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U Z N E S E N I E   č.  2 
 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 9. 1. 2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1.  jednomyseľne doplnený program druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
1.  Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z prvého - ustanovujúceho zasadnutia OZ 
4. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce z dôvodu ukončenia 

funkčného obdobia a určenie podmienok pre voľbu 
5. Schválenie náplní práce komisií pri Obecnom zastupiteľstve  
6. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 
7. a) Návrh na zverejnenie zasadnutí zastupiteľstva formou videozáznamu 

zverejneného na internetovej stránke obce 
b) Predajňa MÄPO – schválenie otváracích hodín 
c) Vasiľová Mária, Jakubany 200 – žiadosť o odpredaj obecného dielu 
d) diskusia 

                  8.   Záver 
      Za overovateľov zápisnice určuje Jána Compeľa a Radoslava Mačugu 
2.  jednomyseľne Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jakubany v znení: 

 
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Jakubany a ustanovenie 
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Jakubany 
a náležitosti prihlášky. 

 
1. V y h l a s u j e 
V zmysle § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov piatok 20. február 2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra 
obce Jakubany. 

 
2. U r č u j e 
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Jakubany 
1. Vzdelanie:                   ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
2. Bezúhonnosť: preukazuje sa výpisom z registra  trestov nie starším ako 3 

mesiace 
3. Pracovný úväzok:        0,25 

 
Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Jakubany 
1. Osobné údaje:  

-     meno, priezvisko 
- dátum narodenia 
-  bydlisko 

2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie 
3. Prax 
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4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo 
v riadiacich , kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť 

5. Znalosť základných noriem samosprávy 
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov  
 

Súčasťou prihlášky je: 
- životopis profesijný 
- overená fotokópia dokladu o vzdelaní 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 
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 pečiatky 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 

11. Pracovný úväzok: 0,25 
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Postavenie hlavného kontrolóra 

 
Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie 
bez súhlasu OZ podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom 
riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť.  
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, 
literárnu, alebo umeleckú činnosť. 

 
Voľba hlavného kontrolóra obce Jakubany sa uskutoční na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva dňa 20. 2. 2015. Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku 
s predpísanými náležitosťami  a prílohami najneskôr do 6. 2. 2015 do 14,00 hod.  

 
Obecný úrad Jakubany 
065 12  Jakubany 555 

 
Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto 
konania voľby. 
 

3.  počtom  hlasov  5:4  zmenu  v návrhu  na Vyhlásenie voľby hlavného  kontrolóra,  kde     
     pracovný  úväzok  bude  0,25 
4.  jednomyseľne  doplnenie člena do Komisie pre živelné pohromy veliteľa DHZ Jakubany    
     Jozefa Dufalu  
5.  jednomyseľne plán práce Priestupkovej komisie 
6.  jednomyseľne plán práce Komisie pre záležitosti sociálne a školské 

   7.  jednomyseľne plán práce Komisie na ochranu verejného záujmu a finančnej 
8.  jednomyseľne plán práce Komisie pre kultúru a šport 
9.  jednomyseľne plán práce Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie 

  10. jednomyseľne plán práce Komisie pre živelné pohromy 
  11. jednomyseľne plán zasadnutí na prvý polrok 2015 takto: 

20. februára 
27. marca 
24. apríla 
29 mája 
26 júna 

12. jednomyseľne otváracie hodiny predajne MÄPO, Jakubany 409,  majiteľ Štefan 
Rybovič, Jakubany 444 takto:  

Pondelok až piatok: 7,00 – 12,00 13,00 – 17,00 
Sobota:          7,00 – 12,00 
Nedeľa:           zatvorené 

 
13. odpredaj nehnuteľnosti Márii Vasiľovej, nar. 12. 11. 1955, bytom Jakubany 200  

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - § 9a, 
ods. 8, písm. e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.   

Obec Jakubany odpredáva  obecnú parcelu   EKN 13736/42 o výmere 15 m2 z ktorej 
bol odčlenený diel 3 o výmere 6 m2 a diel 10 o výmere 9 m2 podľa GP č. 23/2014. 
Uvedená parcela je zapísaná na LV 6930.  

         Obec Jakubany  odpredáva 15 m2 za kúpnu cenu 4,00 EUR/1 m2 , celkom za 60,00 € 
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Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

 
Uvedené diely 3 o výmere o výmere 6 m2 a diel 10 o výmere 9 m2  sa nachádzajú okolo 
miestnej  komunikácie (rištoka) v blízkosti hospodárskych budov, ktoré užívali  rodičia  
žiadateľky  dlhodobo a nerušene 

 
B. Zamieta: 

1. návrh na zverejňovanie zasadnutí zastupiteľstva formou videozáznamu umiestneného na 
internetovej stránke obce 

 
C.  Berie na vedomie 

1. požiadavku na dobu trvania vianočného osvetlenia v obci minimálne do 19. januára  
2. potrebu zabezpečenia lepšej kvality práce miestneho Dobrovoľného hasičského zboru 

a na nasledujúce zasadnutie prizve veliteľa DHZ 
3. požiadavku na zverejňovanie vývesiek o neznámych vlastníkoch aj  na úradnej tabuli 

v parku  
4. na vypracovanie dodatku k VZN 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkov, čl. 3 

Cintorínske poplatky 
5. požiadavku Anny Bakošovej, Jakubany 587 na vyčistenie kanála okolo hrádze od lávky 

pre peších k obecnému úradu po most a odtokovej rúry pri moste 
6. nohejbalového oddielu TJ Sokol Jakubany o pripravovanom turnaji „O putovný pohár 

starostu obce Jakubany“ a potrebe nového putovného pohára pre víťaza 
 
 
V Jakubanoch 9. 1. 2015 
       Ing. Ján Krajňák 
       starosta obce 


