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Z Á P I S N I C A 

 

z šestnásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 29. 4. 2016 o 17,00 hod. 

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

 

Prítomní poslanci: 
Mgr. Jozef Bakoš, PaedDr. Katarína Vasiľová, Mgr. Ján Jakubianský, Ján Compeľ, Štefan 
Compeľ, Radoslav Mačuga, Katarína Knapová, Ing. Ján Krajňák  
 
Ospravedlnený poslanec:  Bc. Marek Čopiak 
Ospravedlnený kontrolór obce: Mgr. Jozef Mačuga 
 
Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
Anna Rybovičová, ekonómka 
 
Občania obce v počte 6 
 
Návrh programu: 

1.  Otvorenie zasadnutia 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z pätnásteho zasadnutia OZ 
4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 
5. Výber nájomníka do uvoľneného nájomného bytu v BD 667 č. 3/1 
6.  Správy predsedov komisií OZ 
7.  Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
8.  Rôzne, diskusia 
9. Záver 

 
K bodu 1  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril šestnáste zasadnutie zastupiteľstva, konštatoval, že počet prítomných poslancov je 
osem. Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Navrhol doplnenie 
programu rokovania o body:  
 - Miestny spolok SČK - žiadosť o dotáciu na zájazd do Poľska 
 - Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie dotácie na klzisko pri ZŠ Jakubany 
 - Správa nezávislého audítora OZ Obce Jakubany o overení účtovnej závierky    
Následne vyzval poslancov k doplneniu návrhu programu rokovania, nikto doplnenie 
nenavrhol.  K doplneniu programu nikto nevzniesol námietku, preto nechal o doplnenom 
programe zasadnutia hlasovať. 
 
Za: 8   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program šestnásteho  zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z pätnásteho zasadnutia OZ 
4. Miestny spolok SČK - žiadosť o dotáciu na zájazd do Poľska 
5. Žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany o navýšenie dotácie na klzisko pri ZŠ Jakubany 
6. Správa nezávislého audítora OZ Obce Jakubany o overení účtovnej závierky 
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7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 
8. Výber nájomníka do uvoľneného nájomného bytu v BD 667 č. 3/1 
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 Ing. Jána Krajňáka a Jána 
Compeľa 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo šestnásteho 
zasadnutia poslancov Ing. Jána Krajňáka a Jána Compeľa 
 

K bodu 3 
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský  vykonal  kontrolu plnenia uznesenia z pätnásteho 
zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.  
 
K bodu 15/D1 : 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zoznamy občanov obce, ktorí dlhodobo v obci nežijú 
a zároveň sú neplatičmi miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálny odpad.  Navrhol 
posúdenie úpravy predpisov na vyrubenie uvedených daní a poplatkov na rok 2016 pre 
občanov, ktorí sa v obci nezdržiavajú dlhšie ako jeden rok. Títo občania sú uvedení 
v Zozname č. 1 a Zozname č2 
 
Zoznamy občanov žijúcich dlhodobo v zahraničí a inde na Slovensku sú prílohou tejto 
zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, k návrhu nemal nikto 
pripomienky 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 8         Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pre rok 2016 odpustenie poplatku za 
komunálne odpady osobám uvedeným v Zozname č. 1 a v Zozname č. 2, ktorí majú v obci 
trvalý pobyt, ale sa v mieste trvalého pobytu počas celého zdaňovacieho obdobia 
nezdržiavajú. Správca dane takto postupuje v zmysle  VZN1/2013 o miestnych daniach na 
území Obce Jakubany, článku 16, bodu 6 
 
K bodu 4 
Miestny spolok Slovenského červeného kríža (SČK) - miestny spolok Jakubany požiadal 
o dotáciu na zájazd do Poľska, Soľná baňa vo Wieliczke. Dotáciu chcú použiť na úhradu 
prepravného autobusom. Podľa priloženého zoznamu sa SČK - miestny spolok Jakubany 
približne 37 ľudí.  
 
Kópia žiadosti SČK - miestny spolok Jakubany o dotáciu je prílohou tejto zápisnice. 
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Predpokladanú cenu za 
dopravu v sume približne 350,00 € navrhuje schváliť. K návrhu nemal nikto pripomienky.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 8         Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne dotáciu v sume 350,00 € pre Slovenský 
červený kríž - miestny spolok Jakubany na úhradu prepravného autobusom do Wieliczky 
v Poľsku 
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil požiadavku ZŠ s MŠ Jakubany o navýšenie dotácie 
na úpravu hokejového ihriska pri ZŠ s MŠ Jakubany o 900,00 € z dôvodu vysúťaženej 
najnižšej ceny za zhotovenie drevených mantinelov podľa požiadaviek obce. Z verejného 
obstarávania vyšla najnižšia suma 4 900,00 € s DPH. Podľa priloženej cenovej ponuky bude 
použitá vode odolná preglejka hrúbky 18 mm upevnená na hranole 50x100 mm v plechovom 
osadení. Madlo mantinelov bude taktiež z preglejky. 
 
Žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany spolu s podkladmi verejného obstarávania sú prílohou tejto 
zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, k návrhu nemal nikto 
pripomienky 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7         Proti: 0           Zdržali sa: 1 ( Mačuga Radoslav) 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počtom hlasov 7 navýšenie dotácie pre ZŠ s MŠ Jakubany na 
opravu drevených mantinelov na hokejové ihrisko pri ZŠ s MŠ Jakubany o 900,00 €. Celková 
výška dotácie bude predstavovať sumu 4 900,00 € 
 
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil poslancom Správu nezávislého audítora Obecnému 
zastupiteľstvu Obce Jakubany o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2015 audítorky Ing. 
Márie Schreterovej, audítorka SKaU, číslo licencie 533, Kežmarok, v ktorej vyjadrila svoj 
audítorský názor zo dňa 31. 3. 2016:  
Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie Obce Jakubany k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia a peňažné 
toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so Zákonom o účtovníctve. Zároveň 
konštatuje, že nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by 
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.  
 
Kópia Správy nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Jakubany o overení 
účtovnej závierky k 31. 12. 2015 je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Márie Schreterovej, 
audítorka SKaU, číslo licencie 533, Kežmarok Obecnému zastupiteľstvu Obce Jakubany 
o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2015 
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K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie Návrh na zmenu rozpočtu  pre rok 
2016 rozpočtovým opatrením č. 2 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. 
Ekonómka obce p. Anna Rybovičová podrobne vysvetlila jednotlivé presuny vo výdajovej 
a príjmovej časti, a to:  

- oprava a údržba hokejového ihriska pri ZŠ s MŠ Jakubany  
- výdavky a príjmy súvisiace s dotáciami UPSVaR  na § 54 
- dotácia pre miestnu organizáciu SČK na autobusovú prepravu 
- výdavky a príjmy súvisiace s dotáciou pre Dobrovoľný hasičský zbor  

Aj po úpravách rozpočtovým opatrením č. 2 je rozpočet obce prebytkový. 
 
Rozpočet v € k 28. 4. 2016 
Príjmová časť:       1 833 298,15  Výdajová časť:         1 815 780,01 
Úpravy: 
kód zdroja 41                 800,00  kód zdroja 41               2 880,00 
kód zdroja 111                       5 713,80  kód zdroja 111                        5 713,80 
kód zdroja 3AC1,3AC2                0,00  kód zdroja 3AC1,3AC2                 0,00  
Celkom navýšenie:               6 513,80  Celkom navýšenie:              8 533,80 
        
Rozpočet po úprave:  
Príjmová časť:   1 839 811,95 € 
Výdajová časť:  1 824 313,81 € 
 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal pripomienky 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2016 
rozpočtovým opatrením č. 2 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 28. 4. 2016 
Príjmová časť:       1 833 298,15  Výdajová časť:         1 815 780,01 
Úpravy: 
kód zdroja 41                 800,00  kód zdroja 41               2 880,00 
kód zdroja 111                       5 713,80  kód zdroja 111                        5 713,80 
kód zdroja 3AC1,3AC2                0,00  kód zdroja 3AC1,3AC2                 0,00  
Celkom navýšenie:               6 513,80  Celkom navýšenie:              8 533,80 
   

Rozpočet po úprave:  

Príjmová časť:   1 839 811,95 € 

Výdajová časť:  1 824 313,81 € 
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K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o výpovedi nájomníka z bytu. č 3/1 
v bytovom dome č. 667 s predpokladaným ukončením nájmu k 30. 06. 2016. Zároveň 
predložil zoznam žiadateľov o pridelenie 3-izbového nájomného bytu v poradí podľa dátumu 
podania žiadosti:  
Matúšovi Tyrpákovi, Okružná 882/58, Stará Ľubovňa 
Jánovi Chudíkovi, Jakubany 62 
Viere Barlíkovej, Jakubany 417 
Jane Guľašiovej, Jakubany 344 
Mgr. Eve Rybovičovej, Jakubany 556 
Michalovi Orechovskému, Jakubany 149 
Jánovi Mariančikovi, Jakubany 369. 
 
Poslanci prehodnotili jednotlivé žiadosti podľa kritérií z uznesenia OZ č. 39/A2                      
z 13. 03. 2010 a výber prebehol tajným hlasovaním medzi Matúšom Tyrpákom, Okružná 
883/58, Stará Ľubovňa a Jánom Chudíkom, Jakubany 62.  
 
Za pridelenie bytu pre Matúša Tyrpáka hlasovali 3 poslanci. Za pridelenie bytu pre Jána 
Chudíka hlasovalo 5 poslancov.  
 
O slovo sa prihlásil žiadateľ o byt Matúš Tyrpák, ktorému starosta obce Ing. Ján Krajňák 
udelil slovo. P. Tyrpák vyslovil svoju veľkú nespokojnosť s týmto rozhodnutím, nakoľko už 
pri predchádzajúcom prideľovaní bytu bol z poradia vylúčený a uznesenie OZ č. 5/A2/2015 
považoval za rozhodnutie o udelenie ďalšieho uvoľneného bytu. Podľa jeho názoru tento byt 
by mal byť pridelený jemu, nakoľko podľa poradia mal podanú žiadosť skôr.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák navrhol, aby zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že najbližší 
uvoľnený byt bude pridelený žiadateľovi Matúšovi Tyrpákovi. Proti tomuto návrhu nikto 
nezniesol námietku. 
 
Kópia výpovede z nájomného bytu č 3/1 Mgr. Martiny Senkovej, Jakubany 667, kópia 
žiadosti Jána Chudíka, Jakubany 62, kópia žiadosti Matúša Tyrpáka, Okružná 882/58, Stará 
Ľubovňa a kópia zoznamu žiadateľov o nájomný byt sú prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počtom hlasov 5:3 pridelenie bytu č. 3/1 v nájomnom 
obecnom bytovom dome č. 667 od 1. 7. 2016 Jánovi Chudíkovi, Jakubany 62 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pridelenie najbližšie uvoľneného obecného 
nájomného bytu Matúšovi Tyrpákovi, Okružná 882/58, Stará Ľubovňa 
 
K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval predsedov komisií pri Obecnom zastupiteľstve na 
podanie správy o ich činnosti.  
 
Komisia pre záležitosti sociálne a školské 
Mgr. Jozef Bakoš uviedol, že pri zápise detí do MŠ a do 1. ročníka ZŠ bolo zistené, že deti 
z rómskej osady prišli na zápis bez základných vedomostí, čo sa týka farieb, slovenského 
jazyka a ostatných náležitostí, ktoré by mali tieto deti zvládnuť. Navrhuje, aby v obci 
pracovali sociálne terénne pracovníčky, ktoré by komunikovali s matkami a ich deťmi, aby sa 
nezopakoval scenár z tohto školského roku. Taktiež sa rozmáha záškoláctvo a škola nedokáže 
motivovať ani prinútiť rodičov, aby tieto posielali svoje deti pravidelne do školy.  
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Touto formou predkladá požiadavku riaditeľstva ZŠ s MŠ v Jakubanoch na riešenie školskej 
dochádzky zamestnaním sociálneho pracovníka Obcou Jakubany. 
 
Ekonómka obce p. Anna Rybovičová sa opýtala, akú pracovnú náplň majú asistentky učiteľa 
v ZŠ. Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová odpovedala, že asistentky učiteľa sú nápomocné 
pri vyučovaní detí zo znevýhodneného prostredia, pretože učiteľka vyučuje všetky deti a dbá 
o to, aby ostatné deti vo výučbe nezaostávali. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku riaditeľstva ZŠ s MŠ v Jakubanoch na 
riešenie školskej dochádzky žiakov zo znevýhodneného prostredia zamestnaním sociálneho 
pracovníka Obcou Jakubany 
 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
Člen komisie Ján Compeľ uviedol, že v rómskej osade naďalej pokračuje nelegálna výstavba. 
Obec Jakubany je povinná v tejto veci konať, preto navrhuje zvolať zasadnutie Komisie pre 
rozvoj, výstavbu a inovácie. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že vo veci nelegálnej výstavby v rómskej osade 
obec už koná a boli zaslané rozhodnutia o zastavení stavieb, ktoré sú spracované v rámci 
právnych služieb obce.  
 
K bodu 10 
Interpelácie poslancov 
Mgr. Ján Jakubiansky navrhol zvýšenie platu starostu obce. Svoj návrh zdôvodnil tým, že zo 
strany starostu obce bola veľmi dobre zvládnutá rekonštrukcia kultúrneho domu. Toto uvádza 
na základe spätnej väzby občanov, ktorým sa páči vynovený interiér kultúrneho domu. 
Zvýšenie platu navrhuje o 35 %. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, k návrhu nemal nikto 
pripomienky. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7         Proti: 0           Zdržali sa: 1 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počtom hlasov 7 navýšenie platu starostu obce Jakubany Ing. 
Jánovi Krajňákovi o 35 % v zmysle §4 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z. z. Národnej rady 
Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest od 01. 05. 2016 

 
Mgr. Ján Jakubianský informoval poslancov, že bol na základe opätovného návrhu Obce 
Jakubany na doplnenie členov komisie na zostavenie zjednodušeného registra oslovený 
Okresným úradom Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor na prijatie členstva do Komisie na 
zostavenie zjednodušeného registra pre riešenie bývalého vojenského obvodu Javorina. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu poslanca Mgr. Jána Jakubianského 
o oslovení Okresným úradom Kežmarok, Pozemkový a lesný odboru na prijatie členstva do 
Komisie na zostavenie zjednodušeného registra pre riešenie bývalého vojenského obvodu  
Javorina  
 



 7 

Pripomienky občanov 
Štefan Katrenič, Jakubany 477 sa pýta, ako je to s riešením obecných dielov v miestnej časti 
zvanej Rajštup.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že v súčasnosti je toto územie v katastrálnom 
území Jakubany geometricky zamerané a rieši sa možnosť výstavby miestnej komunikácie 
jednaním s vlastníkmi, ktorých parcely zasahujú do priestorov tejto komunikácie. Obec 
požiadala Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor katastrálny o zaslanie informácie, akým 
spôsobom bolo nadobudnuté vlastníctvo na týchto parcelách. 
 
Ján Chudík, Jakubany 572 sa pýta, ako obec pokročila s riešením odstránenia stĺpov na 
Guľovej ulici, kde je prechod veľmi zložitý aj z dôvodu plánovaného oplotenia Katarínou 
Rybovičovou, Jakubany 556. Občania, ktorí v tomto priestore žijú, nesúhlasia s týmto 
oplotením a zo strany obce požadujú, aby konečne doriešila neobmedzený prechod po tejto 
ulici. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval občanov, že je reálna možnosť prekládky 
telefónneho stĺpa pri výmene za nový. S elektrickým stĺpom je to ťažšie, nakoľko je to 
finančne náročná záležitosť, a ani pri prekládke by nebol splnený požadovaný efekt. Vo veci 
oplotenia pozemku pani Kataríny Rybovičovej, Jakubany 556 bola ohlásená drobná stavba 
pozastavená a v danej veci prebieha jednanie. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku občana obce Jána Chudíka, Jakubany 
572 na doriešenie prechodu po miestnej komunikácii, zvanej Guľová ulica, ktorú znefunkční 
oplotením Katarína Rybovičová, Jakubany 556 
 
K bodu 11 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
K bodu 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť a šestnáste 
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

Overovatelia zápisnice:  

           Ing. Ján Krajňák                                            

           Ján Compeľ 

 
V Jakubanoch  29. 4. 2016 

  Ing. Ján Krajňák 
         starosta obce 
 
  


