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Z Á P I S N I C A 

 

z pätnásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 18. 3. 2016 o 17,00 hod. 

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

 

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

 

Ospravedlnený poslanec:  PaedDr. Katarína Vasiľová, Mgr. Ján Jakubianský, Štefan Compeľ 
 
Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
 
Občania obce v počte 3 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štrnásteho zasadnutia OZ 
4. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 1 
5. Správa o hospodárení obce za rok 2015 
6. Miestna akčná skupina Ľubovniansko - schválenie  členského príspevku  
7. Miestna akčná skupina Ľubovniansko - schválenie príspevku na stratégiu CLLD 
8. Schválenie spoluúčasti na zlepšenie športovej infraštruktúry a materiálneho 

vybavenie športovísk v obci - výzva Prešovského samosprávneho kraja 
9. Správy predsedov komisií OZ 
10. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
11. Rôzne, diskusia 
12. Záver 

 
K bodu 1  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril pätnáste zasadnutie zastupiteľstva, konštatoval, že počet prítomných poslancov je 
šesť. Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Vyzval poslancov 
k doplneniu návrhu programu rokovania, resp. k schváleniu návrhu programu z pozvánky.  
 
     K návrhu programu mal pripomienku Bc. Marek Čopiak, ktorý navrhol vymeniť bod 4 
Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 1 s bodom 8 Schválenie 
spoluúčasti na zlepšenie športovej infraštruktúry a materiálneho vybavenie športovísk v obci - 
výzva Prešovského samosprávneho kraja z dôvodu úpravy rozpočtu na telovýchovu. Starosta 
obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program pätnásteho  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia o štrnásteho zasadnutia OZ 
4. Schválenie spoluúčasti na zlepšenie športovej infraštruktúry a materiálneho 

vybavenie športovísk v obci - výzva Prešovského samosprávneho kraja 
5. Správa o hospodárení obce za rok 2015 
6. Miestna akčná skupina Ľubovniansko - schválenie  členského príspevku  
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7. Miestna akčná skupina Ľubovniansko - schválenie príspevku na stratégiu CLLD 
8. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 1 
9. Správy predsedov komisií OZ 
10. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
11. Rôzne, diskusia 
12. Záver 

 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov Mgr. Jozefa Bakoša a Katarínu 
Knapovú. 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z pätnásteho 
zasadnutia poslancov Mgr. Jozefa Bakoša a Katarínu Knapovú 
 

K bodu 3 
Na požiadanie starostu obce Ing. Jána Krajňáka  vykonal Ján Compeľ kontrolu plnenia 
uznesenia zo  štrnásteho zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. 
sa plnia.  
 
K bodu 14/E1 starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu preddavkové faktúry 
Východoslovenskej energetiky za obdobie január, február a marec 2016, z ktorej vypočítal, že 
priemerná cena energie za verejné osvetlenie je 30,00 € za 1 hodinu. V prípade vypínania 
verejného osvetlenia v časovom úseku od 1.00 do 4.00 hodiny ráno je úspora pre obec 
približne 1 080,00 € ročne. Táto suma pre obec nie je dôležitá, je ale potrebné brať do úvahy 
životnosť LED lámp, ktoré je potrebné po skončení ich životnosti vymeniť kompletne. Preto 
je efektívne zachovať súčasný stav vypínania verejného osvetlenia v čase od 1.00 do 4.00 
hodiny v pracovných dňoch. 
 
Kópia faktúr Východoslovenskej energetiky za obdobie január, február a marec 2016 sú 
prílohou tejto zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka 
o štatistike spotreby elektrickej energie verejného osvetlenia pri nočnom vypínaní 
 
K bodu 4 
Telovýchovná jednota Sokol Jakubany požiadala na základe Výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016 na 
financovanie projektov realizovaných v rámci programu 1 „Šport“, podprogram 1.2 Oprava 
a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.  
Dotácia sa má použiť na dobudovanie malého ihriska pri futbalovom ihrisku, umelého 
osvetlenia, na zakúpenie kontajnera na šatne a rôznych futbalových pomôcok. Dotácia by 
mala predstavovať sumu   5 000,00 € s podmienkou účasti obce minimálne vo výške 20 %. 
Od obce požadujú sumu 1 300,00 € a celková suma na požadovaný cieľ bude 6 300,00 €. 
V prípade, že bude žiadosti o dotáciu vyhovené, uskutoční sa nákup požadovaných 
komponentov a dobuduje sa malé ihrisko z dôvodu zvýšeného záujmu mládeže o šport 
a nevyhovujúcich podmienok, najmä čo sa týka priestorov na šatne.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák sa vyjadril, že nemá námietky k žiadosti o dotáciu, ani 
k spoluúčasti obce, je však potrebné schváliť nájomnú zmluvu medzi obcou Jakubany a TJ 
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Sokol Jakubany, aby vôbec mohla byť žiadosť podaná. Predložil poslancom návrh nájomnej 
zmluvy na schválenie.  
 
Kópia nájomnej zmluvy, žiadosti o dotáciu a materiál PSK vo veci výzvy sú prílohou tejto 
zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci k požiadavke TJ 
Sokol Jakubany nemali námietky a súhlasili aj so spoluúčasťou obce a s nájomnou zmluvou.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6         Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne finančnú spoluúčasť obce na projekt: Výzva 
Prešovského samosprávneho kraja na rok 2016 v programe 1 „Šport“, podprogram 1.2 
Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru 
vo výške 1 300,00 € pre Telovýchovnú jednotu Sokol Jakubany 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Nájomnú zmluvu o prenájme areálu 
futbalového ihriska, uzatvorenú podľa zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení s nájomcom - 
Telovýchovná jednota SOKOL Jakubany, IČO: 377870021, zastúpená predsedom Michalom 
Orechovským 
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák požiadal poslancov o vyjadrenie k Správe o hospodárení obce 
za rok 2015,  ktorá im bola doručená elektronickou formou. Zároveň požiadal ekonómku obce 
Annu Rybovičovú, ktorá túto správu vypracovala o vysvetlenie k otázkam. 
 
Bc. Marek Čopiak:  

1. Prečo je pohľadávka za tuhý domový odpad a dane vo výške 20 866,00 €? 
2. Prečo výška nedoplatku stúpa? 

Ekonómka obce Anna Rybovičová odpovedala: 
Dlhy za TDO a dane tvoria rómski spoluobčania. Ak splatia dlhy na základe exekúcie alebo 
z dávky v hmotnej núdzi, splácajú najprv nedoplatky za staré roky a k nedoplatku za aktuálny 
rok sa v podstate ani nedostanú.  
     Dlhy stúpajú z dôvodu vysťahovaných občanov v zahraničí, ktorí sa tu dlhodobo 
nezdržiavajú, avšak majú trvalý pobyt v obci Jakubany a nemajú záujem nejakou formou 
svoje nedoplatky riešiť. Bolo by vhodné, aby sa s takýmito občanmi obec zaoberala pri tvorbe 
predpisu rozpočtu na nasledujúci rok, kedy treba urobiť opatrenia, aby títo neboli do predpisu 
zahrnutí. 
    Starosta obce Ing. Ján Krajňák poslancom vysvetlil, že s daným problémom sa obec 
zaoberá. Z tohto dôvodu bola na dohodu prijatá pani Iveta Muchová, ktorá zabezpečí 
efektívny výber nedoplatkov od dlžníkov,  pre ktorých bol vypracovaný splátkový kalendár.        
    Taktiež obec cez projekty UPSVAR zamestnáva občanov,  ktorí majú voči obci dlhy a títo 
ich splácajú z výplaty.  
     Poslanci sa zhodli, že je potrebné zistiť počet, resp. vytvoriť zoznam občanov obce, ktorí 
dlhodobo v obci nežijú a zároveň sú neplatičmi miestnych daní a miestnych poplatkov za 
komunálny odpad.  
     K ostatným bodom Správy o hospodárenie obce za rok 2015 nemal nikto pripomienky 
 
Správa o hospodárení obce Jakubany za rok 2015 je prílohou tejto zápisnice 
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Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie zoznamu 
občanov obce, ktorí dlhodobo v obci nežijú a zároveň sú neplatičmi miestnych daní 
a miestnych poplatkov za komunálny odpad z dôvodu posúdenia úpravy predpisov na 
vyrubenie uvedených daní a poplatkov 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o hospodárení obce za rok 2015 
 
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o Výzve  na úhradu členského príspevku 
v zmysle uznesenia č. 6/2015 zo dňa 9. 2. 2016 Občianskeho združenia Miestnej akčnej 
skupiny Ľubovniansko, ktorým bola schválená výška členského príspevku v sume 0,30 € na 
obyvateľa pre verejný sektor.   
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
Radoslav Mačuga: Koľko obcí je v našej MAS:  
Starosta Ing. Ján Krajňák: Desať obcí a jeden subjekt súkromného sektora 
Bc. Marek Čopiak: Prečo je  také vysoké navýšenie členského príspevku, bolo už vyúčtovanie 
hospodárenia s FP? 
Starosta Ing. Ján Krajňák: Finančné prostriedky sú potrebné na odborné vypracovanie 
stratégie MAS, na hodnotenie projektu a na chod MAS. Doterajšie príspevky sa využili na 
zakúpenie kolkov, na registráciu MAS a rôzne poplatky. Ekonomickú agendu vedie starosta 
obce Kolačkov Pavol Zamiška,  ktorého požiada o vyúčtovanie za rok 2015 
 
Žiadosť OZ MAS Ľubovniansko a Uznesenie č. 6/2015 MAS je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6         Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne výšku členského príspevku za obec Jakubany 
v sume 0,30 € na jedného obyvateľa pre Miestnu akčnú skupinu Ľubovniansko so sídlom 
Obecný úrad Kolačkov, č. 30, IČO: 42420628  
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o žiadosti Občianskeho združenia 
Miestnej akčnej skupiny Ľubovniansko na úhradu príspevku na stratégiu CLLD, ktorý je pre 
verejný sektor vo výške 0,70 € na jedného obyvateľa. Túto stratégiu pre OZ MAS 
Ľubovniansko vypracujú odborníci. Tieto finančné prostriedky budú obci refundované po 
schválení stratégie.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu 
Bc. Marek Čopiak: Aká je štruktúra MAS, aká je to vlastne stratégia  
Starosta Ing. Ján Krajňák: 
Štruktúra MAS  pozostáva zo štatutára, dozornej rady, predsedu dozornej rady, a výkonnej 
rady. Starosta z každej členskej obce je v niektorom orgáne. Projektovým manažérom je 
starosta obce Kolačkov, obec Jakubany zastupujem v dozornej rade. Starostka obce 
Chmeľnica má na starosti registrácie. Stretnutia sa uskutočňujú podľa potreby, doposiaľ sa 
stretli štyrikrát a priebežne sa vytvára stratégia.   
     CLLD je stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (MAS), ktorej cieľom je plniť a  
uspokojovať miestne potreby. V súlade s partnerskou dohodou SR na roky 2014 - 2020 sa na 
podporu CLLD využíva Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
prostredníctvom Programu rozvoja vidieka  SR 2014 - 2020 a Európsky fond regionálneho 
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rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020.  
Stratégie CLLD budú MAS pripravovať ako multifondové, t. j. financované z  obidvoch 
vyššie uvedených fondov.  
     Spracovanie stratégie má povinné prvky, záväznú štruktúru a postup spracovania  
stanovené v metodickom pokyne, preto ju vypracujú odborníci. Úhrada za vypracovanie 
stratégie je oprávnený výdavok z dotácie, takže tieto financie sa obci vrátia.  
     V prípade úspešnosti projektu sa finančné prostriedky použijú na rozvoj regiónu a to 
formou cestovného ruchu, agroturistiky a podobne.   
 
Žiadosť OZ MAS Ľubovniansko a Uznesenie č. 6/2015 MAS je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6         Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne príspevok na stratégiu CLLD za obec 
Jakubany v sume 0,70 € na jedného obyvateľa pre Miestnu akčnú skupinu Ľubovniansko so 
sídlom Obecný úrad Kolačkov, č. 30, IČO: 42420628  
 
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie Návrh na zmenu rozpočtu  pre rok 
2016 rozpočtovým opatrením č. 1 v súlade s  odst. 2 písm. a) § 14zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorým sa vykoná presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové výdavky. 
Ekonómka obce p. Anna Rybovičová podrobne vysvetlila jednotlivé presuny, a to:  

- kapitálový výdavok na zakúpenie tribúny  
- výdavky a príjmy súvisiace s dotáciami UPSVaR  na § 54 
- výdavky a príjmy súvisiace s dotáciou na Kultúru národnostných menšín 
- výdavky a príjmy súvisiace s dotáciou pre TJ Sokol Jakubany  

Aj po úpravách rozpočtovým opatrením č. 1 je rozpočet obce prebytkový. 
 
Rozpočet v € k 1. 1. 2016 
Príjmová časť:       1 700 697,00  Výdajová časť:         1 487 886,92 
Kapitálové príjmy:                 1 000,00  Kapitálové výdaje:               140 000,00 
       Finančné operácie:                 39 314,94 
Celkom:       1 701 697,00  Celkom:          1 667 201,86  
 
Úpravy: 
kód zdroja 41              1 200,00  kód zdroja 41             18 177,00 
kód zdroja 111                     87 092,15  kód zdroja 111                      87 092,15 
kód zdroja 3AC1,3AC2       43 309,00  kód zdroja 3AC1,3AC2        43 309,00  
Celkom navýšenie:           131 601,15  Celkom navýšenie:           148 578,15 
       z toho kapitálové výdaje          6 627,00 
Rozpočet po úprave:  
Príjmová časť:   1 833 298,15 € 
Výdajová časť:  1 815 780,01 € 
 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal pripomienky 
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6         Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2016 
rozpočtovým opatrením č. 1 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, 
ktorým sa vykoná presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové výdavky 
 
Rozpočet v € k 1. 1. 2016 
Príjmová časť:       1 700 697,00  Výdajová časť:         1 487 886,92 
Kapitálové príjmy:                 1 000,00  Kapitálové výdaje:               140 000,00 
       Finančné operácie:                 39 314,94 
Celkom:       1 701 697,00  Celkom:          1 667 201,86  

 
Úpravy: 
kód zdroja 41              1 200,00  kód zdroja 41             18 177,00 
kód zdroja 111                     87 092,15  kód zdroja 111                      87 092,15 
kód zdroja 3AC1,3AC2       43 309,00  kód zdroja 3AC1,3AC2        43 309,00  
Celkom navýšenie:           131 601,15  Celkom navýšenie:           148 578,15 

       z toho kapitálové výdaje          6 627,00 
Rozpočet po úprave:  

Príjmová časť:   1 833 298,15 € 

Výdajová časť:  1 815 780,01 € 

 

K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval predsedov komisií pri Obecnom zastupiteľstve na 
podanie správy o ich činnosti.  
 
Komisia na ochranu verejného záujmu a finančná prejednala: 

− požiadavky na schválenie príspevku pre MAS a CLLD. K žiadosti nemá pripomienky, 
− žiadosť ZŠ s MŠ v Jakubanoch o poskytnutie finančných prostriedkov pre zakúpenie 

vybavenia a zariadenia pre MŠ zo dňa 21. 01. 2016, kde žiada pre Školskú jedáleň 
2 000,00 € na zakúpenie nerezových varníc a krájača zeleniny a pre materskú školu 
2 000,00 € na zakúpenie kopírovacieho stroja a drobného nábytku. K žiadosti nemá 
pripomienky.  

 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z poslancov 
nemal k žiadosti námietky. 

 
Kópia žiadosti je prílohou tejto zápisnice. 

 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s využitím finančných prostriedkov z rozpočtu Školskej jedálne 
pri ZŠ s MŠ Jakubany vo výške 2 000,00 € na zakúpenie nerezových varníc a krájača zeleniny 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s využitím FP z rozpočtu materskej školy pri ZŠ s MŠ Jakubany 
vo výške 2 000,00 € na zakúpenie kopírovacieho stroja a drobného nábytku 
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− oznámenie funkcií zamestnaní činností a majetkových pomerov za rok 2015, ktoré 
v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z. podali 
bývalý starosta obce PhDr. Jozef Dufala, riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany PhDr. Ladislav 
Žilecký a starosta obce Ing. Ján Krajňák. Konštatovali, že dokumenty obsahovali 
všetky náležitosti a odporúčali ich zobrať na vedomie. Starosta obce Ing. Ján Krajňák 
otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z poslancov nemal k žiadosti námietky. 

 
Oznámenia funkcií jednotlivých funkcionárov sú uložené v ekonomickej a mzdovej 
agende obecného úradu. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie verejného funkcionára po skončení 
výkonu verejnej funkcie za rok 2015, ktoré podľa čl. 8 ods. 5 a 6  ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona 545/2005 Z. z. podal bývalý starosta obce PhDr. Jozef Dufala 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie majetkové priznanie za rok 2015 vedúceho 
zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré podal riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany 
PhDr. Ladislav Žilecký 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie funkcií zamestnaní činností a majetkových 
pomerov za rok 2015, ktoré v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z. 
podal starosta obce Ing. Ján Krajňák 
 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie prejednala: 

- žiadosť Jána Kuľandu a Viery Kuľandovej, Jakubany 200 vyjadrenie k pozemkom 
parcela KNE 3582/3 o výmere 74 m2 orná pôda, kde vlastnia podiel 30/36 a ostatní sú 
nezistení spoluvlastníci a KNE 5386/2 o výmere 53 m2. Komisia konštatovala, že 
žiadosť bola zverejnená od 17. 02. 2016 do 09. 03. 2016 na úradnej tabuli, a taktiež je 
zverejnená na webovej stránke obce. K žiadosti nikto nezniesol námietku, preto nemá 
výhrady k vydaniu potvrdenia.  

 
Žiadosť, geometrický plán, LV a kúpna zmluva sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne vydanie súhlasného stanoviska k vzniku 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti KN-E 5382/3 o výmere 74 m2 zapísanú na LV 8101 pod 
B/4 Orlovský Jozef, pod B/5 Štupáková Anna, r. Orlovská, pod B/6 Orlovský Michal a parcela 
KN-E 5386/2 o výbere 53 m2 pod B/6 Beskidová Katarína, r. Mariančíková, pod B/16 
Beskidová Zuzana, r. Bondrová, pod B/18 Beskid Ján, USA v prospech Jána Kuľandu a Viery 
Kuľandovej, r. Vasiľovej, bytom Jakubany č. 200 nie sú dotknuté ich oprávnené záujmy. 
Výveska o vlastníkoch bez identifikátora bola zverejnená na úradnej tabuli od 17. 02. 2016 do 
09. 03. 2016  
 

- prejednala rozšírenie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci. Komisia 
odporúča rozšíriť verejné osvetlenie o devätnásť stĺpov a svietidiel, a o štyri kusy 
miestneho rozhlasu, ktoré budú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia.  
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Komisia pre záležitosti sociálne a školské 

- Mgr. Jozef Bakoš vyslovil požiadavku na zabezpečenie darčeka pre deti, ktoré prídu na 
zápis do prvého ročníka ZŠ s MŠ Jakubany. Starosta obce Ing. Ján Krajňák súhlasil so 
zakúpením darčekov, a to omaľovaniek a farbičiek deťom nastupujúcim do prvého 
ročníka. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy komisií pri obecnom zastupiteľstve o ich 
činnosti 
 
K bodu 10 
Interpelácie poslancov 
a) Mgr. Jozef Bakoš: Má námietky k plánovanej investičnej výstavbe a odporúča využiť 

priestory obecného úradu v podkroví pre zabezpečenie priestorov pre spoločenské 
organizácie obce. 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák: Obec chce vybudovať multifunkčnú budovu, kde by sídlil 
lekár, slúžila by mládeži, dôchodcom a spoločenským organizáciám obce. Ak sa nenájde 
vhodný pozemok umiestnený v centre obce, bude sa toto riešiť v priestoroch obecného 
úradu. Zatiaľ platí plánovaná investičná výstavba tak, ako bola schválená v rozpočte na 
rok 2016.  

 
b) Katarína Knapová: Navrhuje, aby sa deti ZŠ s MŠ mohli odhlásiť, resp. prihlásiť na 

stravu, alebo na pobyt v MŠ elektronickou formou.  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák: Zistí možnosti uplatnenia tejto požiadavky v praxi v ZŠ 
s MŠ. 

 
c) Ján Compeľ: Miestna komunikácia v obci známa pod názvom stredná cesta v Carinke je 

v kritickom stave a je nutné zabezpečiť čo najskôr jej opravu. Stavebníci rodinných 
domov, ktorí ju poškodili pri výstavbe vlastnej kanalizácie musia túto časť dať do 
pôvodného stavu. Ako člen Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie navrhujem, aby sme 
vyzvali stavebníkov na mieste samom k náprave.  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák pripomenul, že oprava tejto komunikácie bola plánovaná 
ešte koncom minulého roka, avšak firma JUNO, DS Stará Ľubovňa túto opravu v roku 
2015 nestihla zrealizovať 

 
Pripomienky občanov 
a) Mgr. Ján Kundľa: Koľko bude stáť multifunkčný objekt a kedy sa začne s výstavbou. 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že v rozpočte na rok 2016 je vyčlenených 
70 000,00 €, z ktorých sa plánuje zhotovenie projektovej dokumentácie a začiatok 
výstavby. Celková predpokladaná cena tejto investičnej akcie bude cca 200 000,00 € 
a bude realizovaná etapovo aj v nasledujúcich rokoch. Budova bude mať tri podlažia, na 
prízemí bude posilňovňa a sauna, v prostriedku bude sála pre približne stopäťdesiat ľudí, 
slúžiaca pre dôchodcov a verejnosť a v podkroví vzniknú kancelárie na možnosť 
rozšírenia občianskej vybavenosti (lekár a pod.). 
 

b) Štefan Katrenič, Jakubany 477: Na internetovej stránke obce som videl Zámer 
individuálnej bytovej výstavby v časti obce Carinka, pričom mi bolo povedané, že zatiaľ 
sa tam nič robiť nebude 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák: 
Uverejnený zámer na internetovej stránke obce Jakubany pojednáva o využití celého 
priestoru v časti Carinka smerom od ihriska k bytovým domom, kde je do budúcna 



 9 

plánovaná výstavba nízkopodlažných rodinných domov. v tomto roku plánujeme 
pokročiť v príprave projektovej dokumentácie a v spevňovaní podkladu pre budúcu 
asfaltovú cestu.  

 
K bodu 11 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o povinnosti obce zabezpečiť 
opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2016. Zo strany DHZ je potrebné vykonávať 
preventívne protipožiarne kontroly podľa §23 zákona č. 314/2001 Z. z. a zo strany obce 
preveriť akcieschopnosť hasičského zboru a hasičskej techniky. Obec zabezpečí hlásenie 
relácie v miestom rozhlase na ochranu lesov pred požiarmi v rámci preventívnovýchovnej 
a propagačnej činnosti. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka 
o usmernení na zabezpečenie opatrení na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2016 zo strany 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni 
 
K bodu 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť a pätnáste 
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Jozef Bakoš 

 

Katarína Knapová 

 
 
V Jakubanoch  18. 3. 2016 

 Ing. Ján Krajňák 
        starosta obce 
 
  


