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Z Á P I S N I C A 

 

z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  

konaného dňa 19.  09.  2019 o 17:00 hod. 

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

 

Prítomní:             JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 

Mgr. Jozef Bakoš 

Mgr. Ján Jakubianský 

RNDr. Ján Kundľa 

Mgr. Jaroslav Kundľa 

Radoslav Mačuga 

Mgr. Jozef Michňa 

Ing. Štefan Vasiľ 

PaedDr. Katarína Vasiľová 

 

Neprítomní:   Ján Compeľ 

 

Ostatní prítomní:             JUDr. Katarína Ţelezníková – hlavný kontrolór obce 

Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 

Rybovičová Anna – ekonómka obce 

           

Občania obce v počte:  1 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z deviateho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany o  plnení 

uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Prejednanie výpovede poistnej zmluvy – Potok Šmidovec a Michňov potok 

6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy – Zberné miesto  

7. Uzatvorenie nájomnej zmluvy – Chodník medzi obcami Jakubany a Nová 

Ľubovňa 

8. Prevod nehnuteľného majetku obce po zverejnení – Rybovičová Katarína, 

Jakubany 438 

9. Prevod nehnuteľného majetku obce po zverejnení – Kundľa Jozef, Košice 

10. Rokovací poriadok komisií pri OZ 

11. Príprava protipovodňových opatrení v obci Jakubany 

12. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jakubany  

13. Výzva MAS Ľubovniansko – opatrenie 7.2 výstavba chodníka medzi obcami 

Jakubany a Nová Ľubovňa 

14. Výročná správa konsolidované celku za rok 2018 

15. Rozpočtové opatrenie č. 7 

16. Rozpočtové opatrenie č. 8 

17. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

18. Záver 

 

K bodu 1  

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril a viedol desiate zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, 
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ţe počet prítomných poslancov je sedem a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Ospravedlnil poslanca RNDr. Jána Kundľu, ktorý bude z pracovných dôvodov trocha meškať. 

 

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: 7        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh programu desiateho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z deviateho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany o  plnení 

uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Prejednanie výpovede poistnej zmluvy – Potok Šmidovec a Michňov potok 

6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy – Zberné miesto  

7. Uzatvorenie nájomnej zmluvy – Chodník medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa 

8. Prevod nehnuteľného majetku obce po zverejnení – Rybovičová Katarína, 

Jakubany 438 

9. Prevod nehnuteľného majetku obce po zverejnení – Kundľa Jozef, Košice 

10. Rokovací poriadok komisií pri OZ 

11. Príprava protipovodňových opatrení v obci Jakubany 

12. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jakubany  

13. Výzva MAS Ľubovniansko – opatrenie 7.2 výstavba chodníka medzi obcami 

Jakubany a Nová Ľubovňa 

14. Výročná správa konsolidované celku za rok 2018 

15. Rozpočtové opatrenie č. 7 

16. Rozpočtové opatrenie č. 8 

17. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

18. Záver 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga vyzval poslancov na doplnenie programu rokovania. Z 

prítomných poslancov nikto nedoplnil program rokovania, a preto nechal o programe 

zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať. 

 

Za: 7        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program desiateho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z deviateho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany o  plnení 

uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Prejednanie výpovede poistnej zmluvy – Potok Šmidovec a Michňov potok 

6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy – Zberné miesto  

7. Uzatvorenie nájomnej zmluvy – Chodník medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa 

8. Prevod nehnuteľného majetku obce po zverejnení – Rybovičová Katarína, 

Jakubany 438 
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9. Prevod nehnuteľného majetku obce po zverejnení – Kundľa Jozef, Košice 

10. Rokovací poriadok komisií pri OZ 

11. Príprava protipovodňových opatrení v obci Jakubany 

12. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jakubany  

13. Výzva MAS Ľubovniansko – opatrenie 7.2 výstavba chodníka medzi obcami 

Jakubany a Nová Ľubovňa 

14. Výročná správa konsolidované celku za rok 2018 

15. Rozpočtové opatrenie č. 7 

16. Rozpočtové opatrenie č. 8 

17. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

18. Záver 

 

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

Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Mgr. Jozefa Bakoša a Mgr. Jozefa Michňu. 

  

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

 

Za: 7        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z desiateho 

zasadnutia poslancov Mgr. Jozefa Bakoša a Mgr. Jozefa Michňu 

 

K bodu 3 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský vykonal kontrolu plnenia uznesenia z deviateho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Konštatoval, ţe uznesenia sú splnené, resp. sa plnia. 

   

K bodu 4 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo hlavnému kontrolórovi JUDr. Kataríne 

Ţelezníkovej, ktorá predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Jakubany o  plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.  

  

Materiál bol poslancom predloţený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na 

preštudovanie. 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí je prílohou tejto zápisnice.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 

poslancov nemal k tomuto bodu pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Jakubany o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

 

K bodu 5 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o prejednaní 

výpovede poistnej zmluvy – Potok Šmidovek a Michňov potok. Táto poistná zmluva končí 

v polovici mesiaca október.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 

poslancov nemal k tomuto bodu pripomienky, a tak nechal o tomto bode hlasovať. 
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Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne výpoveď poistnej zmluvy č. 4419001058 

uzatvorenej so spoločnosťou Komunálna poisťovňa, a.s. predmetom ktorej je poistenie úpravy 

potoka Šmidovec, KN – C parc. č. 2494, 2495/1, 2628/11, 2661, 2509 

 

K bodu 6 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s potrebou 

uzatvorenia nájomnej zmluvy ohľadne Zberného miesta medzi obcou Jakubany a Urbárskou 

spoločnosťou obce Jakubany, pozm. spol., Jakubany 71. Dodal, ţe bolo vykonané zameranie 

pozemku pod Zberným miestom. Nájom za tento pozemok bude 1,00 €/ročne na dobu 

neurčitú a výpovedná lehota je 1 rok.  

 

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

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ sa opýtal na výšku nájmu. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, ţe výška nájmu za tento pozemok je 1,00 

€/ročne. Hlavný kontrolór obce JUDr. Katarína Ţelezníková zároveň dodala, ţe výpovedná 

lehota je 1 rok, avšak Urbárska spoločnosť si túto lehotu ešte má prerokovať.  

 

Nikto z prítomných poslancov nemal k tomuto bodu ďalšie pripomienky, a tak nechal starosta 

obce JUDr. Jozef Mačuga o tomto bode zahlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi zmluvnými 

stranami Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozm. spol., Jakubany 71, 065 12 Jakubany, 

IČO: 31 305 237 ako prenajímateľom a Obcou Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany, 

IČO: 00 329 924 ako nájomcom, predmetom ktorej je parcela C KN č. 2639/46, druh 

pozemku ostatná plocha s výmerou 402 m
2
, a časť  E KN parc. č. 138169/45 o výmere 966 m2 

vedené na LV č. 7138, katastrálne územie Jakubany, obec Jakubany, okres Stará Ľubovňa za 

účelom zriadenia zberného miesta na triedený zber komunálneho odpadu. Celková výmera 

predmetu nájmu predstavuje 1368 m
2
 

 

K bodu 7 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s potrebou 

uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi obcou Jakubany a Urbárskou spoločnosťou obce 

Jakubany, pozm. spol., Jakubany 71 na vybudovanie chodníka medzi obcami Jakubany 

a Nová Ľubovňa. Dodal, ţe bolo vykonané zameranie pozemku určeného na výstavbu 

chodníka, jedná sa o parcelu o výmere 550 m2 súbeţne popri hlavnej ceste. Výpovedná lehota 

je 1 rok.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto z prítomných 

poslancov nemal k tomuto bodu pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať.  

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi zmluvnými 

stranami Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozm. Spol., Jakubany 71, 065 12 Jakubany, 

IČO: 31 305 237 ako prenajímateľom a Obcou Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany, 
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IČO: 00 329 924 ako nájomcom, predmetom ktorej je parcela registra C KN číslo 2668/2 

o výmere 550 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie spoluvlastnícky podiel 1/1, 

katastrálne územie Jakubany, obec Jakubany, okres Stará Ľubovňa, ktorá vznikla na základe 

geometrického plánu č. 68/2019 ktorý vyhotovil Štefan Gulaši a úradne overil Ing. Jarmila 

Firmentová pod č. G1-511/2019 dňa 02.09.2019 a to za účelom výstavby chodníka medzi 

obcami Jakubany a Nová Ľubovňa 

 

K bodu 8 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s prevodom 

nehnuteľného majetku medzi obcou Jakubany a pani Rybovičovou Katarínou, bytom 

Jakubany 438. Dodal, ţe sa jedná pozemok pod stodolou, ktorú pani Rybovičová dlhodobo 

uţíva a chce si ho majetkovo vysporiadať. Pani Rybovičová bola poslancami obecného 

zastupiteľstva na mieste samom upozornená, ţe pri  vyhotovení geometrického plánu nemôţe 

zasahovať do miestnej komunikácie.   

 

Ide o odpredaj KN - C parc. č. 867/2, diel 4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 

ktorá vznikla odčlenením od  KN - E parc. č. 13795/2, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

171 m2 vedenej na LV č. 6930 vo vlastníctve obce Jakubany a to na základe geometrického 

plánu č. 49/2019, ktorý vyhotovil Štefan Gulaši, úradne overil: Ing. Vladimír Kupčo 

a autorizačne overil: Ing. Jarmila Firmentová pod č. G1-315/2019 dňa 19.06.2019 a odpredaj 

KN - C parc. č. 868/2, Orná pôda o výmere 45 m2 ktorá vznikla odčlenením dielu 1 od  KN - 

E parc. č. 7005/8, Orná pôda o výmere 26 m2, dielu 2 od KN - E parc. č. 13795/2, Zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 171 m2 a dielu 3 od KN - E parc. č. 13795/2, Zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 171 m2 vedené na LV č. 6930 vo vlastníctve obce Jakubany a to na 

základe geometrického plánu č. 49/2019, ktorý vyhotovil Štefan Gulaši, úradne overil: Ing. 

Vladimír Kupčo a autorizačne overil: Ing. Jarmila Firmentová pod č. G1-315/2019 dňa 

19.06.2019. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoriť k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 

poslancov nemal pripomienky, a preto nechal zahlasovať o  prevode nehnuteľného majetku.  

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj KN - C parc. č. 867/2, diel 4, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 ktorá vznikla odčlenením od  KN - E parc. č. 

13795/2, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m2 vedenej na LV č. 6930 vo vlastníctve 

obce Jakubany a to na základe geometrického plánu č. 49/2019, ktorý vyhotovil Štefan 

Gulaši, úradne overil: Ing. Jarmila Firmentová pod č. G1-315/2019 dňa 19.06.2019. 

Odpredaj KN - C parc. č. 868/2, Orná pôda o výmere 45 m2 ktorá vznikla odčlenením dielu 1 

od  KN - E parc. č. 7005/8, Orná pôda o výmere 26 m2, dielu 2 od KN - E parc. č. 13795/2, 

Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m2 a dielu 3 od KN - E parc. č. 13795/2, 

Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m2 vedené na LV č. 6930 vo vlastníctve obce 

Jakubany a to na základe geometrického plánu č. 49/2019, ktorý vyhotovil Štefan Gulaši, 

úradne overil: Ing. Jarmila Firmentová pod č. G1-315/2019 dňa 19.06.2019 Kataríne 

Rybovičovej, rod. Špesovej, nar. 01. 07. 1950, bytom Jakubany 438, 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 

všetkých poslancov. Počet prítomných poslancov 8  z celkového počtu 9  

Hlasovanie: Za: 8     Proti: 0     Zdrţal sa: 0  
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za kúpnu cenu spolu 292,00 € čo predstavuje výmeru 73 m2 x 4,00 EUR/m2  Kataríne 

Rybovičovej, rod. Špesovej, bytom  Jakubany č. 438, 065 12 Jakubany 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

 

Uvedená parcela sa nachádza pod hospodárskou budovou vo vlastníctve ţiadateľa a tvorí jej 

neoddeliteľnú súčasť. Tieto nehnuteľnosti uţívali uţ rodičia ţiadateľky a z toho dôvodu si 

chce vlastnícky vzťah k týmto nehnuteľnostiam majetkoprávne vysporiadať.     

 

K bodu 9 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval obecné zastupiteľstvo zastupiteľstva 

s prevodom nehnuteľného majetku medzi obcou Jakubany a pánom Kundľom Jozefom, 

bytom Matuškova 2, Košice. Jedná sa o pozemok, kde obec má podiel 3/32 a pán Kundľa má 

predkupné právo.   

 

Ide o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na KN - E parc. č. 9214, Orná pôda o výmere 512 

m2, kde spoluvlastnícky podiel obce predstavuje výmeru 48 m2 a KN – E parc. č. 9215, Orná 

pôda o výmere 593 m2, kde spoluvlastnícky podiel obce predstavuje výmeru 55,6 m2, 

nehnuteľnosti vedené na LV č. 215, k. ú. Jakubany kde je pod B vedený ako podielový  

spoluvlastník Obec Jakubany so spoluvlastníckym podielom 3/32 k celku. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 

poslancov nemal pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať.  

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Mgr. Ján Jakubianský, Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga,   

           Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan Vasiľ, PaedDr. Katarína Vasiľová) 

Proti: 0            

Zdrţali sa: 1 (RNDr. Ján Kundľa) 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu na KN - E parc. č. 9214, 

Orná pôda o výmere 512 m2, kde spoluvlastnícky podiel obce predstavuje výmeru 48 m2 

a KN – E parc. č. 9215, Orná pôda o výmere 593 m2, kde spoluvlastnícky podiel obce 

predstavuje výmeru 55,6 m2, nehnuteľnosti vedené na LV č. 8215, k. ú. Jakubany kde je pod 

B2 vedený ako podielový  spoluvlastník Obec Jakubany so spoluvlastníckym podielom 3/32 

k celku Jozefovi Kundľovi, rod. Kundľovi, nar. 26. 02. 1956, bytom Matuškova 2/389, 040 01 

Košice, 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 všetkých poslancov. Počet prítomných poslancov 8  

z celkového počtu 9.  

Hlasovanie: Za: 7     Proti: 0     Zdrţal sa: 1  

 

za kúpnu cenu spolu 1 036,00 € čo predstavuje výmeru 103,6m2 x 10,00 €/m2  Jozefovi 

Kundľovi, bytom Matuškova 2/389, 040 01 Košice. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

 

Ţiadateľ je väčšinovým podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, kde jeho spoluvlastnícky 

podiel predstavuje 29/32 k celku. Vzhľadom k tomu ţe tieto nehnuteľnosti uţívali uţ právni 

predchodcovia ţiadateľa a taktieţ v  zmysle § 140 občianskeho zákonníka má ţiadateľ na 

uvedené nehnuteľnosti predkupné právo má v úmysle si tieto nehnuteľnosti majetkoprávne 

vysporiadať. 
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K bodu 10 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Rokovací 

poriadok komisií pri Obecnom zastupiteľstve. Dodal, ţe v tomto poriadku sú jasne stanovené 

podmienky rokovania komisií. Tento návrhu Rokovacie poriadku následne poslancom 

obecného zastupiteľstva prečítal.  

 

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

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ dodal, ţe zápisnice z rokovania komisií nie je potrebné 

zverejňovať na webovom sídle obce, keďţe tento materiál je len pomocný a výsledná 

zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva sa zverejňuje. 

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa dodal, ţe je za to, aby tam ostala doloţka o tom, ţe poslanec 

má dovolené 3-krát vymeškať zasadnutie komisie. 

 

Nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky k tomuto bodu, a preto nechal 

starosta obce JUDr. Jozef Mačuga o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Rokovací poriadok komisií pri Obecnom 

zastupiteľstve 

 

K bodu 11 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva list zaslaný 

Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik, Odštepný závod Košice, v ktorom 

chcú realizovať prípravy protipovodňových opatrení v obci Jakubany. Dodal, ţe Slovenský 

vodohospodársky podnik má investičné zámery na toku Jakubianka, ktoré by chceli 

zrealizovať v rokoch 2020 aţ 2022. Celková dĺţka je pribliţne 920 m po toku Jakubianky. Od 

obce Jakubany ţiadajú spoluprácu pri príprave týchto protipovodňových opatrení.  

 

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

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ sa pýta, či nebude problém ak obec poskytne financie alebo 

materiál Slovenskému vodohospodárskemu podniku. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, ţe sú to poloţky na protipovodňové opatrenia, 

čiţe beţné výdavky.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Mačuga dodáva, ţe je potrebné dodať lomový kameň. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, ţe je ľahšie poskytnúť lomový kameň a tým sa 

obec vyhne zbytočnému vybavovaniu povolení na tieto protipovodňové opatrenia, ktoré za 

nám vybaví Slovenský vodohospodársky podnik.  

 

Nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky k tomuto bodu, a preto nechal 

starosta obce JUDr. Jozef Mačuga o tomto bode hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne spoluprácu so Slovenským Vodohospodárskym 

podnikom , š.p. Odštepný závod Košice pri zabezpečení protipovodňových opatrení v obci 
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v rokoch 2020-2022 v zmysle predloţeného návrhu - listu zo dňa 19.06.2019, číslo: CS SVP 

OZ KE 717/2019/26 

 

K bodu 12 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh 

Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jakubany. Uviedol, ţe v Článku 24 bolo 

uvedené, ţe starosta obce môţe rozhodovať len do finančného limitu 10 000,00 €. Zmena 

nastane vo finančnom limite, a teda suma sa upraví na 1 000,00 €. Prijatím tejto zmeny sumy 

zaniká Uznesenie č. 4/A11/2019.  

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoriť k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 

poslancov nemal pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce 

 

K bodu 13 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva informácie 

ohľadne Výzvy cez MAS Ľubovniansko, cez ktorú by obce Jakubany chcela realizovať 

výstavbu chodníka medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa. Keďţe vo výzve je suma 

120 000,00 € a zapojených je 13 obcí okresu, maximálna výška na jedného ţiadateľa je 

30 000,00 €. Obec chce ţiadať plných 30 000,00 €, keďţe realizácia chodníka medzi obcami 

musí byť rozdelená na dve časti, a to jedna časť bude realizovaná našou obcou (268 m + 

mostík) a druhá časť obcou Nová Ľubovňa (269 m). Termín podania ţiadostí mal byť do 

konca mesiaca október, avšak termín bol predĺţený.  

 

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

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa sa pýta, či by nebolo lepšie naprojektovať tento chodník na 

strane poľnohospodárskeho druţstva a tým aj napojenie na náš existujúci chodník v obci.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, ţe zvaţoval túto moţnosť, avšak keď sa na to 

pozrel bliţšie, zhodnotil, ţe nastane problém pri majetkovom vysporiadaní.  

 

Nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, a preto nechal starosta obce JUDr. 

Jozef  Mačuga o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne predloţenie ŢoNFP za účelom realizáciu 

projektu „Výstavba chodníka medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa - realizovaného v 

rámci výzvy MAS_016/7.2/2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a 

platným programom rozvoja obce 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne zabezpečenie realizácie projektu „Výstavba 

chodníka medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa“ v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci 
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Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou projektu „Výstavba chodníka medzi obcami 

Jakubany a Nová Ľubovňa“ 

 

K bodu 14 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Výročnú 

správu konsolidovaného celku za rok 2018. Správu vypracovala účtovníčka obce pani 

Rejdová Agnesa.  

 

Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2018 je prílohou tejto zápisnice.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoriť k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 

poslancov nemal pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu konsolidovaného celku za rok 2018 

 

K bodu 15 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo ekonómke obce pani Anne Rybovičovej, 

ktorá predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 7  v súlade s ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie.  

 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 je prílohou tejto zápisnice.  

 

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

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský sa pýta, či je moţné zahlasovať za zmenu klasifikácie aj 

mesiac pozadu.  

 

Ekonómka obce pani Rybovičová dodala, ţe Rozpočtové opatrenie č. 7 berie Obecné 

zastupiteľstvo na vedomie.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

7 – starostu obce 

 

Nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, a preto nechal starosta obce JUDr. 

Jozef Mačuga o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Schválený rozpočet k 01. 01. 2019 beţné príjmy  2 170 516,00 € 

Rozpočet po úprave k 20. 08. 2019    3 158 959,53 € 

 

Schválený rozpočet k 01. 01.2019 beţné výdaje 2 078 900,00 € 

Rozpočet po úprave k 20. 08. 2019    3 155 578,65 € 
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Rozpočet po úprave:   

Príjmová časť   3 158 959,53 € 

Výdajová časť   3 155 578,65 € 

Rozdiel          3 380,88 € 

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Mgr. Ján Jakubianský, Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, 

Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan Vasiľ, PaedDr. Katarína Vasiľová) 

Proti: 0            

Zdrţali sa: 1 (RNDr. Ján Kundľa) 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu klasifikácie účtovnej poloţky – Všeobecný materiál na 

údrţbu Miestnych komunikácií v Carinke z beţných výdavkov na kapitálové výdavky 

 

K bodu 16 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo ekonómke obce pani Anne Rybovičovej, 

ktorá predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 8  v súlade s ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie.  

 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 je prílohou tejto zápisnice.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 

poslancov nemal ďalšie pripomienky, a preto nechal o tomto bode zahlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Schválený rozpočet k 01. 01. 2019 beţné príjmy  2 170 516,00 € 

Rozpočet po úprave k 19. 09. 2019    3 227 803,66 € 

 

Schválený rozpočet k 01. 01.2019 beţné výdaje 2 078 900,00 € 

Rozpočet po úprave k 19. 09. 2019    3 223 694,22 € 

 

Rozpočet po úprave:   

Príjmová časť   3 227 803,66 € 

Výdajová časť   3 223 694,22 € 

Rozdiel          4 109,44 € 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 8 v súlade s ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

K bodu 17 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal priestor na interpelácie poslancov a následne 

pripomienky občanov. 

 

Interpelácie občanov 

Beskydová Anna, Jakubany 579 

Chcela by sa poslancov obecného zastupiteľstva opýtať ohľadne postupu vysporiadania si 

svojho pozemku oproti roľníckemu druţstvu v Novej Ľubovni, nakoľko tento pozemok 
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uţívali dlhé roky jej rodičia, avšak tento pozemok si nevysporiadali. Dodala, ţe tieto pozemky 

dostali jej rodičia ako výmenu za pozemky pod kaštieľom.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa dodal, ţe je potrebné zistiť spôsob nadobudnutia tohto 

pozemku.  

 

JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe nikoho nechce ukrátiť o jeho pozemok, avšak je potrebné 

zistiť, ako sa tieto pozemky zamieňali resp. odpredávali za pozemky pod kaštieľom. Je 

potrebné zvolať komisiu a prešetriť tento stav.  

 

Krajňák Ján Ing. (ml.), Jakubany 426 

 

Chcel by sa opýtať ohľadne IBV Carinka a šatniam TJ Sokol, vzhľadom na zaslaný list - 

stanovisko od Slovenského pozemkového fondu. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, ţe projekt šatne TJ Sokol Jakubany sa bude 

realizovať na mieste terajších šatní a IBV Carinka bude realizovaná, avšak je potrebné najprv 

v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom realizovať protipovodňové 

opatrenia.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ dodal, ţe projekt výstavby šatní pre TJ Sokol sa presúval kvôli 

moţným povodniam, keďţe v roku 2010 bola táto oblasť zaplavená riekou Jakubianka, ktorá 

sa vyliala z koryta.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa dodal, ţe projekt výstavby šatní na existujúcom mieste je 

výhodnejší pribliţne o 100 000,00 €.   

 

Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský 

Chcel by sa opýtať, čo v prípade naplnenia kontajnerov v Zbernom mieste, ak príde občan 

a naplní ho celý.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe ľudia sa snaţia postupne separovať, avšak stále 

je tam zamestnanec, ktorý ich nasmeruje. Na veľkoobjemový a nebezpečný odpad je z firmy 

EKOS určený dvakrát ročne zvoz, ktorý má zabrániť naplneniu kontajnera jednou osobou. 

Občania sú vţdy informovaní o tomto zvoze či uţ rozhlasom alebo informačnými letákmi, 

ktoré sú zverejnené na webovej stránke obce a úradných tabuliach v obci. Chceme, aby takýto 

odpad bol občanmi dovezený na Zberné mieste, aby nedochádzalo k jeho roznášaniu po obci.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa dodal, ţe v meste Stará Ľubovňa je vývoz nebezpečného 

a veľkoobjemového odpadu takisto dvakrát ročne, avšak ak niekto prerába alebo rekonštruuje 

byt či dom, zabezpečí si svoj kontajner.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa dodal, ţe toto Zberné miesto má svoje plusy aj mínusy, 

vzhľadom na postavenie občan alebo podnikateľ.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa ešte dodal, ţe ak budeme zabraňovať občanom prinášať tento 

odpad na Zberné miesto, môţe sa stať, ţe to skončí niekde inde a to nechceme.  
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Poslanec Ing. Štefan Vasiľ tvrdí, ţe je potrebné určiť nejaký poplatok za naplnenie ½ alebo 

celého kontajnera, keďţe vývoz zabezpečuje obec na svoje náklady. Je potrebné pouvaţovať 

o riešení tejto situácie.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa dodal, ţe ak má občan tento veľkoobjemový odpad naloţený na 

vlečke, je moţnosť ho hneď odviesť do firmy EKOS, avšak bolo by to za poplatok určený 

hmotnosťou tohto odpadu.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe v obci Nová Ľubovňa majú vývoz odpadu 

nastavený systémom lístkov alebo vriec z EKOSu, ktoré si môţu zakúpiť  na jeden vývoz. Je 

zverejnená výzva z Environmentálneho fondu na kontajnery, do ktorej sa chceme zapojiť 

a nakúpiť tak 1100 litrové nádoby aby sa neplatili vysoké poplatky za odvoz 

veľkoobjemových kontajnerov. 

 

Hlavný kontrolór obce JUDr. Katarína Ţelezníková 

Chcela by sa vyjadriť ohľadne problému s nakladaním s odpadom, ţe je potrebné od 01. 01. 

2020 zvýšiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu minimálne o 5,00 €, nakoľko sa zvyšujú 

poplatky za odvoz odpadu, ako aj za skládky, na ktoré je tento odpad vyváţaný.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe poplatok, ktorý sa desať rokov nezvyšoval, je 

10,00 € ročne, najmenej v okrese Stará Ľubovňa, hoci v domácnostiach vyprodukujeme 

najviac odpadov, obec Nová Ľubovňa má iba o 150 obyvateľov viac a vyvezie za rok 390 ton 

odpadu, pokým Jakubany aţ 600 ton.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ 

Chcel by sa opýtať ohľadne priestorov a poplatkov za energie v priestoroch, ktoré patria obci 

a momentálne ich vyuţíva Rómska misia. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, ţe energie boli pred začiatkom vyuţívania 

týchto priestorov odpísané a budú tejto komunite slúţiť iba ako dočasné riešenie situácie, 

dokým nebude postavené komunitné centrum.  

 

Taktieţ by sa ešte chcel spýtať na riešenie vzniknutej situácie s nelegálnym postavením 

oplotenia pánom Rybovičom.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa dodal, ţe je potrebné postupovať podľa zákona ako má 

postupovať starosta obce, a to buď podanie ţaloby o vyprataní alebo ţaloba o odstránení 

stavby.   

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe v našich podmienkach môţeme mu uloţiť 

pokutu.  

 

Ďalej by sa poslanec Ing. Štefan Vasiľ chcel opýtať na fungovanie Centra voľného času pri 

ZŠ s MŠ Jakubany. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe momentálne funguje krúţok súbor a futbal. 

 

Ekonómka obce pani Rybovičová dodala, ţe vedenie školy malo do 15. 09. 2019 nahlásiť 

počty detí, ktoré navštevujú CVČ.  
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Organizácie, ktoré spravuje obce sú: 

TJ Sokol - 10 900,00 €, Folklórny súbor Kečera – 5 000,00 €, DHZ Jakubany – 1 000,00 €, 

Červený kríţ – 500,00 €, ZPFB – 500,00 €, Jednota dôchodcov – 2 600,00 €, CVČ – 

18 300,00 € 

 

Hlavný kontrolór obce JUDr. Katarína Ţelezníková dodala, ţe vo svojej Správe o kontrolnej 

činnosti práve toto spomínala, ţe všetky deti navštevujú všetky krúţky. Vtedy navrhovala 

poplatok napr. 1,00 € za dieťa.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Bakoš k tomu dodal, ţe len jeden krúţok je dotovaný.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa dodal, ţe je potrebné poţiadať ZŠ s MŠ Jakubany o  rozpis 

krúţkov, času, počtu detí a školiteľa, ktorý krúţok zabezpečuje, aby obec mala prehľad 

o účelnom pouţití peňaţných prostriedkov obce.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ by chcel ďalej doplniť rokovanie o prerokovanie platu starostu 

obce.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga k tomu dodal, ţe bolo potrebné zahrnúť to ako samostatný 

bod rokovania na začiatku, kedy sa hlasuje o doplnenom bode programu. Navrhuje teda, aby 

sa tento bod presunul do ďalšieho rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa 

Chcel by poţiadať, aby sa mulčovali a kosili pozemky, ktoré sú dlhodobo neudrţiavané.  

Taktieţ dodal, ţe zvony na plasty a sklo je potrebné umiestniť aj k bytovkám v časti Carinka.  

 

Poslanec Mgr. Jozef  Michňa súhlasí s tým, aby sa k bytovým domov BD A a BD B  

umiestnili tieto zvony na separovanie plastov a skla.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe je potrebné v tejto časti vybudovať klietku alebo 

uzamykateľné priestor na tieto kontajnery.  

 

Poslanec  RNDr. Ján Kundľa ďalej dodáva, ţe je potrebné pri bytových domoch vybudovať 

odvodňovací kanál, nakoľko po daţdi je tam problém s vodou na parkovisku a chodníkoch. 

A ďalej upozornil na preklep v hlasovaní v bode 4 v Zápisnici č. 9. 

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský 

Chcel by sa opýtať ohľadne výstavby Komunitného centra v rómskej osade.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe bol vybratý stavebný dozor pán Petrík z Lipian. 

Podľa vyjadrenia zástupcu spoločnosti Slovdach s. r. o., ktorý je zhotoviteľom stavby, chcú 

do začiatku zimného obdobia vybudovať hrubú stavbu KC, tak aby počas zimného obdobia 

mohli realizovať práce v interiéri .  

 

K bodu 18 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga v tomto bode nepredniesol ţiadne informácie, a preto 

pokračoval v zmysle programu.  
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K bodu 19 

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

Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a desiate zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková, podpísaná 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Jozef Bakoš, podpísaný  

 

 

Mgr. Jozef Michňa, podpísaný 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa  19. 09. 2019      

 

 

  

 

 

JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

                   starosta obce  

               


