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Z Á P I S N I C A 

 

z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 23.  9.  2016 o 18,00 hod. 

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

 

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

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z osemnásteho zasadnutia OZ 
4. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 4 
5. Mrug Štefan a Katarína, Jakubany 301 - žiadosť o odpredaj spoluvlastníckych 

podielov Obce Jakubany  KN -E 595,597 a 13736/21 
6. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
7. Správy predsedov komisií OZ 
8. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
9. Rôzne, diskusia 
10. Záver 

 
K bodu 1  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril dvadsiate zasadnutie zastupiteľstva, konštatoval, že počet prítomných poslancov je 
sedem. Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Vyzval poslancov na  
doplnenie programu rokovania, z poslancov nikto návrh programu nedoplnil. Starosta obce 
Ing. Ján Krajňák navrhol doplniť program o bod Anna Katreničová, Jakubany 566 - žiadosť 
o finančný príspevok na prepravu nebohého syna Jaroslava. Následne nechal o doplnenom 
programe zasadnutia hlasovať. 
 
Za: 7   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program osemnásteho  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z osemnásteho zasadnutia OZ 
4. Anna Katreničová, Jakubany 566 - žiadosť o finančný príspevok na prepravu 

nebohého syna Jaroslava 
5. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 4 
6. Mrug Štefan a Katarína, Jakubany 301 - žiadosť o odpredaj spoluvlastníckych 

podielov Obce Jakubany  KN -E 595,597 a 13736/21 
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7. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
8. Správy predsedov komisií OZ 
9. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
10. Rôzne, diskusia 
11. Záver 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z dvadsiateho 
zasadnutia poslancov Ing. Jána Krajňáka a Jána Compeľa  
 

K bodu 3 
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský  vykonal  kontrolu plnenia uznesenia z devätnásteho 
zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia. Starosta obce 
Ing. Ján Krajňák uviedol k bodu: 
D 1 - Mikuláš Štucka, Jakubany 481 - žiadosť o zámenu pozemkov: Komisia pre rozvoj, 
výstavbu a inovácie zasadla 21. 09. 2016 a rozhodla že zámena parciel je pre obec výhodná 
iba vtedy, ak bude podiel obce 1/1. Žiadateľovi budú predložené dve alternatívy. V prípade 
záujmu žiadateľa môže následne dôjsť k zámene, 
 
E 1 - zábradlie k chodníku pri rodinnom dome č. 12: zábradlie nad kanálom je pripravené,  
 
E 2 - rozšírenie MK pri moste cez potok Jakubianka v smere od Obecného úradu: požiadavka 
na rozšírenie MK asfaltovaním bola zaslaná firme JUNO DS, s. r. o., Lipová 17, Stará 
Ľubovňa, ktorá prisľúbila vykonanie požadovanej práce v termíne 10/2016, 
 
E 3 - strieška kôlne na cintoríne musí byť vymenená, nakoľko nie je rentabilné ju už 
opravovať. Obec zabezpečí vo vlastnej réžii výmenu krytiny a úpravu vzhľadu tejto stavby. 
 
K bodu 4 
Anna Katreničová, Jakubany 566 požiadala obec o finančný príspevok na prepravu nebohého 
syna Jaroslava Katreniča, ktorý tragicky zahynul v Prahe dňa 20. 08. 2016. Uvádza že je 
nezamestnaná, vdova, jej príjem je nízky vdovský dôchodok a príspevok za opatrovanie jej 
matky Evy Krajňákovej. Zároveň doložila kópiu faktúry za prepravu a doklad o úhrade zo dňa 
28. 08. 2016. 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že nebohý Jaroslav Katrenič bol aktívne činný v DHZ 
Jakubany a s prihliadnutím na sociálnu situáciu žiadateľky pani Anny Katreničovej navrhuje 
jej žiadosti vyhovieť.  
 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, faktúra za prepravné služby a doklad o zaplatení 
sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci súhlasili 
s poskytnutím finančnej pomoci na prepravu nebohého v plnej výške. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poskytnutie finančného príspevku Anne 
Katreničovej, Jakubany 566 za prepravu nebohého syna Jaroslava Katreniča, nar. 02. 01. 
1983 a zomrelého 20. 08. 2016 v Prahe. Príspevok v sume 750 € sa poskytuje z dôvodu zlej 
sociálnej situácie žiadateľky, ktorá je nezamestnaná a vdova, ako aj z dôvodu aktívnej 
činnosti nebohého Jaroslava Katreniča v DHZ Jakubany 
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie Návrh na zmenu rozpočtu  pre rok 
2016 rozpočtovým opatrením č. 4 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 najmä vo 
výdajovej časti, a to na zdroji 41 (nákup materiálu do kuchynky, vývoz TDO, oprava šatní TJ, 
oprava hokejového ihriska pri ZŠ s MŠ, príspevok na pohreb pri úmrtí občana obce, oprava 
MK v obci - kritický stav ciest a pre MŠ, ŠJ a ŠKD). 
V príjmovej časti sa rozpočet upravuje v súvislosti s príjmom za prenájmom NEW-Holand, na 
základe finančných operácií a i.  
Aj po úpravách rozpočtovým opatrením č. 4 je rozpočet obce prebytkový. 
 
Rozpočet v € k 23. 09. 2016 
Príjmová časť:       1 849 194,95  Výdajová časť:         1 832 856,81 
Úpravy: 
kód zdroja 41              2 900,00  kód zdroja 41               2 668,00 
finančné operácie - KZ 71        840,00             
Celkom navýšenie:               3 740,00  Celkom navýšenie:              2 668,00 
        
Rozpočet po úprave:  
Príjmová časť:   1 852 934,95 € 
Výdajová časť:  1 835 524,81 € 
 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 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: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2016 
rozpočtovým opatrením č. 4 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 
 
Príjmová časť:       1 849 194,95  Výdajová časť:         1 832 856,81 
Úpravy: 
kód zdroja 41              2 900,00  kód zdroja 41               2 668,00 
finančné operácie - KZ 71        840,00             
Celkom navýšenie:               3 740,00  Celkom navýšenie:              2 668,00 
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Rozpočet po úprave:  
Príjmová časť:   1 852 934,95 € 
Výdajová časť:  1 835 524,81 € 
        
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu žiadosť Kataríny Mrugovej, a Štefana 
Mruga, Jakubany 301 o odpredaj spoluvlastníckych podielov obce Jakubany ako súčasť 
mimosúdnej dohody vo veci vedenej na okresnom súde Stará Ľubovňa pod sp. značkou 
3C/308/2015. Jedná sa o odpredaj obecných podielov  z parciel EKN 595 o výmere 109 
m2,druh pozemku zastavané plochy a nádvorie , z parcely EKN 597 o výmere 96 m2, druh 
pozemku orná pôda, zapísané na LV 7199 pod B/6 v podiele 13/168 , kde GP-plánom č. 
4/20014 bol z parcely EKN 595 odčlenený diel 5 o výmere 96 m2, čo činí obecný podiel 7,42 
m2 z parcely EKN 597 bol odčlenený diel 7 o výmere 96 m2, čo činí obecný podiel 7,42 m2 
a z parcely EKN 13736/21 zapísanej na LV 6930 bol odčlenený diel 13 o výmere 61 m2. 
Celková výmera spoluvlastníckych podiel predstavuje 76 m2.   
Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa bol 
zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Jakubany od 8. 9. 2016 do 23. 9. 
2016.   
 

Kópia žiadosti, GP č. 4/2014 zo dňa 15. 1. 2014, LV 6930 a 7199 a Zámer prevodu 
nehnuteľného majetku Obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa sú prílohou tejto 
zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, poslanec Ing. Ján Krajňák 
uviedol, že nie je zrejmé pokiaľ sa má odpredať časť parcely EKN 13736/21 o výmere 83 m2, 
ktorá tvorí súčasť miestnej komunikácie. Kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga uviedol, že GP 
je vyhotovený podľa užívacieho stavu a z parcely EKN 13736/21 o výmere 83 m2, ktorá je 
súčasťou miestnej komunikácie je odčlenených 61 m2, hranicu tvorí stodola 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 

Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Štefanovi Mrugovi, 
nar. 28. 06. 1954, a Kataríne Mrugovej, nar. 18. 08. 1957, obidvaja trvale bytom Jakubany 
301 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 obecné podiely z parciel EKN 595 o výmere 109 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvorie , z parcely EKN 597 o výmere 96 m2, druh pozemku 
orná pôda, zapísané na LV 7199 pod B/6 v podiele 13/168 , kde GP- plánom č.4/20014 bol 
z parcely EKN 595 odčlenený diel 5 o výmere 96 m2, čo činí obecný podiel 7,42 m2 z parcely 
EKN 597 bol odčlenený diel 7 o výmere 96 m2, čo činí obecný podiel 7,42 m2 a z parcely 
EKN 13736/21 zapísanej na LV 6930 bol odčlenený diel 13 o výmere 61 m2. Celková výmera 
spoluvlastníckych podiel predstavuje 76 m2 
 
Obec odpredáva 76, m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 304,00 EUR. 

 

   Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 



 5 5 

Uvedené parcely  EKN 595 o výmere 96 m2, EKN 597 o výmere 96 m2 a  EKN 13736/21 
o výmere 61 m2 sa nachádzajú pri rodinnom dome súp. č. 281 a tvoria súčasť dvora 
a záhrady. 
Tento zámer sa zverejňuje za účelom mimosúdnej dohody vo veci vedenej na Okresnom súde  
v Starej Ľubovni pod sp .zn. 3C/308/2015. 
 
K bodu 7 
Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdenia k MPV po zverejnení. 
 
Helena Kolčáková, Jakubany 42 žiada o vydanie vyjadrenia obce, že Obec Jakubany nemá 
námietky na vydanie osvedčenia o vydržaní za nezistených vlastníkov vedených na LV 10078 
parc. č. 4009 pod B/6, pod B/7, pod B/8, pod B/11, pod B/12, pod B/13, pod B/14, pod B/25, 
na LV 8368 parc. č. 4002/1 pod B/10, pod B/11, pod B/13, na LV 10079 parc. č. 3998 pod 
B/9, pod B/14, pod B/23, pod B/28, pod B/39, pod B/44, pod B/46, pod B/47, pod B/48, pod 
B/49, pod B/50, pod B/51, pod B/53, pod B/54, pod B/55, pod B/56, pod B/57, pod B/58, na 
LV 7787, parc. č. 4008 pod B/1, pod B/2, pod B/4, pod B/5, pod B/6, pod B/7 pod B/8, pod 
B/11, pod B/11, pod B/12, pod B/13, pod B/14, pod B/15, pod B/17, pod B/18, pod B/19. So 
žijúcimi spoluvlastníkmi na uvedených parcelách si spoluvlastníctvo vysporiada kúpou alebo 
zámenou. Žiadosť bola zverejnená od 10. 08. 2016 do 23. 09. 2016.  
 
Kópie žiadosti a geometrického plánu sú prílohou tejto zápisnice. Listy vlastníctva sa 
nachádzajú v spise S2016/103. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Komisia pre rozvoj, výstavbu 
a inovácie nemá výhrady k vydaniu požadovaného potvrdenia po doložení súhlasného 
stanoviska všetkých žijúcich spoluvlastníkov na uvedených parcelách. 
 
Obecné zastupiteľstvo vyzýva Helenu Kolčákovú, Jakubany 42, ktorá žiadala o vydanie 
vyjadrenia obce, aby doložila súhlasné stanovisko všetkých žijúcich spoluvlastníkov na 
uvedených parcelách 
 
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval predsedov komisií pri Obecnom zastupiteľstve na 
podanie správy o ich činnosti.  
 
Mgr. Jozef Bakoš, predseda Komisie pre záležitosti sociálne školské 
Oračko Dušan, Jakubany 513 - komisia zistila znečistenie verejného priestranstva za jeho 
rodinným domom. Navrhuje predvolať menovaného na Komisiu priestupkovú, kde bude 
znečisťovanie verejného priestranstva prerokované. 
 
Fotodokumentácia je prílohou tejto zápisnice. 
 
Ing. Ján Krajňák, predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie: 
Komisia zasadla 21. 09. 2016 a prejednala žiadosti: 
 
Čopiak Jozef, Jakubany 22 - ohlásenie drobnej stavby - altánok. Komisia nemá námietky 
k realizácii drobnej stavby. 
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Dopirák Štefan, Jakubany 165 - ohlásenie drobnej stavby -  garáž. Komisia nemá námietky 
k realizácii drobnej stavby. 
 
Majovský Ján, Jakubany 199 - ohlásenie drobnej stavby - fotovoltarické panely. Komisia 
nemá námietky k realizácii drobnej stavby. 
 
Beskydová Helena, Jakubany 559 - žiadosť o odkúpenie obecnej parcely o výmere približne 
650 m2 v k. ú. Nová Ľubovňa pod „Katarínou“ oproti PD Nová Ľubovňa, nakoľko jej nebohí 
rodičia túto parcelu užívali a po ich smrti ju užíval jej nebohý brat Štefan Vasiľ. Parcelu 
dostali jej rodičia ako náhradu za parcelu pod kaštieľom. V prípade že obec vydá súhlasné 
stanovisko, nechá si uvedenú parcelu zamerať. 
 
Kópie žiadosti, mapy a list vlastníctva sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Predseda komisie Ing. Ján Krajňák uviedol, že žiadateľka neuviedla presnú identifikáciu 
parcely a odpredaj bude riešený v prípade výstavby. Odporúča vyzvať žiadateľku na presnú 
špecifikáciu parcely, ako aj doložiť svedectvo majiteľov vedľajších pozemkov. Taktiež sa 
k odpredaju majú vyjadriť právni nástupcovia nebohého brata žiadateľky Štefana Vasiľa. 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zaslanie výzvy Beskydovej 
Helene, Jakubany 559 na doloženie presnej špecifikácie uvedenej parcely, na doloženie 
svedectva o užívaní jej právnych predchodcov od majiteľov susedných parciel z obidvoch 
strán a o súhlasné stanovisko na vysporiadanie vlastníctva právnych nástupcov jej nebohého 
brata Štefana Vasiľa 
 
Regrut Štefan, Jakubany 13 - žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely EKN 13736/19, ktorá 
tvorí pokračovanie parcely CKN 2170, a ktorá tvorí hranicu jeho pozemku. Svoj pozemok si 
chce menovaný oplotiť, avšak až po odkúpení požadovanej časti parcely. Po súhlasnom 
stanovisku Obce Jakubany si nechá vyhotoviť geometrický plán. 
 
Kópia žiadosti, informatívna mapa, listy vlastníctva č. 10157 a č. 6930 sú prílohou tejto 
zápisnice. 
 
Predseda komisie Ing. Ján Krajňák uviedol, že sa jedná o časť obecnej parcely, ktorá má 
slúžiť ako súčasť chodníka a je potrebné zvážiť jej odpredaj. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga uviedol, že žiadateľ si chce oplotiť svoj pozemok 
po hranici jestvujúceho plota, to zn. že nebude zasahovať do miestnej komunikácie. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6       Proti: 0           Zdržali sa: 1 
 
Obecné zastupiteľstvo vydáva predbežné súhlasné stanovisko k odpredaju časti obecnej 
parcely EKN 13736/19 Štefanovi Regrutovi, Jakubany 13, ktorá tvorí pokračovanie parcely 
CKN 2170, a ktorá tvorí hranicu jeho pozemku. Presná špecifikácia a výmera bude 
odsúhlasená až po predložení geometrického plánu, na základe ktorého bude zverejnený 
zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa 

 

Strachan Miroslav, Nová Ľubovňa 722 - žiada o vydanie súhlasného stanoviska obce 
s vybudovaním prístupovej cesty k novovybudovaným hospodárskym budovám k. ú. 
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Jakubany na parcele CKN 2553/3. Prístupová cesta sa má vybudovať na parcele č. CKN 
2553/4. Na uvedených parcelách obec nemá žiaden majetkový podiel. 
 
Kópia vyjadrenia a snímka z mapy je prílohou tejto zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia, že obec Jakubany nemá výhrady 
s úpravou prístupovej cesty Miroslavom Strachanom, Nová Ľubovňa 722, ktorá vedie cez 
parcelu CKN 2553/4  k parcele 2553/3 a zároveň nemá výhrady k zlúčeniu územného 
a stavebného konania 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy predsedov komisií Obecného zastupiteľstva 
o ich činnosti 
 
K bodu 9 
Interpelácie poslancov 
Ing. Mgr. Marek Čopiak: 
a) Ako pokračuje členstvo v MAS Ľubovniansko?  

Starosta obce Ing. Ján Krajňák povedal, že doposiaľ ústredím nebola podporená žiadosť 
o finančné prostriedky. Uhradená bola suma 12 500 €, ktorá je na účte MAS 
Ľubovniansko. Plánuje sa stretnutie starostov desiatich obcí aby sa zabezpečilo schválenie 
spracovanej stratégie. Stále je možnosť že aj naša miestna akčná skupina bude podporená. 
Pre obec žiadne ďalšie náklady na túto skupinu nevzniknú a o ďalšom nakladaní s touto 
sumou s príspevkami sa rozhodne po stretnutí starostov obcí. V prípade podporenia MAS 
by sa podporili  zámery na opravu miestnych komunikácií a na budovanie cyklotrás. 

b) Je potrebné upresniť podmienky na pridelenie obecných nájomných bytov. 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák navrhol, aby poslanci pripravili do budúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva nové kritériá na pridelenie nájomného bytu. 

 
Ján Compeľ: 
a) Ako pokračuje parcelácia na IBV Carinka, či už sú hotové projekty. 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že v najbližšom čase by mal dostať podklady od 
Ing. arch. Martina Balogu, Phd. V návrhoch je vytvorených 34 pozemkov a jedno záchytné 
parkovisko pre 30 aut. Následne po prerokovaní poslancami budú prizvané dotknuté 
osoby. Vo veci sa bude ďalej konať. 

b) Buduje sa klzisko pri ZŠ s MŠ. Ako bude vyzerať konečné štádium? 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák povedal, že mantinely budú ukotvené k betónovým pätkám, 
ktoré obec priebežne zhotovuje. Spoj bude upevnený v zemi a tesnenie bude zabezpečené 
tekutou lepenkou. Samotné mantinely sú z vodovzdornej preglejky a celé ihrisko bude 
oplotené pletivom. 

c) Pri poslednej obhliadke v rómskej osade sme zistili, že rómovia hádžu odpadky okolo 
veľkoobjemového kontajnera, a tento kontajner je prázdny. Je potrebné zjednať nápravu. 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že navrhuje, by sa na veľkoobjemový kontajner 
v rómskej osade zhotovil v zemi betónový zásobník, do ktorého bude tento VOK osadený. 
O technickom riešení sa dohodne so zamestnancom obce p. Regrutom 

 
Katarína Knapová: 
Chodník pri čísle domu 70 (rodinný dom Michala Ryboviča) je nebezpečne ukončený, a je 
potrebné ho nejako upraviť.  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák s pripomienkou súhlasil a zo strany obce zabezpečí bezpečný 
prechod z chodníka na miestnu komunikáciu. 
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Pripomienky občanov 
Bielovodská Daniela, Jakubany 248: 
Sused Ján Štucka, Jakubany 245 si buduje plot zasahujúci do obecného pozemku, parkuje aj 
tri automobily na verejnom priestranstve a obmedzuje ostatných pri zaparkovaní automobilu 
a plynulom prejazde. Na upozornenia susedov nereaguje, správa sa arogantne, preto žiada 
o upozornenie menovaného zo strany obce.  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že Ján Štucka, Jakubany 245 bude predvolaný na 
Priestupkovú komisiu, kde sa bude tento podnet riešiť 
 
Štefan Katrenič, Jakubany 477: 

a)   Hlavná komunikácia na hornom konci obce bola upravená iba zásypom drte , aj to len  po 
kaplnku, aký bude ďalší postup pri oprave tejto cesty? 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že v tomto roku už SUC PSK nemá financie na 
úpravu tejto komunikácie. Jeho snahou je, aby táto oprava bola zaradená do 
harmonogramu opráv na budúci rok  

b) Kto opraví obrubníky pri miestnej komunikácii pri rodinných domoch  p. č. 489 a 493 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že poškodené obrubníky vymení majiteľ pozemku 
p. Jozef Pribiš, Jakubany č. d. 3 v spolupráci s obcou 

c) V akom stave je prepust pod hlavnou cestou pri dome č. 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že zatiaľ bol vyčistený kanál pod domom, prepust 
pod komunikáciou ešte nie 

 
Anna Bakošová, Jakubany 588: 
a)  Ku  kanálu pod  č. d. 12  uvádza, že  nesúhlasí, aby tade viedol, nakoľko  voda z tohto   

kanála  tečie cez jej pozemok 
  b) Vjazd z hlavnej na miestnu komunikáciu pri č. d. 77 stále nie je upravený. Autá    s nižším 

podvozkom sa tu poškodzujú. Žiada o okamžitú nápravu  
 Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že zabezpečí preklenutie kanála buď mriežkou, 

alebo sa poradí o najvýhodnejšom technickom riešení tohto úseku 
 

K bodu 10 
Do diskusie sa nikto neprihlásil 
 
K bodu 11 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a dvadsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

 

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Ján Krajňák: 

 

Ján Compeľ:            

 
V Jakubanoch  23. 9. 2016 

  Ing. Ján Krajňák 
         starosta obce 
 
  


