
U Z N E S E N I E   č. 1/2014 
 

z prvého – ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 12. 2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A.   Berie  na  vedomie: 

1. výsledky volieb na starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu Ing. Jána Krajňáka 
3. diskusný príspevok a pripomienky Štefana Katreniča 

 
B.   Konštatuje, že: 

1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Krajňák zložil zákonom predpísaný sľub starostu   
obce 

2. zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:       
 Bakoš  Jozef, Mgr.     

  Compeľ Ján      
  Compeľ Štefan     
  Čopiak Marek, Bc.      

  Jakubianský Ján, Mgr.    
Knapová Katarína     
Krajňák Ján, Ing.     

  Mačuga Radoslav     
  Vasiľová Katarína, PaedDr. 
 

C.   Poveruje 
1. poslanca Mgr. Jána Jakubianského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch  podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta a ods. 6 tretia 
veta zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
D.   Zriaďuje 

1. Komisiu  priestupkovú  
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie priestupkovej – 
poslanca Ing. Jána Krajňáka 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie priestupkovej – 
poslancov Mgr. Jána Jakubianského, Mgr. Jozefa Bakoša  a Štefana Compeľa 

2. Komisiu pre záležitosti sociálne a školské  
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie pre záležitosti sociálne 
a školské  - poslanca Mgr. Jozefa Bakoša 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre záležitosti sociálne 
a školské –  poslancov: PaedDr. Katarínu Vasiľovú,  Radoslava Mačugu, Katarínu 
Knapovú a Jána Compeľa 

3. Komisiu na ochranu verejného záujmu a finančnú  
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie na ochranu verejného 
záujmu a finančnej - poslanca Mgr. Jána Jakubianského 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie na ochranu verejného 
záujmu a finančnej – poslancov: Katarínu Knapovú, Jána Compeľa, Radoslava 
Mačugu a zástupcu verejnosti Mgr. Jozefa Michňu 

4. Komisiu pre kultúru a šport 



Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie pre kultúru a šport – 
poslanca Bc. Mareka Čopiaka 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre kultúru a šport – 
poslancov Štefana Compeľa, Evu Fáberovú, Katarínu Knapovú a zástupcu verejnosti 
Štefana Katreniča 

5. Komisiu pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie pre rozvoj, výstavbu 
a inovácie – poslanca Ing. Jána Krajňáka 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre rozvoj, výstavbu 
a inovácie – poslancov Jána Compeľa, Mgr. Jozefa Bakoša, zamestnanca obce Jozefa 
Regruta a zástupcu verejnosti Štefana Katreniča 

6. Komisiu pre živelné pohromy 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie pre živelné pohromy – 
starostu obce  Ing. Jána Krajňáka 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu členov Komisie pre živelné 
pohromy – poslancov Bakoša Jozefa, Mgr., Compeľa Jána, Compeľa Štefana, Čopiaka 
Mareka, Bc., Jakubianského Jána, Mgr., Knapovú Katarínu, Krajňáka Jána, Ing., 
Mačugu Radoslava, Vasiľovú Katarínu, PaedDr. a  zamestnanca obce  Jozefa Regruta  

 
E.   Určuje 

1. s účinnosťou od 15. 12. 2014  podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov v  rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom 
najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Jána Krajňáka vo výške 
1 632,00 € 

 
F:   Schvaľuje: 

1. jednomyseľne  program prvého – ustanovujúceho zasadnutia doplnený v bode 10 o: 
- Určenie platu starostu obce ( v zmysle Metodického návodu MV SR z 20. 10. 2014 

pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev) 
- Helena Bondrová, Jakubany 50 – žiadosť o príspevok v zmysle VZN1/2009 

a príspevok na prepravu nebohého manžela z Holandska 
- Výber nájomníka do nájomného bytu 1/2 v BD 667 
- Návrh Rozpočtového opatrenia č. 6 
Za overovateľov zápisnice určuje PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Mgr. Jozefa Bakoša 

2. jednomyseľne v zmysle VZN 1/2009, prílohy č. 1 jednorazovú účelovú pomoc pre 
Jána Bondru, nar. 14. 9. 2004 a Máriu Bondrovú, nar. 20. 4. 2011, obidvaja bytom 
Jakubany 50, na každé dieťa 100,00 € spolu 200,00 €  z dôvodu náhleho úmrtia 
jedného rodiča – otca Štefana Bondru, zomrelého 8. 12. 2014. Jednorazová účelová 
pomoc bude zaslaná na bankový účet matky maloletých detí Heleny Bondrovej, nar. 
18. 7. 1969, trvale bytom Jakubany 50 

3. jednomyseľne poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci vdove Helene Bondrovej, 
nar. 18. 7. 1969, bytom Jakubany 50 na kompenzáciu nákladov za prepravu manžela 
Štefana Bondru, ktorý 8. 12. 2014 zomrel v Holandsku. Výška jednorazovej finančnej 
pomoci je stanovená na úhradu preukázaných celých nákladov za prepravu, 
maximálne do výšky 4 000,00€. Finančné prostriedky budú zaslané na bankový účet 
žiadateľky 

4. jednomyseľne pridelenie obecného nájomného bytu č. 1/2 v bytovom dome p. č. 667 
od 1. 1. 2015 žiadateľke Eve Stempovej, nar. 1. 10. 1991, trvale bytom Jakubany 286  



5. schvaľuje  jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6 
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, kde sa jedná o presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a výdavky 

Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:  41,111:    navýšenie o 15 893,00 € 
Výdajová časť BV -  kódy zdrojov:   41,111:    navýšenie o 15 893,00 € 

 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:  1 702 441,56 €  
Výdajová časť:  1 675 042,56 € 

 
 

 
V Jakubanoch dňa.15. 12. 2014                                          
 

 Ing. Ján Krajňák 
                   starosta obce 
 


