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Z Á P I S N I C A 

 

z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  

konaného dňa 29.  07.  2019 o 18:00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Prítomní:             JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 

Mgr. Jozef Bakoš 

Ján Compeľ 

RNDr. Ján Kundľa 

Mgr. Jaroslav Kundľa 

Radoslav Mačuga 

Mgr. Jozef Michňa 

Ing. Štefan Vasiľ 

PaedDr. Katarína Vasiľová 

 

Neprítomní:   Mgr. Ján Jakubianský 

 

Ostatní prítomní:             JUDr. Katarína Ţelezníková – hlavný kontrolór obce 

Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 

Rybovičová Anna – ekonómka obce 

           

Občania obce v počte:  4 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa o výsledku administratívno-finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce 

4. Rozpočtové opatrenie č. 6 

5. Záver 

 

K bodu 1  

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril a viedol deviate zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, 

ţe počet prítomných poslancov je osem a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 

pozvánkou. 

  

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva tak, ako bol doručený poslancom.  

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh programu deviateho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa o výsledku administratívno-finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce  

4. Rozpočtové opatrenie č. 6 

5. Záver 

 



2 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga vyzval poslancov na doplnenie programu rokovania. Z 

prítomných poslancov nikto nedoplnil program rokovania, a preto nechal o programe 

zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program deviateho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa o výsledku administratívno-finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce 

4. Rozpočtové opatrenie č. 6 

5. Záver 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva s 

moţnosťou rokovať bez prítomnosti verejnosti, avšak je potrebné o tom zahlasovať.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa by chcel najskôr vypočuť prítomných občanov s ich 

interpeláciami a následne zahlasovať za rokovanie obecného zastupiteľstva bez prítomnosti 

verejnosti na zasadnutí. 

 

Interpelácie občanov 

Vasiľová Mária, Jakubany 200 

Poslancom obecného zastupiteľstva predniesla informáciu o pomoci pani Jančíkovej Anne pri 

vysporiadaní si pozemku pri rodičovskom dome. Je to dvojdom, ktorého druhú časť si 

zároveň vysporiadava pán Dufala Emil. Nastal však problém s podielmi vo dvore  tejto 

nehnuteľnosti, kde sú teraz spoluvlastníkmi ľudia, ktorí na tejto parcele nikdy nefigurovali 

a ţiada poslancov obecného zastupiteľstva o prešetrenie vzniknutej situácie.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa uviedol, ţe títo občania museli mať mylnú informáciu, a preto 

podpísali kúpnu zmluvu. Je potrebné obrátiť sa na kataster nehnuteľností. Zároveň dodáva, ţe 

poslanci obecného zastupiteľstva túto skutočnosť budú riešiť na zasadnutí Komisie pre 

výstavbu, financie a strategický rozvoj obce. 

 

Ďalej boli vyzvaní aj ostatní občania, aby predniesli svoje interpelácie. Keďţe títo nemali 

ţiadne interpelácie pre poslancov obecného zastupiteľstva, starosta obce JUDr. Jozef Mačuga 

pokračoval v bodoch programu ďalej.  

 

K bodu 2 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Simonu Kolčákovú. 

Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Radoslava Mačugu a Mgr. Jaroslava Kundľu. 

  

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo siedmeho  

zasadnutia poslancov Radoslava Mačugu a Mgr. Jaroslava Kundľu 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga taktieţ nechal hlasovať o vyhlásení rokovania obecného 

zastupiteľstva za neverejné - bez prítomnosti občanov. 
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Za: 7  (Mgr. Jozef Bakoš, RNDr. Ján Kundľa, Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. 

Jozef Michňa, Ing. Štefan Vasiľ, PaedDr. Katarína Vasiľová) 

Proti: 0 

Zdrţal sa: 1 (Compeľ Ján) 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie rokovania Obecného zastupiteľstva bez 

prítomnosti verejnosti v zmysle Čl. 6, ods. 4 Rokovacieho poriadku obce Jakubany 

 

K bodu 3 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce Jakubany 

JUDr. Kataríne Ţelezníkovej, ktorá predniesla Správu o výsledku administratívno-finančnej 

kontroly hlavného kontrolóra obce. 

 

Správa o výsledku administratívno-finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce pozostáva 

z dvoch častí a to:  

a) oprava cesty v časti Carinka – bol dodrţaný postup verejného obstarávania na stavebné 

práce rekonštrukcie miestnej komunikácie, bolo vznesené upozornenie od hlavného 

kontrolóra obce na zastavenie stavebných prác. 

b) oprava miestnej komunikácie IBV Carinka – bol dodrţaný postup ohlasovacej povinnosti  

udrţiavacích prác, vykonaný prieskum trhu, vystavenie a zverejnenie objednávok a následne 

faktúr za opravu miestnej komunikácie, hlavný kontrolór obce odporúča prijatie nového 

rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. 

 

Upozornenie hlavného kontrolóra obce JUDr. Kataríny Ţelezníkovej bolo doručené starostovi 

obce JUDr. Jozefovi Mačugovi v zákonom stanovenej lehote.  

 

Správa o výsledku administratívno-finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce je prílohou 

tejto zápisnice. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga sa vyjadril s Správe o výsledku administratívno-finančnej 

kontroly, ktorú predloţil hlavný kontrolór obce JUDr. Katarína Ţelezníková so slovami, ţe 

túto správu a upozornenie hlavného kontrolóra obce akceptuje v plnom rozsahu, nevzniesol k 

nim ţiadne pripomienky. Priznáva, ţe celý proces uponáhľal, avšak konal s dobrým úmyslom 

a pre prospech občanov opraviť jestvujúci stav miestnej komunikácie. V čo najkratšej dobe 

podnikne všetky kroky k náprave vzniknutej situácie. Do budúcna budú všetky jeho vízie a 

projekty prejednávané s poslancami obecného zastupiteľstva v dostatočnom časovom rozpätí, 

aby bol konečný výsledok prospešný pre našu obec. Na tomto zastupiteľstve poskytol starosta 

obce priestor poslancom obecného zastupiteľstva na vyjadrenie pripomienok a názorov k 

vzniknutej situácii, nakoľko predchádzajúce zasadnutie sa nieslo v napätej atmosfére.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa sa k tomu vyjadril, ţe na zasadnutí Komisie pre výstavbu, 

financie a strategický rozvoj obce sa riešila oprava cesty v Carinke od bytoviek smerom 

k rodinnému domu pána Vargu, ktorý apeloval na opravu tejto cesty uţ viac ako dva roky 

a úsek odtiaľ aţ po futbalové ihrisko sa bude riešiť, avšak neskôr. Táto cesta je potrebná 

z dôvodu budovania IBV Carinka, no myslel si, ţe zatiaľ sa dokončí iba ten úsek. Na tomto 

úseku na mu nepáči urobená zákruta na konci futbalového ihriska.   

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga k tomu dodal, ţe IBV Carinka je v štádiu riešenia, sú 

zaslané ţiadosti o vyjadrenie Vodohospodárskemu podniku aj Východoslovenským 
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elektrárniam. Bolo potrebné lokalitu vyčistiť od kríkov a skultúrniť nakoľko tam dochádzalo 

k vzniku čiernych skládok kde sa do kríkov vyhadzoval nebezpečný odpad, a keďţe uţ tam 

boli stroje, v dobrej mienke dal pokyn na úpravu celého úseku, aby sa to nemuselo do 

budúcna robiť zbytočne dvakrát. K vzniknutej zákrute na konci ihriska dodal, ţe tá bola takto 

naprojektovaná v projekte IBV Carinka kvôli rýchlosti motorových vozidiel, ktoré tadiaľ 

budú prechádzať.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa dodal, ţe chce byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré 

sa v obci budú realizovať v dostatočnom predstihu, je potrebné sa o tom rozprávať buď na 

zasadnutí Komisie pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce alebo stretnutí poslancov 

obecného zastupiteľstva a diskutovať o týchto veciach. Taktieţ ohľadne zberného miesta, 

ktorého rozpočet sa trochu navýšil. Nechce aby to dopadlo ako pri rekonštrukcii telocvične pri 

ZŠ s MŠ, ktorej konečná suma sa oproti plánovanej sume predraţila. 

 

Poslanec Radoslav Mačuga k tejto problematike dodáva, ţe rekonštrukcia telocvične sa 

navýšila aj z dôvodu, ţe nebolo moţné odhadnúť v akom stave sú základy tejto stavby, aţ po 

vykopaní bolo potrebné zváţiť koľko ţeleza a materiálu bude potrebného na tieto práce, a tým 

sa navýšila aj suma. Nechce tým však povedať, aby sa projekty navýšili, avšak pri niektorých 

stavebných prácach sa to nedá presne odhadnúť.  

 

Poslanec Ján Compeľ taktieţ dodal, ţe ak sme chceli mať urobené pevné základy tejto stavby, 

muselo byť pouţitého viac ţeleza a materiálu na spevnenie týchto základov. Nemohli sme si 

dovoliť to podceniť, a tak sa tento materiál zakúpil.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ sa k tejto problematike vyjadril so slovami, ţe miestna 

komunikácia v Carinke má zle umiestnené kanalizačné poklopy a to po kraji a nie v strede 

cesty, ako by mali byť a je moţné ţe v budúcnosti ak by sa niekto chcel pripojiť ku 

kanalizácii v danej lokalite tak môţe dôjsť k prekopaniu cesty. Bolo potrebné sa zaoberať 

najskôr týmto problémom a aţ následne riešiť frézovanie a nový asfalt.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa sa k tomu taktieţ vyjadril, ţe pán Varga chodil na zasadnutia 

obecného zastupiteľstva pred skoro dvoma rokmi s poţiadavkou úpravy miestnej 

komunikácie smerom od bytoviek po zadnej ulici. Ţiadal aspoň naváţanie makadamu, aby 

mohol prejsť k svojmu rodinnému domu s motorovým vozidlom. Cesta je momentálne 

vysypaná makadamom, podľa jeho názoru je však na zváţení celý projekt IBV Carinka. On 

osobne je proti výstavbe tohto projektu vzhľadom na lokalitu a prípadne povodne. Projekt 

výstavby futbalových šatní sa upravoval kvôli zlému umiestneniu objektu, avšak IBV Carinka 

– výstavba rodinných domov tam byť môţe. Realizácia plánovanej trasy miestnej 

komunikácie od rodinného domu pána Vargu smerom k futbalovému ihrisku bola plánovaná 

o čosi neskôr, vzhľadom na určité úseky cesty, ktoré sa poslancom obecného zastupiteľstva 

nepozdávali – vytvorená zákruta za futbalovým ihriskom.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe tento úsek miestnej komunikácie ako aj IBV 

Carinka rieši s Vodohospodárskym podnikom od ktorého je potrebné vyjadrenie sa 

k samotnému projektu. Je potrebné eliminovať riziko v prípade povodní. Mrzí ho zlá 

interpretácia celej situácie ohľadne udrţiavacích prác v lokalite IBC Carinka, kde sa za 

pomoci strojov realizovali vyrovnávacie práce, potrebné na pokládku makadamu na 

zhotovenie miestnej komunikácie, ktorá v budúcnosti bude slúţiť na pokládku asfaltovej 

zmesi v časti IBV Carinka. Avšak táto téma sa prejednávala na zasadnutí komisie pre 

výstavbu a strategický rozvoj, kde poslanci súhlasili s pokračovaním v prácach a došlo aj 

k úprave rozpočtu na realizáciu tejto akcie. 
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Poslanec Mgr. Jozef Michňa navrhuje aktualizáciu zásad hospodárenia a nakladania 

s finančnými prostriedkami obce, na základe ktorých môţe starosta obce JUDr. Jozef  

Mačuga podpisovať a rozhodovať o zmluvách medzi obcou a daným dodávateľom sluţby. Je 

toho názoru, aby finančné poloţky vyššej hodnoty  ako 10 000,00 € by mali byť prejednávané 

poslancami obecného zastupiteľstva.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe zákon o verejnom obstarávaní určuje určité 

limity, na základe ktorých sa musí vykonať buď prieskum trhu alebo verejné obstarávanie, 

ktoré nám zastrešuje pán Ing. Vladimír Margetaj, avšak od začiatku roku 2019 sa tieto limity 

upravené zákonom o verejnom obstarávaní posunuli a do sumy 15 000 € uţ nie je potrebné 

vykonávať prieskum trhu, no ak na tom poslanci trvajú tak sa prieskum trhu bude realizovať 

aj pri zákazkách s niţšou hodnotou.   

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa k tomu dodal, ţe ak budeme robiť verejné obstarávanie alebo 

priame zadávanie zákazky, vţdy to musí byť hospodárene a efektívne, avšak musí to byť 

prerokované poslancami obecného zastupiteľstva a teda schválením zmeny rozpočtu 

rozpočtovým opatrením, pretoţe poslanci obecného zastupiteľstva sú zodpovední a rozhodujú 

o majetku obce.  

 

Nikto z prítomných poslancov uţ nemal k tomuto bodu ţiadne ďalšie pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku administratívno-finančnej 

kontroly, a to: 

      a) rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Jakubany a výstavby chodníka medzi   

          obcami Jakubany a Nová Ľubovňa 

      b) opravy miestnej komunikácie IBV Carinka - pri ihrisku, v zmysle predloženého návrhu 

 

K bodu 4 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo ekonómke obce, pani Anne Rybovičovej, 

ktorá predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 6  v súlade s ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 6 je prílohou tejto zápisnice. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Dodal, ţe toto rozpočtové 

opatrenie je upravené o 2 poloţky, ktoré boli v rozpočtovom opatrení č. 5 vynechané. 

Informoval poslancov obecného zastupiteľstva o novej ţiadosti na VÚC ohľadne poskytnutia 

dotácie na výstavbu šatní. V tejto výzve je väčšia suma, a je vyššia pravdepodobnosť získania 

finančných prostriedkov na realizáciu tohto projektu.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa je toho názoru, ţe je potrebné počkať na stanovisko VÚC, 

pretoţe ak bude obec úspešná, k získanej sume 10 000,00 € od Slovenského futbalového 

zväzu, môţeme získať aj financie z VÚC, a tým pádom nie je potrebné pouţiť vlastné 

financie aţ v takej miere, iba vo výške predpísanej spoluúčasti obce. Súhlasí teda s vyčkaním 

na toto stanovisko. Upozorňuje však starostu obce JUDr. Jozefa Mačugu, ţe do budúcna je 

potrebné všetky plánované akcie prerokovávať s poslancami obecného zastupiteľstva či uţ na 

zasadnutiach komisií alebo na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 
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Nikto z prítomných poslancov uţ nemal ţiadne pripomienky k tomuto bodu, a tak starosta 

obce JUDr. Jozef Mačuga nechal hlasovať.   

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef 

Michňa, Ing. Štefan Vasiľ, PaedDr. Katarína Vasiľová)         

Proti: 0            

Zdrţali sa: 1 (RNDr. Ján Kundľa) 

 

Schválený rozpočet k 01. 01. 2019 beţné príjmy  2 170 516,00 € 

Rozpočet po úprave k 29. 07. 2019    3 188 959,53 € 

 

Schválený rozpočet k 01. 01.2019 beţné výdaje 2 078 900,00 € 

Rozpočet po úprave k 29. 07. 2019    3 155 578,65 € 

 

Rozpočet po úprave:   

Príjmová časť   3 158 959,53 € 

Výdajová časť   3 155 578,65 € 

Rozdiel          3 380,88 € 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 6  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 5 

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce JUDr. 

Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a deviate zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková, podpísaná 

 

Overovatelia zápisnice:  

Radoslav Mačuga, podpísaný  

 

 

Mgr. Jaroslav Kundľa, podpísaný 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa  29. 07. 2019      

 

 

 

JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

                   starosta obce  

               


