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Z Á P I S N I C A 

 

z prvého - Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  

konaného dňa 24.  11.  2022 o 18:00 hod. 

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

 

Prítomní:             JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 

Ing. Lukáš Orlovský – predseda miestnej volebnej komisie 

 

Poslanci OZ:             Ján Compeľ 

Mgr. Ján Jakubianský 

RNDr. Ján Kundľa 

Ing. Ján Mačuga 

Radoslav Mačuga 

Mgr. Jozef Michňa 

Michal Orechovský 

Ing. Štefan Vasiľ 

 

Zamestnanci OcÚ:   Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 

     JUDr. Katarína Železníková – hlavný kontrolór obce 

    Mgr. Zuzana Mačugová 

    Martina Rybovičová 

    Ing. Marek Vasiľ 

    Mgr. Martina Hovancová 

    Mgr. Zuzana Olekšáková 

    Iveta Muchová 

    Ing. Monika Pavlišinová 

    Katarína Hanečáková   

    Helena Vanečková    

    PhDr. Ivan Bulík 

    Katarína Mrugová 

    Jozef Regrut 

    Ján Fáber  

    Štefan Vasiľ 

 

Pozvaní hostia:   Mgr. Jaroslav Kundľa – bývalý poslanec OZ 

    o. Peter Malcovský – farár farnosti Jakubany 

    PaedDr. Michal Hanečák – riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany 

    Helena Kňazovická – zástupkyňa RŠ pre MŠ Jakubany 

    Mária Mačugová 

Viera Mačugová 

Jozef Mačuga 

Katarína Mačugová 

Anna Jurščák 

 

Neprítomní:   Peter Firča – poslanec OZ 

     

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
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3. Oznámenie výsledkov volieb do miestnej samosprávy a odovzdanie osvedčení o 

zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií  

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce  

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom 

zriadení  

9. Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve  

10. Určenie platu starostu obce  

11. Voľby členov Rady školy  

12. Záver 

 

Bod 1.   

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch, ktoré vzišlo z komunálnych 

volieb, konaných dňa 29. 10. 2022, bolo starostom obce zvolané na dňa 24. 11. 2022 o 18:00 

hod. v Kultúrnom dome v Jakubanoch. Okrem novozvolených poslancov boli pozvaní aj 

zamestnanci Obecného úradu a hostia. Na úvod zaznela štátna hymna Slovenskej republiky, 

následne starosta obce JUDr. Jozef Mačuga privítal všetkých prítomných, otvoril  zasadnutie 

obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026 a oboznámil prítomných 

s programom zasadnutia. Zároveň ospravedlnil poslanca RNDr. Jána Kundľu, ktorý bude na 

zasadnutie chvíľu meškať.  

 

Bod 2. 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Simonu Kolčákovú.  

Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Radoslava Mačugu a Jána Compeľa 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 7 (Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, Ing. Ján Mačuga, Radoslav Mačuga, Mgr. 

Jozef Michňa, Michal Orechovský, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo zasadnutia 

poslancov Radoslava Mačugu a Jána Compeľa 

 

Bod 3. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odovzdal slovo Ing. Lukášovi Orlovskému, predsedovi 

miestnej volebnej komisie, ktorý oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov 

samosprávy obce, konaných dňa 29. 10. 2022. 

 

Za starostu obce Jakubany bol zvolený:  

JUDr. Jozef Mačuga, trvale bytom Jakubany 460   – počet platných hlasov 423 

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: 

Ján Compeľ, trvale bytom Jakubany 682    – počet platných hlasov 602 

Peter Firča, trvale bytom Jakubany 182    – počet platných hlasov 392 

Mgr. Ján Jakubianský, trvale bytom Jakubany 98   – počet platných hlasov 618 
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RNDr. Ján Kundľa, trvale bytom Jakubany 500   – počet platných hlasov 636 

Ing. Ján Mačuga, trvale bytom Jakubany 419   – počet platných hlasov 355 

Radoslav Mačuga, trvale bytom Jakubany 459   – počet platných hlasov 508 

Mgr. Jozef Michňa, trvale bytom Jakubany 502   – počet platných hlasov 386 

Michal Orechovský, trvale bytom Jakubany 149   – počet platných hlasov 356  

Ing. Štefan Vasiľ, trvale bytom Jakubany 479   – počet platných hlasov 360 

 

Správa Miestnej volebnej komisie obce Jakubany o výsledkoch volieb do orgánov 

samosprávy obce Jakubany je prílohou tejto zápisnice.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky volieb na starostu obce a volieb do 

obecného zastupiteľstva 

 

Bod 4. 

Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Lukáš Orlovský vyzval novozvoleného starostu obce 

JUDr. Jozefa Mačugu, aby zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce podľa § 13 ods. 2 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce a Slovenskej republiky,  Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 

ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

Zložený sľub následne potvrdil svojim podpisom. 

 

Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Lukáš Orlovský, odovzdal Osvedčenie o zvolení 

novozvolenému starostovi obce Jakubany JUDr. Jozefovi Mačugovi. 

 

Podpísaný sľub starostu obce je prílohou tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce JUDr. Jozef Mačuga zložil 

zákonom predpísaný sľub starostu obce 

 

Bod 5. 

Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Lukáš Orlovský vyzval novozvolených poslancov 

obce, aby zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obce, podľa § 26 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.". 

 

Zložený sľub následne potvrdili svojim podpisom. 

 

Podpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva je prílohou tejto zápisnice 

 

Na zasadnutie prišiel poslanec RNDr. Ján Kundľa, ktorý sa ospravedlnil za svoje omeškanie.  

 

Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Lukáš Orlovský, odovzdal osvedčenie o zvolení 

novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.  
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Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva:  

a) Compeľ Ján  

b) Jakubianský Ján, Mgr.  

c) Kundľa Ján, RNDr.  

d) Mačuga Ján, Ing.  

e) Mačuga Radoslav  

f) Michňa Jozef, Mgr.  

g) Orechovský Michal  

h) Vasiľ Štefan, Ing. 

 

Bod 6. 

Novozvolený starosta obce JUDr. Jozef Mačuga vystúpil pred zastupiteľstvom a prítomnými 

hosťami. Vo svojom prejave poďakoval občanom za účasť vo voľbách a za prejavenú dôveru, 

ktorú mu dali. Novozvoleným poslancom zablahoželal k zvoleniu, poprial im úspešné štyri 

roky, veľa trpezlivosti a vždy múdre rozhodnutia. Verí, že v spolupráci s nimi vytvoria v obci 

pokojnú atmosféru a budú konať vždy v jej záujme a v prospech všetkých našich občanov.  

 

Zároveň poďakoval končiacemu poslancovi obecného zastupiteľstva Mgr. Jaroslavovi 

Kundľovi za dlhodobú spoluprácu.   

 

Príhovor novozvoleného starostu obce je prílohou tejto zápisnice.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu JUDr. Jozefa 

Mačugu 

 

Bod 7. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga viedol prvé – Ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Skonštatoval, že počet prítomných poslancov je osem, a teda obecné 

zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné.  

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 

pozvánkou.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva tak, ako bol doručený poslancom.  

 

Za: 8 (Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján Mačuga, 

Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Michal Orechovský, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program prvého – Ustanovujúceho 

zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Oznámenie výsledkov volieb do miestnej samosprávy a odovzdanie osvedčení o zvolení 

novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií  

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce  
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7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení  

9. Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve  

10. Určenie platu starostu obce  

11. Voľby členov Rady školy  

12. Záver 

 

Bod 8. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga navrhol poslancom obecného zastupiteľstva, aby poverili 

poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga navrhol poslanca RNDr. Jána Kundľu a za svojho zástupcu 

si vybral poslanca Ing. Štefana Vasiľa, následne k tomu otvoril rozpravu.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa k tomu uviedol, že doteraz bolo nepísaným pravidlom, že 

zástupcom obce sa stáva poslanec s najvyšším počtom hlasov v komunálnych voľbách. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga uviedol, že zákon neurčuje, kto má byť zástupcom starostu 

obce, ale starosta si svojho zástupcu určuje sám.   

 

Nikto z prítomných už nemal žiadne pripomienky, a tak starosta obce JUDr. Jozef Mačuga 

nechal hlasovať o poverenom poslancovi, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva.  

 

Za: 6 (Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, Ing. Ján Mačuga, Radoslav Mačuga, 

Michal Orechovský, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 2 ( RNDr. Ján Kundľa, Mgr. Jozef Michňa) 

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca RNDr. Jána Kundľu zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

Bod 9. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol návrh na zriadenie komisií pri obecnom 

zastupiteľstve v Jakubanoch.  

 

Následne k tomuto bodu otvoril rozpravu, kde poslanci po dohode zriadili tieto komisie a 

zvolili ich členov po jednomyseľnom hlasovaní takto:  

 

Komisia na ochranu verejného záujmu 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu na ochranu verejného záujmu.  

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov komisie, a to poslancov Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. 

Ján Kundľa, Ing. Štefan Vasiľ.  

 

Za: 8 (Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján Mačuga, 

Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Michal Orechovský, Ing. Štefan Vasiľ)  
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Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu  

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie na ochranu verejného záujmu – 

poslancov Mgr. Jána Jakubianského, RNDr. Jána Kundľu a Ing. Štefana Vasiľa 

 

Komisia pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce  

Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov komisie, a to poslancov Petra Firču, RNDr. Jána 

Kundľu a Ing. Štefana Vasiľa. 

 

Za: 8 (Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján Mačuga, 

Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Michal Orechovský, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce 

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov komisie: poslancov Petra Firču, RNDr. Jána Kundľu 

a Ing. Štefana Vasiľa 

 

Komisia pre živelné pohromy a ochranu životného prostredia 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu pre živelné pohromy a ochranu životného prostredia 

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov Komisie pre živelné pohromy a ochranu životného 

prostredia, a to poslancov Jána Compeľa, Ing. Jána Mačugu a Mgr. Jozefa Michňu. 

 

Za: 8 (Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján Mačuga, 

Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Michal Orechovský, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu pre živelné pohromy a ochranu životného prostredia 

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov komisie: poslancov Jána Compeľa, Ing. Jána Mačugu 

a Mgr. Jozef Michňu 

 

 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru. 

 

Obecné zastupiteľstvo  zvolilo členov Komisie pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru, a to 

poslancov Mgr. Jána Jakubianského, Radoslava Mačugu a Michala Orechovského 

 

Za: 8 (Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján Mačuga, 

Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Michal Orechovský, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru 

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov komisie poslancov Mgr. Jána Jakubianského, Radoslava 

Mačugu a Michala Orechovského. 

 

 

Bod 10. 

JUDr. Jozef Mačuga informuje, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákon č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecnému zastupiteľstvu je okrem iného 

vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 253/1994 Z.z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov.  

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 

ods. 1.  

 

Priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyv.) = plat zaokrúhlený na celé euro hore 

 

Obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže 

plat (určený podľa § 3 ods. 1) zvýšiť až o 60 %. ( od 0 do 60%). 

 

Návrh na plat starostu Obce Jakubany a dôvodová správa sú prílohou tejto zápisnice.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. 

 

Poslanec Ján Compeľ navrhuje ostať pri základnom plate a postupom času sa môže plat 

navýšiť o určité percentá.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ navrhuje staronovému starostovi obce pokračovať v jeho 

doterajšom plate.  

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský navrhuje taktiež základný plat, navýšenie až po dokončení 

rozpracovaných projektov.   

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa je taktiež za základný plat, keď sa tu všetko mení.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ informuje poslancov o získaní dotácie na takmer 127 923,00 € na 

zateplenie KD a kina.  

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodáva, že nie je problém kedykoľvek upraviť a navýšiť plat 

starostu obce.  

 

Nikto z prítomných už nemal k tomuto bodu pripomienky, a tak nechal starosta obce JUDr. 

Jozef Mačuga hlasovať za návrhy. 

 

 

 



8 

 

Návrh na zvýšenie platu o 50%: 

Za: 3 (Ing. Ján Mačuga, Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 5 (Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Mgr. Jozef Michňa,  

  Michal Orechovský)            

Zdržal sa: 0 

 

Návrh na základný plat: 

Za: 5 (Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Mgr. Jozef Michňa,  

    Michal Orechovský)             

Proti: 3 (Ing. Ján Mačuga, Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ) 

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu obce Jakubany JUDr. Jozefovi Mačugovi, v súlade 

s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vo výške 2,2 

násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok s 

účinnosťou odo dňa zloženia sľubu 

 

Bod 11. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol návrh na delegovanie členov z radu poslancov 

do Rady školy. 

 

Následne bola k tomuto bodu otvorená rozprava, kde podľa názoru jednotlivých poslancov by 

bolo vhodné, aby poslanci, ktorí boli členmi Rady školy v minulom volebnom období a boli 

opäť zvolení v komunálnych voľbách ostali členmi rady školy, a aby sa zvolil len 1 nový člen 

Rady školy.  

 

Po diskusii a vyjadreniach prítomných poslancov sa navrhol za nového člena Rady školy 

poslanec RNDr. Ján Kundľa. 

 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky a tak nechal starosta obce JUDr. Jozef 

Mačuga o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8 (Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján Mačuga, 

Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Michal Orechovský, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo  zvolilo jednomyseľne člena Rady školy, a to RNDr. Jána Kundľu 
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Bod 12. 

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce JUDr. 

Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a prvé Ustanovujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková, podpísaná 

 

Overovatelia zápisnice:  

Radoslav Mačuga, podpísaný  

 

Ján Compeľ, podpísaný 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa  24. 11. 2022      

 

 

JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

                  starosta obce  

               


