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Z Á P I S N I C A 

 

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  

konaného dňa 14.  11.  2019 o 17:00 hod. 

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

 

Prítomní:             JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 

Mgr. Jozef Bakoš 

Ján Compeľ 

Mgr. Ján Jakubianský 

RNDr. Ján Kundľa 

Mgr. Jaroslav Kundľa 

Radoslav Mačuga 

Mgr. Jozef Michňa 

Ing. Štefan Vasiľ 

 

Neprítomní:   PaedDr. Katarína Vasiľová 

 

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 desiateho zasadnutia OZ 

4. Rozpočtové opatrenie č. 9 

5. Bezodplatný prevod nehnuteľnosti v správe Slovenského pozemkového fondu 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubany o odpadoch č. 1/2020 

7. Návrh Sadzobníka úhrad obce Jakubany 

8. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkoch 

9. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa a ţiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

10. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – Ján 

Mrug, Jakubany 301 

11. Prerokovanie ţiadosti o prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – 

Dunka Anton, Jakubany 520 

12. Prerokovanie ţiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – 

Dušan Bučko, Jakubany 601 

13. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

14. Záver 

 

K bodu 1  

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

zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, 

ţe počet prítomných poslancov je sedem a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Ospravedlnil poslanca Jána Compeľa, ktorý bude z pracovných dôvodov trocha meškať. 
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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 jedenásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z desiateho zasadnutia OZ 

4. Rozpočtové opatrenie č. 9 

5. Bezodplatný prevod nehnuteľnosti v správe Slovenského pozemkového fondu 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubany o odpadoch č. 1/2020 

7. Návrh Sadzobníka úhrad obce Jakubany 

8. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkoch 

9. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

10. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – Ján 

Mrug, Jakubany 301 

11. Prerokovanie žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – 

Dunka Anton, Jakubany 520 

12. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – 

Dušan Bučko, Jakubany 601 

13. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

14. Záver 

 

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

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ doplnil program rokovania o bod „Prejednanie platu starostu 

obce“. Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga doplnil program rokovania o bod „Návrh na 

odpísanie pohľadávok za TDO za staré roky 2004, 2007, 2008 a 2009“.  

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel poslanec Ján Compeľ s ospravedlnením sa za 

svoje omeškanie.  

 

Nikto z prítomných nedoplniť ţiadny ďalší bod, a preto nechal starosta obce JUDr. Jozef 

Mačuga o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program jedenásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z desiateho zasadnutia OZ 

4. Rozpočtové opatrenie č. 9 

5. Bezodplatný prevod nehnuteľnosti v správe Slovenského pozemkového fondu 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubany o odpadoch č. 1/2020 

7. Návrh Sadzobníka úhrad obce Jakubany 

8. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkoch 
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9. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

10. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – Ján 

Mrug, Jakubany 301 

11. Prerokovanie žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – 

Dunka Anton, Jakubany 520 

12. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – 

Dušan Bučko, Jakubany 601 

13. Návrh na odpísanie pohľadávok za TDO za staré roky 2004, 2007, 2008 a 2009 

14. Prejednanie platu starostu obce 

15. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

16. Záver 

 

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

Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Ing. Štefana Vasiľa a RNDr. Jána Kundľu. 

  

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

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z jedenásteho 

zasadnutia poslancov Ing. Štefana Vasiľa a RNDr. Jána Kundľu 

 

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

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

   

K bodu 4 

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

ktorá predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 9  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. 9 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 14. 11. 2019    3 370 728,38 € 

 

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

Rozpočet po úprave k 14. 11. 2019    3 366 618,94 € 

 

Rozpočet po úprave:   

Príjmová časť   3 370 728,38 € 
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Výdajová časť   3 366 618,94 € 

Rozdiel          4 109,44 € 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 9 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 5 

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

prijať uznesenie, aby sa mohlo pokračovať v procese bezodplatného prevodu nehnuteľnosti 

v správe Slovenského pozemkového fondu, ktorou je príjazdová cesta k Obecnému úradu.   

 

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

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa len dodal, ţe problematikou tohto bodu sa zaoberali poslanci 

aj na zasadnutí Komisie pre výstavbu, inovácie a strategický rozvoj obce.  

 

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

starosta JUDr. Jozef Mačuga o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo prehlasuje jednomyseľne, že v katastrálnom území obce Jakubany na 

parcelách, ktoré vznikli na základe Geometrického plánu č. 80/2019 zo dňa 06.11.2019, ktorý 

vyhotovil Štefan Gulaši, autorizačne overil Ing. Vladimír Kupčo dňa 06.11.2019 a to KN – C 

č. 2551/15, je parkovisko a miestna komunikácia, na KN – C parc. č. 2527/106, KN – C parc. 

č. 2527/107, KN – C parc. č. 2646/9 a KN – C parc. č. 2648/7 sú miestne komunikácie vo 

vlastníctve obce Jakubany a tieto stavby boli postavené pred rokom 1991 

 

K bodu 6 

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

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o miestnych daniach,  miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakubany. 

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie.  

 

Tento Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce v zákonom 

stanovenej lehote po dobu 15 dní.  

 

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.  

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 

o miestnych daniach,  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Jakubany 
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K bodu 7 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov s aktualizáciou Sadzobníka úhrad za 

úkony a sluţby, ktoré poskytuje obec Jakubany. Prečítal jednotlivé sumy, ktoré sa upravovali 

v tomto sadzobníku.  

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie. 

 

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 Sadzobník úhrad za úkony a služby 

poskytované obcou Jakubany s účinnosťou od 01. 01. 2020 

 

K bodu 8 

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

zrušenia VZN č. 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkoch, pretoţe sa schválil 

Sadzobník úhrad za úkony a sluţby poskytované obcou Jakubany. 

 

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 ruší jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o určení 

ostatných miestnych poplatkoch v znení jeho zmien a doplnkov, ktoré bolo schválené 

uznesením č.12/A3/2011 dňa 18.11.2011 

 

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

schváliť dodatok č. 4 k VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

a ţiaka školských zariadení so sídlom na území obce.  

  

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 Dodatok k č. 4 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka školských 

zariadení so sídlom na území obce 

 

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

prevodu nehnuteľného majetku medzi obcou Jakubany a pánom Mrugom Jánom, bytom 

Jakubany 301 ohľadne vysporiadania si pozemku. Dodal, ţe v roku 2016 mal pán Mrug 

schválený odpredaj nehnuteľnosti, avšak pán Mrug zomrel. Geometrický plán má viac ako 3 

roky a na zapísanie je potrebné zverejniť a schváliť zámer prevodu nehnuteľného majetku.  
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Ide o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na KN - E parc. č. 595, Zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 109 m2, KN – E parc. č. 597, Orná pôda o výmere 96 m2, nehnuteľnosti vedené na 

LV č. 7199, k. ú. Jakubany kde je pod B6 vedený ako podielový spoluvlastník Obec Jakubany 

so spoluvlastníckym podielom 13/168 k celku čo predstavuje spoluvlastnícky podiel o výmere 

15,86 m2 a diel 6 o výmere 61 m2, ktorý vznikol odčlenením od KN – E parc. č. 13736/21 na 

základe Geometrického pánu č. 139/2019 ktorý vyhotovila Ing. Oľga Mlynarčíková. Celková 

výmera odpredávaných spoluvlastníckych podielov predstavuje 76,86 m2. Obec odpredáva 

76,86 m2 za kúpnu cenu 4,00 €/m2, celkom za 307,45 € Jánovi Mrugovi, trvale bytom 

Jakubany 301, 065 12 Jakubany. 

 

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  zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného 

majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na 

KN - E parc. č. 595, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2, KN – E parc. č. 597, 

Orná pôda o výmere 96 m2, nehnuteľnosti vedené na LV č. 7199, k. ú. Jakubany kde je pod 

B6 vedený ako podielový spoluvlastník Obec Jakubany so spoluvlastníckym podielom 13/168 

k celku čo predstavuje spoluvlastnícky podiel o výmere 15,86 m2 a diel 6 o výmere 61 m2, 

ktorý vznikol odčlenením od KN – E parc. č. 13736/21 na základe Geometrického pánu č. 

139/2019 ktorý vyhotovila Ing. Oľga Mlynarčíková. Celková výmera odpredávaných 

spoluvlastníckych podielov predstavuje 76,86 m2. 

 

Obec odpredáva 76,86 m2 za kúpnu cenu 4,00 €/m2, celkom za 307,45 € Jánovi Mrugovi, 

trvale bytom Jakubany 301, 065 12 Jakubany 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Uvedené parcely  EKN 595 o výmere 109 m2, EKN 597 o výmere 96 m2 a diel 6 odčlenený od 

EKN 13736/21 o výmere 61 m2 sa nachádzajú pri rodinnom dome súp. č. 281 a tvoria 

neoddeliteľnú súčasť dvora a záhrady žiadateľa. 

 

K bodu 11 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva zámer 

prenájmu nehnuteľného majetku medzi obcou Jakubany a pánom Antonom Dunkom, bytom 

Jakubany 320.  

 

Jedná sa o zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu 

osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 9, písmeno c) – 

prípad hodný osobitného zreteľa: Prenájom časti KN – C parc. č. 2495/1 o výmere 50 m2, 

vedená LV č. 3339, v prospech Antona Dunku, trvale bytom Jakubany 520 v k. ú. Jakubany s 

výškou nájmu 1,00 €/m2/rok. 

 

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

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodal, ţe je potrebné nastaviť výšku nájmu za m2. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga k tomu odpovedá, ţe je to určené v zásadách o nakladaní 

s majetkom a teda výška nájmu je 1,00 € za m2, avšak je na zváţení či sa táto suma upraví.  
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Poslanec RNDr. Ján Kundľa dodal, ţe je potom potrebné kaţdému občanovi, ktorý vyuţíva 

obecné nehnuteľnosti zaslať oznámenie.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ k tomu dodal, ţe existujú 3 varianty tohto problému a to, keď 

niekto zastaval túto plochu, ohradil ju alebo si prioral poľnohospodársku pôdu vo svoj 

prospech.  Pán Dunka vedome postavil túto stavbu na obecnom pozemku. Je potrebné tento 

problém riešiť.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa dodal, ţe je potrebné postupovať rovnakým spôsobom pri 

kaţdom jednom prípade. Je toho názoru, ţe je potrebné vymáhať nájom aj súdnou cestou.  

 

Nikto z prítomných poslancov nemal ţiadne ďalšie pripomienky, a preto nechal o tomto bode 

hlasovať.  

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného 

majetku obce Jakubany z dôvodu osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí, §9a, odsek 9, písmeno c) – prípad hodný osobitného zreteľa: Prenájom časti KN – C 

parc. č. 2495/1 o výmere 50 m2, vedená LV č. 3339, v prospech Antona Dunku, trvale bytom 

Jakubany 520 v k. ú. Jakubany s výškou nájmu 1,00 €/m2/rok. 

 

Dôvod osobitného zreteľa:  
Predmetný pozemok je umiestnený  pod rodinným domom nájomcu, ktorý v súčasnej dobe 

užíva pozemok bez akéhokoľvek zmluvného alebo zákonného nároku. 

  

K bodu 12 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva so 

ţiadosťou o odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce pánovi Dušanovi Bučkovi, 

trvale bytom Jakubany 601. Dodal, ţe najprv je potrebné vyhotoviť geometrický plán.  

 

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 súhlasí jednomyseľne s vyhotovením geometrického plánu na 

odčlenenie časti KN – C parc. č. 2495/1 a to za prítomnosti zástupcu obce a bez zohľadnenia 

žiadosti o zmenu kúpnej ceny 

 

K bodu 13 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh na 

odpísanie pohľadávok za tuhý domový odpad za staré roky 2004, 2007, 2008 a 2009, ktorý 

spracovala pani Stempová. Ide o návrh na odpísanie starých nevymoţiteľných pohľadávok, 

celkovo v sume 279,41 €.    

 

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

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa dodal, ţe je potrebné sa zamyslieť nad tým, či podobná situácia 

nenastane znovu za 10 rokov, vzhľadom na to, ţe sa poplatky za komunálny odpad zvýšia.  
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Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa k tomu dodal, ţe ak nebudú dané osoby platiť tieto poplatky, 

môţe sa stať, ţe obec zašle Úradu práce ţiadosť o zaradenie na Inštitút osobitného príjemcu. 

Je potrebné sa tejto problematike venovať dlhodobo. 

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa dodal, ţe za posledné mesiace bol viackrát v rómskej osade 

a zhodnotil, ţe problém s odpadom tam stále pretrváva. Je potrebné ho komplexne riešiť. 

 

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 odpísanie starých nevymožiteľných 

pohľadávok za TDO za kalendárne roky 2004, 2007, 2008 a 2009 v celkovej sume spolu 

279,41 € 

 

K bodu 14 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo poslancovi Ing. Štefanovi Vasiľovi, ktorý 

tento bod doplnil do programu rokovania.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ oboznámil obecné zastupiteľstvo, ţe tak ako navrhol starostovi 

obce JUDr. Jozefovi Mačugovi v máji zvýšenie platu, teraz navrhuje jeho zníţenie, a je 

vyjadrení poslancov obecného zastupiteľstva či na základný plat alebo poníţenie o konkrétne 

percento. Poslanci taktieţ môţu určiť či hlasovanie bude verejné alebo tajné. Poslanec Ing. 

Štefan Vasiľ prenechal slovo kaţdému poslancovi.  

 

Poslanec Ján Compeľ sa k tomu vyjadril, ţe je za zníţenie platu starostu o určité percento. 

Dodal, ţe dôvodom je urýchlené konanie vo veci asfaltovej cesty v časti Carinka a taktieţ 

vytýčenie miestnej komunikácie v časti za futbalovým ihriskom. 

 

Poslanec RNDr.  Ján Kundľa sa vyjadril, ţe je taktieţ za zníţenie platu starostu, nie však na 

základ. Dodal, ţe výsledky práce sú viditeľné, avšak v niektorých prípadoch je vidieť 

prehnanú iniciatívu.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ dodal, ţe taktieţ sa pripája k predošlým vyjadreniam, vzhľadom 

na vyslovené „pre“ a „proti“, avšak vadí mu rýchla aktivita a iniciatíva zo strany starostu 

obce.   

 

Poslanec Mgr. Jozef Bakoš sa vyjadril k zníţenie platu starostu, nie však na základný plat.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa k tomu dodal, ţe starosta obce JUDr. Jozef Mačuga si priznal 

pochybenie a ospravedlnil sa. Asfaltovanie miestnej komunikácie sa zrealizovalo. Je však 

potrebné dodať, ţe v obci je vidieť výsledky práce starostu. Je za zníţenie o určité percento. 

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský sa vyjadril, ţe mal myšlienku zníţenia platu na základ, avšak 

po zváţení dodal, ţe je za zníţenie o 25 %.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa k tomu dodal, ţe starosta priznal svoju chybu, avšak je toho 

názoru, ţe v obci je vidieť kus urobenej práce. Je teda za zníţenie platu o určité percento.  
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Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prijal tieto vyjadrenia zo strany poslancov obecného 

zastupiteľstva. Nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, a preto nechal 

starosta obce JUDr. Jozef  Mačuga hlasovať za navrhnuté zníţenie platu. 

 

Hlasovanie za zníţenie platu starostovi obce o 25 % 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo určuje jednomyseľne v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o 

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

neskorších predpisov plat  starostovi obce JUDr. Jozefovi Mačugovi  znížený o 25 % na  10%  

mesačne s účinnosťou od 01. 12. 2019   

  

K bodu 15 

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

pripomienky občanov. 

 

Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský 

Chcel by sa opýtať na zoznam detí, ktoré navštevujú Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ 

Jakubany. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe ZŠ s MŠ Jakubany zaslala zoznam detí, ktoré 

navštevujú jednotlivé krúţky, spolu 172 detí. Dodal, ţe 17 krúţkov je realizovaných cez 

vzdelávacie poukazy. Jednotlivé poloţky budú konzultované pri návrhu rozpočtu obce na rok 

2020.  

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský ďalej dodal, ţe je potrebné zvolanie zasadnutia Komisie pre 

výstavbu, financie a strategický rozvoj obce.  

 

Taktieţ by sa chcel opýtať na aktuálnu situáciu ohľadne dotácie pre realizáciu šatní TJ Sokol 

Jakubany. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informuje, ţe zo Slovenského futbalového zväzu je to 

10 000,00 €, avšak naša ţiadosť na VÚC nebola úspešná. Rozpočet je pripravený, bude 

v kapitálových výdavkoch. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe je potrebné prerokovať rozpočet na túto 

rekonštrukciu, avšak momentálne sa vypratával tento priestor, búrala sa deliaca stena a taktieţ 

sa realizovali stierky na stenách.  

 

Ďalej by sa ešte chcel opýtať, koľko stála realizácie a asfaltovanie miestnej komunikácie 

v časti Carinka. 

 

Ekonómka obce pani Rybovičová dodala, ţe celková suma bola 113 324,00 €. 

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa 

Chcel by poţiadať, aby sa na 1. polrok 2020 schválil Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

nakoľko je to prehľadnejšie.  
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Ďalej by chcel upozorniť na stratu dopravného označenie obce, ktoré chýba na vstupe do 

obce.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe je potrebné kontaktovať Správu a údrţbu ciest 

Prešovského samosprávneho kraja, ktorá za to zodpovedá. 

 

Taktieţ by sa chcel opýtať na značku nosnosti starého mosta, ktorá je osadená pred vstupom 

na most. Či táto nosnosť aj po tie roky stále zodpovedá kritériám.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe toto označenie tam bolo osadené ešte v čase, keď 

sa tento most realizoval.  

  

Poslanec RNDr. Ján Kundľa by sa chcel ďalej opýtať na vzniknutú udalosť pri fare, kedy bolo 

prekopané potrubie s vodou a niektoré domácnosti tak ostali bez dodávky pitnej vody.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef  Mačuga dodal, ţe pracovníci, ktorí realizovali výkopové práce pri 

rekonštrukcii elektriny na trafostanici pri fare, mali zle vytýčené vodovodné potrubie od 

pracovníkov PVPS, a pri riadenom pretláčaní cesty došlo k prerazeniu vodovodného potrubia. 

Poruchu sa snaţili čím skôr odstrániť.   

 

Interpelácie občanov 

Bakošová Anna, Jakubany 587 

Chcela by sa poslancov obecného zastupiteľstva opýtať ohľadne poplatku za tuhý komunálny 

odpad, ktorý je navrhnutý na sumu 17,00 €/osoba. Dodáva, ţe obec Nová Ľubovňa má niţší 

poplatok.  

 

Hlavný kontrolór obce JUDr. Katarína Ţelezníková odpovedala, ţe v porovnaní s obcou Nová 

Ľubovňa, ktorá od budúceho roka poplatky za TDO taktieţ zvyšuje, je náš poplatok niţší. Ich 

poplatok je rozrátaný na zbery, poplatok obce Jakubany bude 17,00 € na rok/osoba. 

 

Ďalej by sa chcela informovať ohľadne zberu kartónov. 

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa dodal, ţe občania môţu papier ako aj kartón zbierať do modrých 

vriec alebo kontajnerov na Zbernom dvore, a taktieţ je realizovaný zber spoločnosťou 

Brantner Poprad, s. r. o., ktorá za vyzberaný papier/kartón platí hygienickými potrebami.  

 

Ďalej by sa chcela opýtať ohľadne prejazdnosti cesty na Láne.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe je tam urobený kanál z hliny, vzhľadom k tomu, 

ţe keď sú pretrvávajúce daţde, hlina steká na miestu komunikáciu, je však toho názoru, ţe 

tento kanál je prejazdný napr. traktorom.   

 

Ďalej by sa chcela opýtať, či nie je potrebné osadiť zábradlia po oboch stranách dvoch 

kanálov, ktoré sa nachádzajú pri ceste na Obecný úrad.  

 

JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe najprv je potrebné túto miestnu komunikáciu vysporiadať a aţ 

následne môţeme realizovať osadenie zábradlí, ktoré sú plánované.  
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K bodu 15 

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

Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a jedenáste zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Štefan Vasiľ:  

 

 

RNDr. Ján Kundľa: 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa  14. 11. 2019      

 

 

  

 

 

JUDr. Jozef Mačuga 

                   starosta obce  

               


