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Z Á P I S N I C A 

 

zo štrnásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 19. 2. 2016 o 17,00 hod. 

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

 

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

 

Ospravedlnený poslanec:  Radoslav Mačuga 
 
Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
 
Občania obce v počte osem 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z trinásteho zasadnutia OZ 
4. Schválenie spoluúčasti na projekt „ Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ s MŠ Jakubany“ 
5. Schválenie finančnej spoluúčasti na zakúpení tribúny na spoločenské podujatia 
6. Správa Hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly – Čerpanie dotácie DHZ 

Jakubany 
7. Správa Hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly – Čerpanie dotácie TJ 

Sokol Jakubany za 2. Polrok 2015 
8. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra za rok 2015 
9. Udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi obce s vykonávaním inej zárobkovej 

činnosti  
10. Návrh VZN 2/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 
11. Tibor Červeňák, Jakubany 552 - Zámer na schválenie odkúpenia obecného dielu  
12. Anna Mačugová, Jakubany 177 - žiadosť o vydanie potvrdenia k MPV  
13. Správy predsedov komisií OZ 
14. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
15. Rôzne, diskusia 
16. Záver 

 
K bodu 1  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril štrnáste 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 trinásteho zasadnutia OZ 
4. Schválenie spoluúčasti na projekt „ Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ s MŠ Jakubany“ 
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5. Schválenie finančnej spoluúčasti na zakúpení tribúny na spoločenské podujatia 
6. Správa Hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly – Čerpanie dotácie DHZ 

Jakubany 
7. Správa Hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly – Čerpanie dotácie TJ 

Sokol Jakubany za 2. Polrok 2015 
8. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra za rok 2015 
9. Udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi obce s vykonávaním inej zárobkovej 

činnosti  
10. Návrh VZN 2/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 
11. Tibor Červeňák, Jakubany 552 - Zámer na schválenie odkúpenia obecného dielu  
12. Anna Mačugová, Jakubany 177 - žiadosť o vydanie potvrdenia k MPV  
13. Správy predsedov komisií OZ 
14. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
15. Rôzne, diskusia 
16. Záver 

 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov Štefana Compeľa a Bc. Mareka 
Čopiaka 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo štrnásteho 
zasadnutia poslancov Štefana Compeľa a Bc. Mareka Čopiaka 
 
K bodu 3 
Na požiadanie starostu obce Ing. Jána Krajňáka  vykonal poslanec Ján Compeľ kontrolu 
plnenia uznesenia z trinásteho zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú 
splnené, resp. sa plnia.  
 
K bodu 4 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o podaní Žiadosti o poskytnutie 
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie 
telocvične na rok 2016.  
     Žiadosť bola zaslaná elektronicky na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a v tlačenej podobe na Okresný úrad v Prešove, odbor školstva pre telocvičňu v ZŠ s MŠ 
Jakubany. Obec žiada finančné prostriedky na bežné výdavky - doplnenie náradia do 
telocvične a na kapitálové výdavky - rekonštrukcia telocvične v celkovej sume 105 541,00 €, 
pričom výška dotácie predstavuje sumu 94 310,00 €.  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák podrobne informoval poslancov o obsahu žiadosti a pre 
prípad jej schválenia navrhol schváliť spoluúčasť obce 12 % z požadovanej sumy, čo 
predstavuje sumu 11 231,00 €. 
 
Kópia žiadosti je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci navrhovali rôzne 
varianty rekonštrukcie telocvične, avšak s prihliadnutím na skutočnosť, že sa jedná ešte iba 
o žiadosť a nie je istá výška, resp. poskytnutie dotácie, k spoluúčasti nemal nikto výhrady. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 



 3 

Za:  8  Proti:  0 Zdržali sa:  0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne spoluúčasť obce v sume 10% na všeobecný 
materiál a 12% na rekonštrukciu a modernizáciu telocvične pre ZŠ s MŠ Jakubany po 
poskytnutí finančných prostriedkov na projekt Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu 
SR s názvom: „Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 
alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“. Pri podaní žiadosti 
dňa 11.2.2016 táto suma predstavuje sumu 11 231,00 €  
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o možnosti zakúpenia hliníkovej 
konštrukcie - rozoberateľného pódia na kultúrne podujatia.  Konštrukcia by sa zakúpila 
spoločne s obcou Kolačkov a Nová Ľubovňa, kde každý zaplatí tretinu z ceny, pričom 
polovica ceny sa môže uhradiť ihneď a druhá časť v mesačných splátkach.   
 
Výkres s technickými parametrami pódia je prílohou tejto zápisnice 
  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K predloženému návrhu 
nemal nikto výhrady 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zakúpenie hliníkovej konštrukcie - 
rozoberateľného pódia na kultúrne podujatia spoločne s obcou Kolačkov a Nová Ľubovňa. 
Spoluúčasť  obce Jakubany  na financovaní pódia je 1/3 ceny, čo predstavuje sumu 6 626,40 
€. 
 
K bodu 6 
Mgr. Jozef Mačuga, hlavný kontrolór obce Jakubany predniesol zastupiteľstvu správu  
následnej finančnej kontroly - Čerpanie dotácie  DHZ Jakubany za rok 2015 
 
     Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2016 ako 
aj so Smernicou na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce 
Jakubany. Kontrolou bolo zistené, že schválená finančná dotácia pre DHZ Jakubany vo výške 
800 € z rozpočtu obce bola poskytnutá na náklady spojené s realizáciou športových súťaží 
a celkovej činnosti DHZ.  Dňa 15.1.2016 predložil obci predseda DHZ Jozef Dufala 
vyúčtovanie, kde celkové výdavky za rok 2015 predstavovali sumu 414,99 €. Na zakúpenie 
pohonných hmôt bola použitá suma 295,75, ostatné FP  boli použité za  stravné a štartovné na 
súťažiach a za bankové poplatky. Nevyčerpanú dotáciu v sume 385,10 € bude DHZ čerpať po 
súhlasnom stanovisku obce v roku 2016.  
 
     Pri kontrole neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ani iných 
interných predpisov obce Jakubany. Kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky 
z rozpočtu obce hospodárne, efektívne, účinne a účelne a pri všetkých kontrolovaných 
operáciách sa dodržiavala finančná disciplína. 
 
Záznam z následnej finančnej kontroly - Čerpanie dotácie  DHZ Jakubany za rok 2015 je 
prílohou tejto zápisnice 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam z následnej finančnej kontroly - Čerpanie 
dotácie  DHZ Jakubany za rok 2015 predložený hlavným kontrolórom Mgr. Jozefom 
Mačugom 
 
K bodu 7 
Mgr. Jozef Mačuga, hlavný kontrolór obce Jakubany predniesol zastupiteľstvu správu  z 
následnej finančnej kontroly Čerpanie dotácie TJ Sokol Jakubany za 2. polrok 2015. 
 
          Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2016 
ako aj so Smernicou na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce 
Jakubany. Kontrolou bolo zistené, že schválená a poskytnutá finančná dotácia pre TJ Sokol 
Jakubany z rozpočtu obce Jakubany vo výške 7 320 € bola použitá na:  
- organizovanie futbalových podujatí Futbalovým zväzom  v roku 2015    - 5 250,00 € 
- organizovanie stolnotenisového turnaja - Podtatranská  6. liga v roku 2015 -1 470,00 € 
- organizovanie nohejbalového turnaja v Podtatranskej lige ner. hráčov 2015 -  600,00 € 
Dotácia bola rozdelená na dve časti, pričom 1. časť bola TJ poskytnutá 16. 3. 2016 v sume 
4 300,00 €. 
 Druhá časť bola poskytnutá po splnení podmienok Zmluvy o poskytnutí dotácie č.1/2015.      
Po vyúčtovaní účelového čerpania dotácie k 31.7.2015 bola zaslaná na účet aj druhá časť 
dotácie v sume 3 250, ktorá bola Rozpočtovým opatrením č. 6 zo dňa 24.9.2015 zvýšená 
o 850 €, pričom tieto prostriedky  boli TJ prevedené 23.10.2015 
 Vyúčtovanie dotácie bolo v zmysle zmluvných podmienok predložené Obci Jakubany k 31. 
12. 2015, kde bolo podľa zistené, skutočné výdavky za rok 2015 predstavovali sumu 
8 166,15€.  
 
     V oblasti , ktorá bola predmetom kontrolnej činnosti neboli zistené porušenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov a ani iných interných predpisov obce Jakubany. Kontrolovaný 
subjekt použil finančné prostriedky z rozpočtu obce hospodárne, efektívne, účinne a účelne 
a pri všetkých kontrolovaných operáciách sa dodržiavala finančná disciplína. 
 
Záznam z následnej finančnej kontroly - Čerpanie dotácie TJ Sokol Jakubany za 2. polrok 
2015 je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam z následnej finančnej kontroly - Čerpanie 
dotácie TJ Sokol Jakubany za 2. polrok 2015 predložený hlavným kontrolórom Mgr. Jozefom 
Mačugom 
 
K bodu 8 
Mgr. Jozef Mačuga, hlavný kontrolór obce Jakubany predniesol zastupiteľstvu Správu  
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany za rok 2015 v súlade s § 18f ods.1 
písm. e) zákona 369/1990.  V správe zhrnul všetky položky svojej kontrolnej činnosti na 
základe plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2015. Vyzval poslancov na 
pripomienkovanie, nikto nemal ku správe pripomienky 
 
Správa  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany za rok 2015 je prílohou tejto 
zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Jakubany Mgr. Jozefa Mačugu za I. a II. polrok 2015  
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K bodu 9 
Mgr. Jozef Mačuga, hlavný kontrolór obce Jakubany požiadal zastupiteľstvo o udelenie 
súhlasu na vykonávanie inej zárobkovej činnosti, nakoľko od 1. 1. 2016 má aj iný vedľajší 
príjem. V opačnom prípade by sa jednalo o porušenie ustanovenia § 18 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Z rozhodnutia zastupiteľstva  bude 
môcť popri mzde za výkon hlavného kontrolóra poberať aj iný príjem. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K predloženému návrhu 
nemal nikto výhrady 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať 
 
Za:  8  Proti:  0 Zdržali sa:  0 
 
Obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi Obce Jakubany Mgr. Jozefovi 
Mačugovi na vykonávanie inej zárobkovej činnosti popri výkone funkcie hlavného kontrolóra 
Obce Jakubany v zmysle §18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  
 
K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie Návrh VZN č. 2/2016 obce Jakubany 
o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Toto VZN mení 
dobu na zápis detí do ZŠ na obdobie od 1. apríla do 30. apríla, ktoré predchádza začiatku 
školského roka, v ktorom má dieťa plniť školskú dochádzku.   
  
Návrh VZN č. 2/2016 obce Jakubany zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole 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. 2/2016 obce Jakubany o zápise dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 
K bodu 11 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie žiadosť Tibora Červeňáka, nar. 
23.10.1950, bytom Jakubany 552 o odkúpenie obecného dielu 4 o výmere 42 m2, ktorý bol 
odčlenený z parcely CKN 2495/1 podľa GP č. 59/2015. Uvedený diel sa nachádza pred jeho 
rodinným domom č. 552. Taktiež žiada o podiel z parcely EKN 6111/2 o výmere 112 m2, 
zapísaný na LV 7927 pod B/15, kde obec vlastní podiel 90/2700, čo predstavuje výmeru 3,7 
m2.  
     Na uvedenú parcelu bola zverejnená výveska o vlastníkoch na neznámom mieste od 16. 
12. 2015 do 11. 1. 2016 a nikto k žiadosti nevzniesol námietku. Žiadateľ predložil aj 
podpísané  a overené Čestné vyhlásenia dotknutých spoluvlastníkov. 
 
Kópia žiadosti a ostatné náležitosti spisu sú prílohou tejto zápisnice  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslankyňa PaedDr. Katarína 
Vasiľová žiada, aby Tibor Červeňák vyrovnal voči obci všetky svoje záväzky a následne sa 
môže obec jeho žiadosťou zaoberať. Ostatní poslanci s daným postupom  súhlasia. Starosta 
obce pripomenul, že sa jedná zatiaľ o zverejnenie Zámeru prevodu nehnuteľného majetku 
Obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa. Žiadateľ bude vyzvaný na vyrovnanie svojich 
záväzkov voči obci. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 8                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením Zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce 
Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa na odpredaj obecného dielu 4 o výmere 42 m2, ktorý 
bol odčlenený z parcely CKN 2495/1 podľa GP č. 59/2015 pre Tibora Červeňáka, nar. 
23.10.1950, bytom Jakubany 552 
 
K bodu 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil žiadosť Anny Mačugovej, nar. 4. 1. 1962, trvale 
bytom Jakubany 177 o vydanie potvrdenia, že obec nemá námietky voči majetkoprávnemu 
vysporiadaniu parcely EKN 5037 v k. ú. Jakubany evidovanej na LV 8004 pod B/10 Jozef 
Regrút a pod B11 Anna Horčárová, rod. Dubinská.  Uvedenú parcelu reálne vyčlenenú 
v teréne užíva žiadateľka a pred ňou jej právni predchodcovia. Žiadateľka doložila Kúpnu 
zmluvu, na základe ktorej odkúpila podiely ostatných žijúcich spoluvlastníkov.   
 
Na uvedenú parcelu bola zverejnená výveska o vlastníkoch na neznámom mieste od 
14.1.2016 do 5.2.2016 a nikto k žiadosti nevzniesol námietku.  
 
Kópia žiadosti a ostatné náležitosti spisu sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Na základe súhlasného 
odporúčania Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie poslanci nemali k tomuto bodu 
pripomienky 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať:  
Za: 8      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia Obce Jakubany v zmysle §63 písm. a)2. 
zákona  č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti k majetkoprávnemu vysporiadaniu na 
nehnuteľnosť zapísanú na LV 8004 z pôvodnej parcely  KNE č. 5037 na parcelu CKN 1992/1 
o výmere 191 m2 a CKN 2504/4 o výmere 8 m2 pre  Annu Mačugovú, Jakubany 177 podľa 
GP 15/2015  
 
K bodu 13 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval predsedov komisií pri Obecnom zastupiteľstve na 
podanie správy o ich činnosti. O slovo sa nikto neprihlásil 
 
K bodu 14 
Interpelácie poslancov 
a) Bc. Marek Čopiak : 

Internetová stránka obce bola síce inovovaná, doposiaľ tam nie sú zverejnené dôležité  
dokumenty vyjadrujúce hospodárenie obce, ako  Záverečný účet obce za roky 2012 
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a 2013, resp. pred rokom 2011, Správy o hospodárení obce od roku 2011, Rozpočty obce 
za predchádzajúce roky. Taktiež tam nie sú zverejnené žiadne žiadosti 
k majetkoprávnemu vysporiadaniu obce. Dôrazne žiada doplniť tieto dokumenty, a to 
v záujme informovanosti   občanov. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák poslanca uistil, že jeho požiadavka bude v krátkom čase  
splnená, nakoľko na doplnení požadovaných dokumentov sa pracuje. Žiadosti k MPV 
neboli zverejnené, pretože od inovácie stánky ešte žiadna žiadosť nebola doručená 

 
b) PaedDr. Katarína Vasiľová: 

- Z akého dôvodu obec uzatvorila mandátnu zmluvu s JUDr. Vierou Komanovou, 
advokátkou so sídlom v Starej Ľubovni, ul. 17. novembra 31. Taktiež suma za služby 
stanovená v mesačnej výške 240 € sa jej zdá neprimeraná 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že zmluva bola na uzatvorená z dôvodu 
potrieb výkonu právnych služieb pri prejednávaní priestupkov, v stavebných konaniach, 
pri vypracovaní zmlúv, rôznych vyjadrení vo vzťahu k orgánom štátnej správy 
a samosprávy a pod. Výber dodávateľa služby bol na základe verejného obstarávania 
s kritériom najnižšej ceny. Zmluva je platná do konca tohto roka.  
 
- Obec zabezpečila krúžkovú činnosť pre deti v ZŠ s MŠ Jakubany nepedagogickými 
zamestnancami, ktorí sú odmeňovaní ináč ako zamestnanci školy, a to sumou  5 € za 
jednu hodinu. Učitelia sú pohoršení, že oni pracujú s deťmi za oveľa nižšiu odmenu.  

 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že má nesprávne informácie, najmä vo výške 
odmeny. Taktiež v zriadených krúžkoch pracujú aj pedagogickí zamestnanci. Futbalový 
a hasičský krúžok - p. Hanečák, Fsk Kečera p. Fáberová. Odmeňovanie učiteľov za 
krúžkovú činnosť  je hradené zo vzdelávacích poukazov, kde je celá suma za tieto 
poukazy rozdelená na odmeny za krúžkovú činnosť.  

 
Pripomienky občanov 
a) Helena Kolčáková, Jakubany 42 

Dňa 11.3.2015 som požiadala obec o odkúpenie časti obecnej parcely EKN 4001, z ktorej 
boli odčlenené diel 3, 4 a 5 o celkovej výmere 110 m2 podľa GP č. 97/2014. Pri 
vysporiadávaní ostatných vlastníckych podielov sa k vlastníctvu prihlásila formou 
námietky aj Anna Čopiaková, Jakubany 22, ktorá tvrdila, že pri osobách bez 
identifikátora sa jedná o jej právnych predchodcov. Ja som uvedenú nehnuteľnosť kúpila 
od p. Jána Mariančíka, Jakubany 369, ktorý vysvetlí užívací stav spornej nehnuteľnosti.  
     Pán Mariančík uviedol, že pozemok využíval k poľnohospodárskej činnosti on a ešte 
jeho predchodcovia spätne po dobu určite viac ako 100 rokov. Nikdy na tejto pôde 
nepracovala  a ani sa k vlastníctvu nehlásila p. Čopiaková. On vie, že pozemok patril ich 
rodine a v dobrej viere ho p. Kolčákovej aj predal.  
     Pani Čopiaková sa od p. Mariančíka dožaduje presného určenia vlastníkov na základe 
rodokmeňa.  
    Keďže sa diskusia vyostrila, poslanec Ing. Ján Krajňák vystúpil s tým, že je nutné 
rešpektovať dohody predkov a zohľadniť užívacie právo  dlhodobému užívateľovi, 
pretože v opačnom prípade sa nikto s nikým nedohodne.  
     Pani Kolčáková žiada o konečné vyjadrenie obce k jej žiadosti  

  
 Starosta obce Ing. Ján Krajňák diskusiu uzavrel s tým, že o predmetnej veci obec vydá 
svoje stanovisko. 
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b) Michňa Jozef, Jakubany 502  
- Žiada starostu obce a obecné zastupiteľstvo o vysvetlenie, prečo sa v obci zmenil 
spôsob výkonu právnych služieb, keďže v predchádzajúcich volebných obdobiach 
tieto vykonával hlavný kontrolór 
 
- Prečo sa v nočných hodinách vypína verejné osvetlenie, práve v tom čase sa pácha 
kriminalita a ako je to vlastne s rozširovaním siete verejného osvetlenia. Zdôrazňuje, 
že veľmi nebezpečné a neosvetlené miesto je práve pred jeho domom, kde je 
križovatka v tvare T a už viackrát sa stalo, že auto skončilo v jeho plote. jemu by 
verejné osvetlenie nevadilo a miestna komunikácia by bola bezpečnejšia 
    
  Hlavný kontrolór Mgr. Jozef Mačuga na otázku zmeny výkonu právnych služieb pre 
obec odpovedal, že má pre obec iba 0,25 úväzok a v tom čase sa snaží čo najlepšie 
a efektívne vykonávať svoju prácu vyplývajúcu z plánu práce hlavného kontrolóra.  Za 
svoju činnosť nebude poberať okrem platu žiadne odmeny, preto obec pristúpila 
k riešeniu využitia právnych služieb externistom. 
 
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák  na problém verejného osvetlenia odpovedal, že 
obec má v pláne rozširovať sieť verejného osvetlenia aj na ulici v Carinke. Čo sa týka 
vypínania verejného osvetlenia od polnoci do štvrtej hodiny, obec si musí vykonať 
štatistické zistenie meraním, aby vedela posúdiť, či sú úspory na spotrebe elektrickej 
energie efektívne v porovnaní s bezpečnosťou obyvateľstva. 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka zabezpečiť štatistiku 
spotreby elektrickej energie verejného osvetlenia pri nočnom vypínaní a celonočnom 
svietení  

 
c) Štefan Katrenič, Jakubany 477  

Je pohoršený nad tým, že obec platí za prácu s deťmi pri športových krúžkoch. Táto 
práca by mala byť vykonávaná na dobrovoľníckej báze, vykonávaná srdcom,  tak ako 
to robil on a jeho generácia od roku 1978 do 1996.  
 
     Poslanec Bc. Marek Čopiak mu oponoval, že mladí ľudia s deťmi pracujú srdcom 
a odmena, ktorú za to dostanú je zanedbateľná, je to  almužna.  

 
 Poslanec Mgr. Ján Jakubianský vysvetlil, že uvedené financie obec dostane od štátu 

s určením na konkrétny cieľ, v danom prípade na vedenie krúžkov, preto tu nie je 
dôvod na výčitky  

 
d) Anna Bakošová, Jakubany 588 

Opakovane žiada o úpravu kanála pri prechode z hlavnej cesty na miestnu 
komunikáciu pri obecnej budove - bývalom MNV, nakoľko kanál je hlboký a osobné 
automobily sa pri prejazde poškodzujú.  
 
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že je v pláne na tomto mieste vybudovať 
oceľový  rošt nad kanálom,  podobne ako sa vybudoval na Láne pri kríži.  

 
K bodu 15 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  informoval zastupiteľstvo o: 

-   modernizácii internetovej stránky obce s rozšírením informácií  
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- o prijatí do pracovného pomeru na Dohodu o vykonaní práce p. Mgr. Máriu Raššovú 
a p. Ivetu Muchovú, ktoré budú vykonávať činnosť terénnej sociálnej práce 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce Ing. Jána Krajňáka 
o aktuálnom dianí na obecnom úrade 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  informoval zastupiteľstvo o zverejnení zámeru Obce 
Jakubany na individuálnu bytovú výstavbu v časti obce Carinka, kde sa plánuje výstavba 
nízkopodlažných rodinných domov. Aby bolo možné plánovať projektovú dokumentáciu, je 
potrebné zastupiteľstvom tento zámer schváliť.  Zámer je zverejnený na internetovej stránke 
obce a na úradnej tabuli.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslankyňa PaedDr. Katarína 
Vasiľová sa pýtala, či obec zaberie aj časti, ktoré v súčasnosti obhospodarujú občania. 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že zámer  nerieši pozemky v užívaní občanov, tie 
bude riešiť až následná urbanistická štúdia.  Tento zámer rieši využitie celého územia od 
ihriska k obecným bytovkám o rozlohe približne 43 000 m2. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať:  
Za: 7      -   Knapová  Katarína, Ing. Krajňák  Ján,  Compeľ Ján,  Compeľ Štefan,  Mgr. Bakoš  
        Jozef,  Bc. Čopiak  Marek a Mgr. Jakubianský  Ján 
Proti: 1  -    PaedDr. Vasiľová Katarína 
 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počtom hlasov 7:1 Zámer obce Jakubany na individuálnu 
bytovú výstavbu v časti obce Carinka na nehnuteľnosti  zapísanej na LV č. 3339 ako KN – C 
parc. č.: 1946/2, 1947/2, 1948/2, 1951/2, 1952/2, 1959/2, 1960, 1961, 1962/2, 1963/2, 
1964/2, 1965/2, 1966/2, 1970/2, 1973/2, 1974/2, 1977/2, 1978/2, 1979/2, 1980/2, 1981/2, 
1982/3, 1983/2, 1985/2, 1986/2, 1988/2, 1989/2, 1990/2, 1991/2, 1992/2, 1993/2, 1994/2, 
2676/10, 2264/1, 2676/25, 2676/9 o celkovej výmere cca 43 500 m2 
 
K bodu 16 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť a štrnáste 
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

 

Overovatelia zápisnice: 

Štefan Compeľ: 
 
Bc. Marek Čopiak: 

 
 
V Jakubanoch  19. 2. 2016 

 Ing. Ján Krajňák 
        starosta obce 
 
  


