľa úspechov v ďalšej práci 
pre rozvoj našej obce.  
 
Správa Miestnej volebnej komisie obce Jakubany o výsledkoch volieb do orgánov 
samosprávy obce Jakubany je prílohou tejto zápisnice.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky volieb na starostu obce a volieb do 
obecného zastupiteľstva   
 
K bodu 4 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval novozvoleného starostu JUDr. Jozefa Mačugu, aby 
zložil zákonom podpísaný sľub starostu obce v znení:  
 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. 
 
Tento sľub potvrdil svojím podpisom. Následne doterajší starosta odovzdal novozvolenému 
starostovi insígnie obce a poveril ho ďalším vedením zastupiteľstva.  
 
Podpísaný sľub starostu obce je prílohou tejto zápisnice  
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Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce JUDr. Jozef Mačuga zložil 
zákonom predpísaný sľub starostu obce 
 
K bodu 5 
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Alena Vargová prečítala zákonom predpísaný 
text sľubu poslancov v znení: 
 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. 
 
Zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý 
potvrdili svojimi podpismi:  
1. Bakoš Jozef, Mgr., Jakubany 469  
2. Compeľ Ján, Jakubany 122  
3. Jakubianský Ján, Mgr., Jakubany 98 
4. Kundľa Ján, RNDr., Jakubany 500 
5. Kundľa Jaroslav, Mgr., Jakubany 449 
6. Mačuga Radoslav, Jakubany  459 
7. Michňa Jozef, Mgr., Jakubany 502  
8. Vasiľ Štefan, Ing., Jakubany 479  
9. Vasiľová Katarína, PaedDr., Jakubany 33  
 
Podpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva je prílohou tejto zápisnice  
 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva:  
1. Bakoš Jozef, Mgr. 
2. Compeľ Ján  
3. Jakubianský Ján, Mgr.  
4. Kundľa Ján, RNDr. 
5. Kundľa Jaroslav, Mgr. 
6. Mačuga Radoslav 
7. Michňa Jozef, Mgr. 
8. Vasiľ Štefan, Ing. 
9. Vasiľová Katarína, PaedDr.  
 
K bodu 6 
Novozvolený starosta obce JUDr. Jozef Mačuga vystúpil pred zastupiteľstvom. Poďakoval 
občanom za účasť vo voľbách a za prejavenú dôveru, ktorú mu dali. Novozvoleným 
poslancom zablahoželal k zvoleniu, poprial im úspešné štyri roky, veľa trpezlivosti a vždy 
múdre rozhodnutia. Verí, že v spolupráci s nimi vytvoria v obci pokojnú atmosféru a budú 
konať vždy v jej záujme a v prospech všetkých našich občanov.  
 
Príhovor novozvoleného starostu obce  je prílohou tejto zápisnice  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu JUDr. Jozefa 
Mačugu 
 



4 
 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informuje, že počet prítomných poslancov je deväť, 
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu 
zasadnutia a doplnil bod programu o bod „Zmluva o prevode majetku do správy“ 
Vyzval poslancov na doplnenie programu rokovania. Z prítomných poslancov nikto návrh 
programu nedoplnil, a preto nechal hlasovať o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 
Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program prvého - ustanovujúceho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do miestnej samosprávy a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone 
o obecnom zriadení  

8. Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve  
9. Určenie platu starostu obce 
10. Zmluva o prevode majetku do správy 
11. Návrh Dodatku č. 3 k VZN 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so sídlom a území obce 
12. Vyhodnotenie cenových ponúk osobných automobilov 
13. Voľby členov Rady školy 
14. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 
15. Rôzne 
16. Záver 

 
 
K bodu 7 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga navrhol poslancom obecného zastupiteľstva, aby poverili 
poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v 
prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení.  
 
Poslanci sa zhodli a navrhli pre tento prípad RNDr. Jána Kundľu.  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal teda o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca RNDr. Jána Kundľu zvolávaním a vedením 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
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K bodu 8 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol návrh na zriadenie komisií pri obecnom 
zastupiteľstve v Jakubanoch. Následne k tomuto bodu otvoril debatu, kde poslanci po dohode 
zriadili tieto komisie a zvolili ich predsedov  a členov po jednomyseľnom hlasovaní takto:  
 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo - Komisiu na ochranu verejného záujmu  
 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedu a členov komisie. Za predsedu Komisie na ochranu 
verejného záujmu je zvolený poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa. Za členov komisie sú zvolení 
poslanci: Mgr. Ján Jakubianský a Ing. Štefan Vasiľ  
 
Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 
– poslanca Mgr. Jaroslava Kundľu  
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie na ochranu verejného záujmu – 
poslancov Mgr. Jána Jakubianského a Ing. Štefana Vasiľa  
 
 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo - Komisiu pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce 
 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedu a členov komisie. Za predsedu Komisie pre výstavbu, 
financie a strategický rozvoj obce je zvolený poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa. Za členov 
komisie sú zvolení poslanci: Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. 
Ján Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan Vasiľ a PaedDr. Katarína 
Vasiľová Katarína 
 
Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie pre výstavbu, financie 
a strategický rozvoj obce  – poslanca Mgr. Jaroslava Kundľu  
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre výstavbu, financie 
a strategický rozvoj obce – poslancov Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, 
RNDr. Ján Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan Vasiľ a PaedDr. 
Katarína Vasiľová Katarína 
 
 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo - Komisiu pre živelné pohromy a ochranu životného 
prostredia  
 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedu a členov komisie. Za predsedu Komisie pre živelné 
pohromy a ochranu životného prostredia je zvolený poslanec RNDr. Ján Kundľa. Za členov 
komisie sú zvolení poslanci: Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, Mgr. 
Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan Vasiľ a PaedDr. Katarína 
Vasiľová Katarína 
 
Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu pre živelné pohromy a ochranu životného prostredia 
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Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie pre živelné pohromy a ochranu 
životného prostredia – poslanca RNDr. Jána Kundľu  
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre živelné pohromy a ochranu 
životného prostredia – poslancov Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, Mgr. 
Jaroslava Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan Vasiľ a PaedDr. 
Katarína Vasiľová Katarína 
 
 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo - Komisiu pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru 
 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedu a členov komisie. Za predsedu Komisie pre školstvo, 
vzdelávanie, šport a kultúru je zvolený poslanec Mgr. Jozef Bakoš. Za členov komisie sú 
zvolení poslanci: Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, Mgr. Jaroslav Kundľa, RNDr. Ján 
Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan Vasiľ a PaedDr. Katarína 
Vasiľová Katarína 
 
Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie pre školstvo, vzdelávanie, 
šport a kultúru – poslanca Mgr. Jozefa Bakoša  
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre školstvo, vzdelávanie, šport 
a kultúru – poslancov Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, Mgr. Jaroslav Kundľa, RNDr. Ján 
Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan Vasiľ a PaedDr. Katarína 
Vasiľová Katarína 
 
K bodu 9 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. obecnému 
zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona, ktorým 
je zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
 
Podľa § 3 odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na  základe 
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. 
S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí od 1 001 do 3000 , ide konkrétne o násobok 
2,2. 
 
Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve na rok 2017 vyčíslená Štatistickým 
úradom SR je stanovená na sumu 954 eur. 
 

priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyv .) = plat zaokrúhlený na celé euro hore    
 
          954             x                2,2                                              =        2 099 € 
              
 
Obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže 
plat (určený podľa § 3 ods. 1) zvýšiť až o 60 %. ( od 0 do 60%) 



7 
 

Návrh na plat starostu Obce Jakubany a dôvodová správa sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú plat starostu obce JUDr. Jozefa Mačugu v 
mesačnej výške 2 099,00 € od 10. 12. 2018. 
 
Poslanec Ján Compeľ dodáva, že obecné zastupiteľstvo môže kedykoľvek navrhnúť zvýšenie 
platu starostu obce Jakubany za vykonanú prácu.  
 
K návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce JUDr. Jozef Mačuga 
rozpravu ukončila a nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi obce Jakubany JUDr. 
Jozefovi Mačugovi v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to : 
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku ( podľa § 3 ods. 
1) 2,2 v sume 2 099,00 € s účinnosťou od zloženia sľubu dňa 10. 12. 2018 
 
Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo určuje jednomyseľne v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat starostovi obce Jakubany JUDr. 
Jozefovi Mačugovi v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to : 
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017, čo činí 954,00 € a 
násobku 2,2 ( podľa § 3 ods. 1) v sume 2 099,00 € s účinnosťou od zloženia sľubu dňa 10. 12. 
2018 
 
K bodu 10 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva 
s doplneným bodom - Zmluva o prevode majetku do správy. Ide o prevod hnuteľného 
majetku do správy ZŠ s MŠ Jakubany – vybavenie školskej jedálne (prístroje a inventár pre 
školskú kuchyňu). 
 
Zmluva o prevode majetku do správy je prílohou tejto zápisnice.  
 
Starosta JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Z prítomných poslancov nikto 
nemal k tomuto bodu pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne prevod majetku (vybavenie školskej jedálne - 
prístroje a inventár pre školskú kuchyňu) do správy ZŠ s MŠ Jakubany, Jakubany 151  
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K bodu 11 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predložil na schválenie poslancom obecného 
zastupiteľstva Návrh dodatku č. 3 k 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.  
 
Starosta obce prenechal slovo ekonómke obce p. Anne Rybovičovej, ktorá vysvetlila 
poslancom, že predmetom tohto dodatku k VZN je určiť podrobnosti financovania, lehotu na 
predloženie údajov, výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, deň 
v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky ZŠ, školského klubu detí, školského 
zariadenia CVČ, taktiež určuje financovanie nákladov na správu školských objektov s 
účinnosťou od 1. 1. 2019.   
 
Návrh dodatku č.3 k VZN č. 2/2015 je prílohou tejto zápisnice.  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z poslancov nemal 
k tomuto bodu pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 9                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Dodatok č. 3 k 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  
 
K bodu 12 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predložil poslancom obecného zastupiteľstva na 
schválenie vyhodnotenie cenových ponúk na zakúpenie osobného automobilu pre potreby 
zamestnancov obce Jakubany. Dodáva, že vzhľadom na to, že obec má na rok 2018 
vyčlenených 15 000,00 € na kúpu osobného motorového automobilu a momentálny stav 
motorového vozidla obce nie je dostačujúci, vykonal teda osobne prieskum trhu u niektorých 
predajcov osobných automobilov.  
 
Peugeot  2008 STYLE 1,2 PureTech 82 k BVM5– 14 940,00 € s DPH 
Toyota Corrola 1,6 Valvematic 6M/T Comfort - biela farba – 14 923,00 € s DPH 
Hyundai i30 WGN 1,4 Mpi Family MY 19 - Polar White – 14 983,50 € s DPH 
 
Prieskum trhu na zakúpenie osobného automobilu pre obec Jakubany je prílohou tejto 
zápisnice.   
 
Starosta JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Dodal len, že ak chceme pre 
obec kúpiť osobný automobil, je potrebné tak urobiť do konca tohto roka, keďže budúci rok 
v rozpočte na tieto účely nie je vyhradená suma.  
 
Zamestnanec obce pán Jozef Regrut dodal, že osobný automobil Škoda Fabia, ktorý obec 
momentálne vlastní, má 18 rokov.  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga tvrdí, že v porovnaní s ostatnými ponukami čo sa týka 
výkonu, výbavy a ceny sa prikláňa ku kúpe osobného automobilu Hyundai i30.  
 
Z prítomných poslancov nikto nemal k tomuto bodu pripomienky, a preto nechal o tomto 
bode hlasovať. 
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Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zakúpenie nového osobného automobilu 
Hyundai i30 WGN 1,4 Mpi Family MY 19 - Polar White v sume 14 983,50 € s DPH pre obec 
Jakubany 
 
K bodu 13 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo ekonómke obce pani Anne Rybovičovej. 
Tá predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 
v súlade s odst. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Materiál bol poslancom predložený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na 
preštudovanie.  
 
Príjmy rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

 
 9 086,00 € z toho kód zdroja:                       
                111               9 086,00 €  

                                                             
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

 9 086,00 € z toho kód zdroja:   
                         111               9 086,00 € 

 
 
Rozpočet po úprave:      príjmová časť:                                2 761 481,00 € 
                                         

      výdajová časť:                                   2 752 066,00 € 
 
 
 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 
poslancov už nemal ďalšie pripomienky a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 9        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 7 v súlade s  odst. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
K bodu 14 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol návrh na delegovanie členov z radu poslancov 
do Rady školy. Dodáva, že zánikom mandátu poslanca zaniká aj členstvo v Rade školy, tým 
pádom je potrebné zvoliť nových členov do Rady školy. Následne bola k tomuto bodu 
otvorená rozprava, kde podľa názoru jednotlivých poslancov by bolo vhodné, aby poslanci, 
ktorí boli členmi rady školy v minulom volebnom období a boli opäť zvolení v komunálnych 
voľbách - teda poslanci Mgr. Ján Jakubianský a Ján Compeľ ostali členmi rady školy, a aby sa 
zvolili len zvyšní dvaja noví členia Rady školy. Po diskusii a vyjadreniach prítomných 
poslancov sa navrhli za nových členov Rady školy poslanec Radoslav Mačuga a Mgr. Jozef 
Michňa.  
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Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Rady školy, a to poslanca Radoslava 
Mačugu a Mgr. Jozefa Michňu 
 
K bodu 15 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že 
vzhľadom na výsledky uplynulých volieb do samosprávy starostovi obce JUDr. Jozefovi 
Mačugovi zanikla dnešným dňom zložením sľubu funkcia hlavného kontrolóra obce 
Jakubany, je preto potrebné vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra obce Jakubany   
 
Návrh na Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Jakubany  bol poslancom obecného 
zastupiteľstva zaslaný pred zasadnutím na preštudovanie. Následne bol zo strany starostu 
obce poslancom prednesený obsah podmienok voľby hlavného kontrolóra obce, a to 
v nasledovnom znení: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce 
Jakubany 

 
na deň 25.01.2019 so začiatkom o 17.00 hod.  

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Jakubanoch, Jakubany 555, 065 12 Jakubany 
 

Funkčné obdobie: šesť rokov odo dňa nástupu do práce  
Pracovný úväzok: 0,25  
Deň nástupu do práce: 1. február 2018  
 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí doručiť prostredníctvom pošty alebo odovzdať 
svoju písomnú prihlášku najneskôr do 11.01.2019 do 14.00 hod., t.j. 14 dní pred dňom 
konania voľby do podateľne Obecného úradu v Jakubanoch na adresu: Obec Jakubany, 
Jakubany 555, 065 12 Jakubany v zalepenej obálke označenej názvom „Voľba hlavného 
kontrolóra obce Jakubany – neotvárať“.  
 
Požiadavky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:  

- kvalifikačný predpoklad – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a 
príspevkových organizácií, právnických osôb založených obcou, zákon o finančnej 
kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí, zákon o 
sťažnostiach a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa činnosti obce  
- počítačové zručnosti (Microsoft Word, Office, Internet, Outlook, Excel)  
- bezúhonnosť  
- spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu  

 
Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:  
- osobné údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska 
a adresa pre doručovanie, ak je iná ako adresa trvalého bydliska,  
- kontaktné údaje kandidáta: e-mailová adresa a telefónne číslo;  
- prílohy prihlášky:  
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• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
• profesijný životopis  
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov  
• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu  
• informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstve v 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť a o tom, či je kandidát hlavným kontrolórom aj v 
inej obci. 
 

Spôsob voľby hlavného kontrolóra: 
1.  Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch  
2. Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh 
volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby  
3.  Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá 
poslancom  
4. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti 
uvedení podľa abecedy ( podľa priezviska ), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a 
akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Jakubany  
5. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. 
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej 
schránky  
6.  Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je: a) na predpísanom tlačive b) so zakrúžkovaním iba 
jedného kandidáta  
7. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo 
Dopísané mená sa neprihliada  
8. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ 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 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.  
9.  Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

• počet prítomných poslancov  
• počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky  
• počet odovzdaných hlasovacích lístkov  
• počet platných hlasovacích lístkov  
• počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov  
• výsledok voľby, resp. 2. kola voľby  
• meno zvoleného kandidáta  

10.  Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť 
pracovnú zmluvu 
  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 
poslancov nemal pripomienky a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch na základe uznesenia č. zo dňa 10.12.2018 
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 
 

v y h l a s u j e 
voľbu hlavného kontrolóra obce Jakubany 

  
na deň 25.01.2019 so začiatkom o 17.00 hod.  

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Jakubanoch, Jakubany 555, 065 12 Jakubany 
 

Funkčné obdobie: šesť rokov odo dňa nástupu do práce  
Pracovný úväzok: 0,25  
Deň nástupu do práce: 1. február 2018  
 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí doručiť prostredníctvom pošty alebo odovzdať svoju 

písomnú prihlášku najneskôr do 11.01.2019 do 14.00 hod., t.j. 14 dní pred dňom konania voľby do 

podateľne Obecného úradu v Jakubanoch na adresu: Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany v 

zalepenej obálke označenej názvom „Voľba hlavného kontrolóra obce Jakubany – neotvárať“.  

 
Požiadavky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:  

- kvalifikačný predpoklad – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a 
príspevkových organizácií, právnických osôb založených obcou, zákon o finančnej 
kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí, zákon o 
sťažnostiach a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa činnosti obce  
- počítačové zručnosti (Microsoft Word, Office, Internet, Outlook, Excel)  
- bezúhonnosť  
- spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu  

 

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:  
- osobné údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého 
bydliska a adresa pre doručovanie, ak je iná ako adresa trvalého bydliska,  
- kontaktné údaje kandidáta: e-mailová adresa a telefónne číslo;  
- prílohy prihlášky:  

• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
• profesijný životopis  
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov  
• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu  
• informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstve v 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť a o tom, či je kandidát hlavným kontrolórom aj v 
inej obci. 
 

 
Spôsob voľby hlavného kontrolóra: 
1.  Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch  
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2. Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh 
volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby  
3.  Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá 
poslancom  
4. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti 
uvedení podľa abecedy ( podľa priezviska ), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a 
akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Jakubany  
5. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. 
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej 
schránky  
6.  Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je: a) na predpísanom tlačive b) so zakrúžkovaním iba 
jedného kandidáta  
7. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo 
Dopísané mená sa neprihliada  
8. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ 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 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.  
9.  Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

• počet prítomných poslancov  
• počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky  
• počet odovzdaných hlasovacích lístkov  
• počet platných hlasovacích lístkov  
• počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov  
• výsledok voľby, resp. 2. kola voľby  
• meno zvoleného kandidáta  

10.  Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť 
pracovnú zmluvu 
 
K bodu 16 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informuje poslancom obecného zastupiteľstva s potrebou 
zvolania ešte jedného zasadnutia tohto roku. Dodal, že pracovníci, ktorí vykonávajú 
rekonštrukčné práce v podkroví KD Jakubany budú v najbližších dňoch riešiť vestibul KD 
a je potrebné sa zhodnúť na jeho využití.  
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
 
Poslanec Ján Compeľ by navrhoval, aby sa tam zriadili provizórne miestnosti, ktoré by sa 
využívali na prespávanie ľudí v čase usporadúvania svadieb.  
 
Poslanec Ing. Štefan Vasiľ upozorňuje na to, že v tomto prípade by sa jednalo o ubytovanie, 
a vtedy je nutné odvádzať daň z ubytovania za takéto priestory.  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že podľa jeho názoru je potrebné dobre si 
rozmyslieť, čo sa v týchto priestoroch bude realizovať a necháva tento bod do ďalšieho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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K bodu 17 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce JUDr. 
Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a prvé - ustanovujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Jozef Bakoš:  

 

 

PaedDr. Katarína Vasiľová: 

 
 
 
 
V Jakubanoch, dňa  10. 12. 2018      
 
 
 
 
 
  

JUDr. Jozef Mačuga 
                   starosta obce 

                  


