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Z Á P I S N I C A 

 

z  trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 15. 01. 2016 o 17,00 hod. 

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

 

Prítomní poslanci: 
Mgr. Jozef Bakoš, Štefan Compeľ, PaedDr. Katarína Vasiľová, Mgr. Ján Jakubianský, 
Katarína Knapová, Ing. Ján Krajňák, Radoslav Mačuga, Ján Compeľ, a hlavný kontrolór Mgr. 
Jozef Mačuga 

 

Ospravedlnený poslanec:  Bc. Marek Čopiak  
 
Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
 
Občania obce v počte traja 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvanásteho zasadnutia OZ 
4. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly Školskej jedálne 
5. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly na úseku hospodárenia 

s FP a kontrola efektívnosti a účelnosti ich využitia v ZŠ s MŠ za kalendárny rok 
2015 

6. Návrh VZN č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Jakubany 
7. Prerokovanie platu starostu obce Jakubany 
8. Groš Miroslav, Jakubany 239 - žiadosť o odpredaj obecných dielov z parciel EKN 

13736/32 a EKN 13793/4 
9. Štucka Jozef, Stará Ľubovňa, Za vodou 8 - žiadosť o odpredaj obecných parciel CKN 

2468/27 a CKN 2465/3 
10. Beskyd Ján, Stará Ľubovňa, Tatranská 9 - žiadosť o odpredaj obecnej parcely CKN 

123/20 
11. Správy predsedov komisií OZ 
12. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
13. Rôzne, diskusia 
14. Záver 

 
K bodu 1  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril trináste zasadnutie zastupiteľstva, konštatoval, že počet prítomných poslancov je 
osem. Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Vyzval poslancov 
k doplneniu návrhu programu rokovania, resp. k schváleniu návrhu programu z pozvánky.  
 
     K návrhu programu nikto nemal pripomienky, preto nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program trinásteho  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvanásteho zasadnutia OZ 
4. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly Školskej jedálne 
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5. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly na úseku hospodárenia 
s FP a kontrola efektívnosti a účelnosti ich využitia v ZŠ s MŠ za kalendárny rok 
2015 

6. Návrh VZN č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Jakubany 
7. Prerokovanie platu starostu obce Jakubany 
8. Groš Miroslav, Jakubany 239 - žiadosť o odpredaj obecných dielov z parciel EKN 

13736/32 a EKN 13793/4 
9. Štucka Jozef, Stará Ľubovňa, Za vodou 8 - žiadosť o odpredaj obecných parciel CKN 

2468/27 a CKN 2465/3 
10. Beskyd Ján, Stará Ľubovňa, Tatranská 9 - žiadosť o odpredaj obecnej parcely CKN 

123/20 
11. Správy predsedov komisií OZ 
12. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
13. Rôzne, diskusia 
14. Záver 

 

K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov Jána Compeľa a PaedDr. Katarínu 
Vasiľovú 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z dvanásteho 
zasadnutia poslancov Jána Compeľa a PaedDr. Katarínu Vasiľovú 

 

K bodu 3 
Na požiadanie starostu obce Ing. Jána Krajňáka  vykonal zástupca starostu Mgr. Ján 
Jakubianský kontrolu plnenia uznesenia z dvanásteho zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, 
že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.  
 
K bodu 4 
Mgr. Jozef Mačuga, hlavný kontrolór obce Jakubany predniesol zastupiteľstvu správu  
následnej finančnej kontroly Školskej jedálne o nákupe zariadení pre potreby Školskej 
jedálne. K tejto správe predložil záznam z následnej finančnej kontroly.  
 
Kontrola bola vykonaná 23. 10. 2015 v oblasti, ktorá bola predmetom kontrolnej činnosti 
neboli zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, a ani interných predpisov 
obce Jakubany. Kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky z rozpočtu obce 
hospodárne, efektívne, účinne, účelne a taktiež u všetkých kontrolovaných operácií sa 
dodržiavala finančná disciplína.  
 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná v Jakubanoch, dňa 23. 10. 
2015. S obsahom správy o výsledku následnej finančnej kontroly bol oboznámený PhDr. 
Ladislav Žilecký, riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany. 
 
Záznam z následnej finančnej kontroly Školskej jedálne o nákupe zariadení pre potreby 
Školskej jedálne je prílohou tejto zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam z následnej finančnej kontroly Školskej 
jedálne o nákupe zariadení pre potreby Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Jakubany 
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K bodu 5 
Mgr. Jozef Mačuga, hlavný kontrolór obce Jakubany predniesol zastupiteľstvu správu  
následnej finančnej kontroly Správu o výsledku následnej finančnej kontroly na úseku 
hospodárenia s finančnými prostriedkami v ZŠ s MŠ Jakubany za obdobie do 01/2015 - do 
10/2015. Kontrola bola vykonaná od 24. 11. 2015 do 27. 11. 2015 s cieľom, či sa finančné 
operácie na kontrolovaných subjektoch vykonali správne v súlade so zákonom, či sa verejné 
zdroje rozpočtu obce využívali hospodárne, efektívne, účinne a účelne, predovšetkým či sa 
dodržiavala finančná disciplína.  
 
Pri kontrole hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce sa zisťuje 
a hodnotí skutočný stav z hľadiska dodržiavania VZN a ostatných nariadení obce. Pri 
tovaroch a službách boli kontrolované s prihliadnutím na kritéria prerozdelenia výdavkov 
medzi originálnymi a prenesenými kompetenciami faktúry č. DF2015/75 - výpočtová 
technika v sume 1 157,93 €, faktúry č. DF2015/31 - elektrická energia v sume 862,48 €, 
faktúry č. DF2015/31 - elektrická energia v sume 1 198,36 €, faktúry č. DF2015/77 - plyn za 
05/2014 v sume 824,08 €, faktúry č. DF 2015/129 - elektrická energia v sume 918,16 €. 
Následnou finančnou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s 
§ 2 ods. 2, písm . I) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov „hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie 
nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich 
primeranej úrovne a kvality“.   
 
Ďalej bola kontrolovaná faktúra č. DF2015/80 - overenie účtovnej závierky za rok 2013 
v sume 600,00 €, faktúra č. DF2015/133 - ekonomické poradenstvo v sume 536,00 €, faktúra 
č. DF2015/61, DF2015/143 - tlač novín Jakubiansky hlásnik obe faktúry v sume 239,04 €, 
kde boli zistené a vytknuté nedostatky s úlohou pre vedenie ZŠ s MŠ prijať konkrétne 
písomné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin písomne predložiť 
orgánu kontroly správu o prijatých opatreniach. 
 
Mgr. Jozef Mačuga, hlavný kontrolór obce Jakubany navrhol odporúčania pre prax 
a rokovanie obecného zastupiteľstva: 

- vyzvať riaditeľa školy na dodržiavanie finančnej disciplíny pri hospodárení 
s poskytnutými finančnými prostriedkami a dôslednejšiu vnútornú kontrolu pri 
zaúčtovávaní finančných prostriedkov medzi prenesenou a originálnou kompetenciou, 

- zabezpečiť elektromer pre školskú jedáleň (tzv. podružné meranie činnej elektrickej 
energie v ŠJ) po vzájomnej dohode školy a zriaďovateľa. 

 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly na úseku hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v ZŠ s MŠ Jakubany za obdobie do 01/2015 - do 10/2015 je prílohou tejto 
zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly na 
úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami v ZŠ s MŠ Jakubany za obdobie do 01/2015 - 
do 10/2015 
 
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie Návrh VZN č. 1/2016 obce Jakubany 
o vylepovaní volebných plagátov na území obce Jakubany. Toto VZN je potrebné prijať 
z dôvodu blížiacich sa parlamentných volieb, ako aj iných konaných volieb v zmysle 
príslušného zákona.  
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Návrh VZN č. 1/2016 obce Jakubany o vylepovaní volebných plagátov na území obce 
Jakubany je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto bodu nemal nikto 
pripomienky. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 8                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne VZN č. 1/2016 obce Jakubany o vylepovaní 
volebných plagátov na území obce Jakubany 

 

K bodu 7 
Podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Pre 
obec Jakubany platí rozmedzie č. 3, počet obyvateľov od 1001 - 3000 je to 1,98 násobok. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu a zároveň uviedol, že navrhuje 
výšku svojho platu ponechať na minimálnej úrovni, bez navýšenia, tak ako tomu bolo 
doposiaľ. Nikto z poslancov nemal k tomuto bodu pripomienky. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 8                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plat starostu obce v zmysle Zákona č. 
253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov,  § 3, t. j. 1,98 násobok priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 
 
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie žiadosť Miroslava Groša, nar. 06. 04. 
1980, trvale bytom Jakubany 239 na odpredaj obecného dielu 2 o výmere 46 m2, ktorý bol 
odčlenený z parcely EKN 13736/32 a dielu 3 o výmere 15 m2 odčlenený z EKN parcely 
13793/4 zapísaný na LV 6930, druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 7/2015 
vyhotoveného Štefanom Gulašim, Jakubany č. 428 zo dňa 18. 02. 2015.  
 
Uvedené diely sa nachádzajú pred jeho rodinným domom ako súčasť pozemku, ktorý si 
majetkoprávne vysporiadáva. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu 
osobitného zreteľa bol zverejnený od 23. 12. 2015 do 15. 01. 2016. K tomuto zámeru 
nevzniesol nikto námietku. 
 
Žiadosť o odkúpenie obecných dielov, Geometrický plán č. 7/2015, List vlastníctva č. 6930 sú 
prílohami tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci súhlasili 
s odpredajom požadovaných obecných dielov. Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto 
bode hlasovať. 
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Za: 8      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Miroslavovi Grošovi, 
nar. 06. 04. 1980, trvale bytom Jakubany 239 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 obecný diel 2 o výmere 46 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 
13736/32 a diel 3 o výmere 15 m2 odčlenený z EKN parcely 13793/4 zapísaný na LV 6930, 
druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 7/2015 vyhotoveného Štefanom Gulašim, 
Jakubany č. 428 zo dňa 18. 02. 2015. 
 
Obec odpredáva 61 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 244,00 EUR. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedené diely 2 o výmere 46 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 13736/32 a diel 3 
o výmere 15 m2 odčlenený z EKN parcely 13793/4 zapísané na LV 6930 podľa GP č. 7/2015 
sa nachádzajú pred rodinným domom žiadateľa, ktorý uvedené nehnuteľnosti majetkoprávne 
vysporiadáva 
 
K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie žiadosť Jozefa Štucku, nar. 13. 11. 
1977 a manželky Martiny Štuckovej, rod. Regrutovej, nar. 27. 03. 1980, trvale bytom Za 
vodou 1247/8, 064 01 Stará Ľubovňa na odpredaj obecnej parcely CKN 2468/27 o výmere 37 
m2, ktorá bola odčlenená z pôvodnej parcely CKN 2468/3, zapísanej na LV 3339, druh 
pozemku ostatná plocha a parcely CKN 2465/3 o výmere 43 m2, ktorá bola odčlenená 
z parcely EKN 13746/12, zapísanej na LV 6930 ako zastavaná plocha podľa GP č. 64/2015 
vyhotoveného Štefanom Gulašim, Jakubany 428 zo dňa 16. 11. 2015. 
 
Uvedené parcely sa nachádzajú za rodinným domom súpisné číslo 119 v k. ú. Jakubany ako 
súčasť pozemku, ktorý si odkúpili. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany 
z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený od 16. 12. 2015 do 15. 01. 2016. K tomuto 
zámeru nevzniesol nikto námietku. 
 
Žiadosť o odkúpenie obecných parciel, Geometrický plán 64/2015, List vlastníctva č. 3339 a 
List vlastníctva č. 6930  sú prílohami tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci súhlasili 
s odpredajom požadovaných obecných dielov. Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto 
bode hlasovať. 
 
Za: 8      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jozefovi Štuckovi, nar. 
13. 11. 1977 a manželke Martine Štuckovej, rod. Regrutovej, nar. 27. 03. 1980, trvale bytom 
Za vodou 1247/8, 064 01 Stará Ľubovňa 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 CKN 2468/27 o výmere 37 m2, ktorá bola 
odčlenená z pôvodnej parcely CKN 2468/3, zapísanej na LV 3339, druh pozemku ostatná 
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plocha a parcelu CKN 2465/3 o výmere 43 m2, ktorá bola odčlenená z parcely EKN 
13746/12, zapísanej na LV 6930 ako zastavaná plocha podľa GP č. 64/2015 vyhotoveného 
Štefanom Gulašim, Jakubany 428 zo dňa 16. 11. 2015. 
 
Obec odpredáva 80 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 320,00 EUR. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedené parcely CKN 2468/27 o výmere 37 m2, odčlenenej z pôvodnej parcely CKN 2468/3, 
zapísanej na LV 3339, druh pozemku ostatná plocha a CKN 2465/3 o výmere 43 m2, 
odčlenenej z parcely EKN 13746/12, zapísanej na LV 6930 ako zastavaná plocha podľa GP č. 
64/2015 vyhotoveného Štefanom Gulašim, Jakubany 428 zo dňa 16. 11. 2015 sa nachádzajú 
za rodinným domom súpisné číslo 119 v k. ú. obce Jakubany, ktorý je vo vlastníctve 
žiadateľov 

 

K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie žiadosť Jána Beskyda, nar. 26. 02. 
1959, trvale bytom Tatranská 9, 064 01 Stará Ľubovňa na odpredaj obecnej parcely CKN 
123/20 o výmere 64 m2, ktorá bola odčlenená z pôvodnej parcely CKN 123/13, zapísanej na 
LV 3339, druh pozemku ostatná plocha podľa GP č. 66/2015 vyhotoveným Štefanom 
Gulašim, Jakubany 428 zo dňa 20. 11. 2015. 
 
Uvedená parcela sa nachádza ako voľné pokračovanie pozemku žiadateľa CKN 126 
zapísaného na LV 2548. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu 
osobitného zreteľa bol zverejnený od 09. 12. 2015 do 15. 01. 2016. K tomuto zámeru 
nevzniesol nikto námietku. 
 
Žiadosť o odkúpenie obecnej parcely, Geometrický plán 66/2015, List vlastníctva č. 3339 a 
List vlastníctva č. 2548  sú prílohami tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci súhlasili 
s odpredajom požadovaných obecných dielov. Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto 
bode hlasovať. 
 
Za: 8      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jánovi Beskydovi, nar. 
26. 02. 1959, trvale bytom Tatranská 9, 064 01 Stará Ľubovňa 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 CKN 123/20 o výmere 64 m2, ktorá bola 
odčlenená z pôvodnej parcely CKN 123/13, zapísanej na LV 3339, druh pozemku ostatná 
plocha podľa GP č. 66/2015 vyhotoveným Štefanom Gulašim, Jakubany 428 zo dňa 20. 11. 
2015. 
 
Obec odpredáva 64 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 256,00 EUR. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
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Uvedená parcela CKN 123/20 o výmere 64 m2, ktorá bola  odčlenená z pôvodnej parcely 
CKN 123/13, zapísanej na LV 3339, druh pozemku ostatná  plocha podľa GP č. 66/2015 sa 
nachádza pri pozemku žiadateľa, ktorý  ju užíva dlhodobo a nerušene      
 

K bodu 11 
Ing. Ján Krajňák, predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
a) Helena Majkutová, Jakubany 473 požiadala obec Jakubany o vydanie potvrdenia 

k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov EKN 5099 a 5102 zapísaných na LV č. 
10062 bez účasti obce Jakubany formou osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva. 
Žiadateľka predložila GP č. 70/2015 zo dňa 16. 12. 2015 vyhotoveného Štefanom 
Gulašim, Jakubany 428, ako aj čestné vyhlásenia dotknutých vlastníkov úradne overené.  

 
 Komisia na svojom zasadnutí po prehodnotení žiadosti navrhuje tejto žiadosti vyhovieť. 

 
Kópia Geometrického plánu č. 70/2015 a čestné vyhlásenie dotknutého vlastníka sú 
prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 8      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí jednomyseľne s vydaním vyjadrenia Obce v zmysle § 63 
písm. a) 2. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti k vzniku vlastníckeho 
práva k nehnuteľnosti CKN 1544/2 zapísanej na LV č. 10062 o výmere 290 m2 podľa GP 
č. 70/2015, vyhotoveného Štefanom Gulašim dňa 04. 12. 2015 v prospech Heleny 
Majkutovej, Jakubany 473 

 
b) Ján Mrug, Jakubany 170 má záujem o odkúpenie starého dreveného domu po nebohom 

Jánovi Vargovi. Uvedená nehnuteľnosť susedí s jeho pozemkom. Predložil kúpnu 
zmluvu, ktorá má neoverený podpis a k predmetnej zmluve je potrebné vyjadrenie 
všetkých spoluvlastníkov.  

 
Komisia na svojom zasadnutí po prehodnotení žiadosti neodporúča vyhovieť predmetnej 
žiadosti, žiadateľ musí doložiť zmluvu s overenými podpismi obidvoch spoluvlastníčok 
uvedenej nehnuteľnosti. 
 
Žiadosť a Kúpna zmluva Jána Mruga, Jakubany 170 tvoria súčasť materiálov Komisie 
pre rozvoj, výstavbu a inovácie. 

 
c) Anna Krajňáková, Jakubany 306 ohlásila drobnú stavbu - drevenú garáž. Požadované 

ohlásenie nezodpovedá rozmerom drobnej stavby, je potrebné vybaviť si riadne stavebné 
povolenie.  

 
Komisia na svojom zasadnutí žiadosť prehodnotila a  neodporúča vyhovieť predmetnej 
žiadosti 
 
Ohlásenie drobnej stavby žiadateľky tvorí súčasť materiálu Komisie pre rozvoj, výstavbu 
a inovácie. 
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d) Jozef Kundľa, Matuškova 2, Košice požiadal o odpredaj obecného podielu parcely EKN 
9214 a EKN 9215 zapísaných na LV č. 8215, kde obec vlastní 3/32 z dôvodu výstavby 
rodinného domu synom žiadateľa.  

 
Komisia na svojom zasadnutí žiadosť prehodnotila a odporučila dať požadované podiely 
v prípade výstavby rodinného domu zo strany žiadateľa žiadateľovi do prenájmu. 
Odpoveď o možnom prenájme požadovaného pozemku obec zašle žiadateľovi. 

 
K bodu 12 
Pripomienky občanov 
a) Štefan Katrenič, Jakubany 477 mal pripomienky k vysvetleniu na verejnom zhromaždení 

k ROEP v bývalom vojenskom priestore Javorina. Podľa jeho názoru ľudia nepochopili, 
čo vlastne poslanci vysvetľovali.  

 
Taktiež mal pripomienky k prezentácii o výstavbe IBV v lokalite Carinka v priestore od 
ihriska po bytové domy, a to najmä v Jakubianskom hlásniku. Pýtal sa, kto bude niesť 
zodpovednosť, ak v plánovanej IBV niekomu povodeň zoberie dom. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák mu odpovedal, že pri plánovanej IBV na uvedenom území 
sa bude hľadať variantné riešenie a obec bude žiadať SVP o zabezpečenie ochrany proti 
povodniam. 

 
b) Mgr. Jaroslav Kundľa, Jakubany 449 uviedol, že veľkým ohrozením pre danú lokalitu, na 

ktorej je plánovaná IBV je malá vodná elektráreň. Majiteľ tejto vodnej elektrárne zvyšuje 
hrádze bez povolení a od pôvodného stavu je táto hrádza zvýšená minimálne o 1 meter. 
Táto stavba je prekážkou aj pre vodu z miestneho potoka Šmidovec. Tok vody z tohto 
potoka sa zastavuje a zanáša sa nánosmi a odpadmi z rómskej osady. 

 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanci sa zhodli, že je 
potrebné zistiť aktuálny stav hrádze na malej vodnej elektrárni, a to porovnať terajšiu 
výšku hrádze s pôvodnou výstavbou. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu Mgr. Jaroslava Kundľu, Jakubany 
449 o  nadstavbe hrádze na malej vodnej elektrárni na potoku Jakubianka s tým, že sa 
zistí výška nadstavby hrádze na malej vodnej elektrárni  oproti pôvodnému projektu  

 
Interpelácie poslancov 
a) Ján Compeľ sa pýtal, prečo svieti verejné osvetlenie celú noc. Navrhuje v rámci 

úsporných opatrení na časť noci osvetlenie vypnúť. taktiež uviedol, že skrinky 
rozvádzačov na stĺpoch verejného osvetlenia sú v havarijnom stave a je potrebné ich 
vymeniť 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci k návrhu nemali 
pripomienky a s vypínaním verejného osvetlenia súhlasili.  

 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať 
 
Za: 8      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne vypínanie verejného osvetlenia v čase od 
00,00 -04,00 hod okrem dní, počas ktorých sa v obci uskutočňuje kultúrno - spoločenká 
akcia trvajúca počas celej noci 

 
b) Ján Compeľ sa pýtal, prečo obec nevyčistí autobusové čakárne znečistené sprejermi.  Ak 

sa tieto nedajú vyčistiť, je potrebné znečistené časti vymeniť, nakoľko nápisy pohoršujú 
občanov. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku na vyčistenie, resp. výmenu častí 
autobusových čakární znečistených sprejermi 
 

c) Hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Mačuga žiada o výstavbu chodníka medzi obcou 
Jakubany a Nová Ľubovňa, nakoľko je to nebezpečný úsek pre chodcov.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že obec nevlastní pozemky na predmetnom 
úseku. Je však ochotný jednať o zabezpečení bezpečnosti cestnej premávky so správcom 
komunikácie III. triedy - Správou a údržbou ciest PSK, Okresným dopravným 
inšpektorátom PZ SR, Poľnohospodárskym družstvom Nová Ľubovňa a Obcou Nová 
Ľubovňa.  

 
d) Mgr. Ján Jakubianský uviedol, že je potrebné aktívne sa zaoberať problémom obce, a to 

zberom a likvidáciou tuhého domového odpadu. Je potrebné mať častejšie vývozy, je 
potrebná lepšia separácia druhotných surovín.  Navrhuje, aby obec dodala do domácností 
letáky o povinnosti triediť odpady, ktoré by mali aj výchovný charakter.  Taktiež 
navrhuje osadiť k veľkoobjemovým kontajnerom informatívne tabule, ktoré by občanov 
naviedli na správne uloženie odpadov.  Navrhuje, aby výchovno - vzdelávacie akcie vo 
veci separácie odpadov akcie boli aj v ZŠ s MŠ. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že obci časť nákladov za odpad uhradí UPSVR 
Stará Ľubovňa v rámci aktivačnej činnosti. Taktiež firma NATURPACK, ktorá bude 
zodpovedná za zber triedeného odpadu dodá obci nové zberné zvony. Letáky do 
domácností obec zabezpečí.  
 
Mgr. Ján Jakubianský sa pýtal, v akom stave je oprava klziska pri ZŠ. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že klzisko je pripravené pre deti, osvetlenie je 
zabezpečené, zodpovedná osoba za klzisko je Jozef Orechovský. Mantinely budú 
vymenené v priebehu roka 2016.  

 
K bodu 13 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o podaní žiadosti o dotáciu z Úradu 
vlády SR formou projektu na Kultúru národnostných menšín na rok 2016, a to Na švatoho 
Jána 2016 a Vystúpenie PUĽS v obci.  

 
Druhá žiadosť o dotáciu bola zaslaná na Okresný úrad Prešov, a to projekt Rozšírenie 
jestvujúceho kamerového systému v obci Jakubany.  Taktiež informoval poslancov o zaslaní 
žiadosti  na Ministerstvo vnútra SR o dodanie dvoch automobilov pre obec.  
        

Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o súhlasnom stanovisku obce so 
súčinnosťou pri uzavretí riadnej Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania 
s odpadmi z obalov, ktoré bolo zaslané firme Natur-pack, Ružová dolina 6, Bratislava 5. 1. 



 1

2016. Zmluva bude obsahovať aktuálne a presné informácie týkajúce sa popisu systému 
triedeného zberu v obci. Navrhuje preto schváliť podpis tejto zmluvy. 

 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. S prihliadnutím na 
skutočnosť, že s firmou Narur - pack bola podpísaná Zmluva o budúcej zmluve, nikto nemal 
k uvedenému bodu pripomienky. Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode 
hlasovať 

 
Za: 8      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne podpis Zmluvy o zabezpečení systému 
združeného nakladania s odpadmi z obalov s firmou NARUR-PACK, Ružová dolina 6, 
Bratislava 
 
K bodu 14 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť a trináste 
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ján Compeľ: 
 
PaedDr. Katarína Vasiľová 

 
 

 
V Jakubanoch  15. 1. 2016 

 Ing. Ján Krajňák 
        starosta obce 
 
  


