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Z Á P I S N I C A 

 

z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  

konaného dňa 31.  01.  2020 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 

PaedDr. Katarína Vasiľová 

 

Neprítomní:    Ing. Štefan Vasiľ 

 

Ostatní prítomní:             JUDr. Katarína Ţelezníková – hlavný kontrolór obce 

Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 

           

Občania obce v počte:  3 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z dvanásteho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

6. Schválenie zoznamu obyvateľov oslobodených od úhrady poplatku za TKO na rok 

2020 

7. Predloţenie ţiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 

8. Odkúpenie parcely KN-C č. 2336/2 – Rybovič Ján, CZ – cintorín 

9. Ţiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 – Gréckokatolícka charita Prešov 

10. Schválenie zámennej zmluvy – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ 

Košice 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Záver 

 

K bodu 1  

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

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

ţe počet prítomných poslancov je osem a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Dodal, 

ţe poslanec Ing. Štefan Vasiľ sa ospravedlnil za svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí.  

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 

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

zastupiteľstva tak, ako bol doručený poslancom.  

 

Za: 8       Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh programu trinásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z dvanásteho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

6. Schválenie zoznamu obyvateľov oslobodených od úhrady poplatku za TKO na rok 

2020 

7. Predloţenie ţiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 

8. Odkúpenie parcely KN-C č. 2336/2 – Rybovič Ján, CZ – cintorín 

9. Ţiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 – Gréckokatolícka charita Prešov 

10. Schválenie zámennej zmluvy – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Záver 

 

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

Nikto z prítomných poslancov nedoplnil ţiadny bod do programu rokovania. Doplnil teda 

program rokovania o bod „Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena“ a následne nechal o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program trinásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z dvanásteho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

6. Schválenie zoznamu obyvateľov oslobodených od úhrady poplatku za TKO na rok 

2020 

7. Predloţenie ţiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 

8. Odkúpenie parcely KN-C č. 2336/2 – Rybovič Ján, CZ – cintorín 

9. Ţiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 – Gréckokatolícka charita Prešov 

10. Schválenie zámennej zmluvy – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice 

11. IBV VR kanalizácia – uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena 

12. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

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

Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Mgr. Jána Jakubianského a Radoslava 

Mačugu. 

 

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 trinásteho 

zasadnutia poslancov Mgr. Jána Jakubianského a Radoslava Mačugu 

 

K bodu 3 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský vykonal kontrolu plnenia uznesenia z dvanásteho 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 prenechal slovo hlavnému kontrolórovi JUDr. Kataríne 

Ţelezníkovej, ktorá predniesla Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 

2020.  

 

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 hlasovať. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na 1. polrok 2020 

 

K bodu 6 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, ţe je 

potrebné prerokovať zoznam občanov, ktorí sú oslobodení od poplatku za vývoz KUKA 
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nádob, a teda poplatok za tuhý komunálny odpad. Títo občania sa počas celého zdaňovacieho 

obdobia zdrţiavajú mimo územie obce, resp. sú dlhodobo v zahraničí (v Českej republike, 

Veľkej Británii a časť je v USA). Ide o 448 obyvateľov obce.  

 

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

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

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pre rok 2020 odpustenie poplatku za 

komunálne odpady osobám uvedeným v priloţenom zozname, ktorí majú v obci trvalý pobyt, 

ale sa v mieste trvalého pobytu počas celého zdaňovacieho obdobia nezdrţiavajú. Správca 

dane takto postupuje v zmysle článku 13, bod 13 VZN č. 1/2020 o miestnych daniach na území 

obce Jakubany 

 

K bodu 7 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva o moţnosti 

zapojenia sa do ţiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a teda v našom prípade 

o dezinfekciu verejných priestranstiev. Išlo by hlavne o rómsku osadu, Základnú školu 

s materskou školou a Obecný úrad. Je potrebné vyčistiť celé priestory týchto objektov.  

 

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 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne predloţenie ţiadosti na podporu sociálnych a 

kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 

2020, na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,  

- výzva: Dotačná schéma 2020  

- názov projektu : Ochrana zdravia obyvateľov a ţivotného prostredia obce Jakubany,  

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t. j. minimálne vo výške 5% z 

celkových oprávnených výdavkov,  

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

 

K bodu 8 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva 

s odkúpením parcely KN – C parc. č. 2336/2, orná pôda o výmere 157 m2.  

 

S pánom Rybovičom obec uţ v minulosti rokovala o odkúpení tohto pozemku, ktorý susedí 

s cintorínom, avšak nedošlo k vzájomnej dohode. Pri opätovnom stretnutí a rokovaní sa bol 

ochotný pán Rybovič s obcou dohodnúť na odpredaji predmetnej nehnuteľnosti. Starosta obce 

ďalej dodal, ţe vypracoval kúpnu zmluvu na odkúpenie 157 m2 predmetnej parcely za kúpnu 

cenu 19 €/m2. Je potrebné, aby poslanci obecného zastupiteľstva s týmto odkúpením parcely 

pri cintoríne súhlasili a následne by sa podpísané zmluvy zaslali pánovi Rybovičovi.  

 

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 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odkúpenie KN – C parc. č. 2336/2, Orná pôda 

o výmere 157 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 89/2019, ktorý vyhotovil 

Štefan Gulaši, autorizačne overil Ing. Vladimír Kupčo a úradne overil Ing. Jarmila 

Firmentová dňa 03.12.2019 pod č. G1-721/2019, od predávajúceho Jána Ryboviča, trvale 

bytom Branická 95/1326, 147 00 Praha za kúpnu cenu 2983,00 € a za podmienok uvedených 

v kúpnej zmluve 

 

K bodu 9 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva so 

ţiadosťou od Gréckokatolíckej charity Prešov – Dom sv. Anny v Starej Ľubovni 

o poskytnutie dotácie na rok 2020 na krytie časti prevádzkových nákladov, vzhľadom na to, 

ţe toto zariadenie navštevuje aj klient z našej obce. Výška poţadovanej dotácie je 550,00 €. 

 

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

nikto z prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať.  

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poskytnutie dotácie na rok 2020 vo výške 

550,00 € pre Gréckokatolícku charitu Prešov na krytie časti prevádzkových nákladov Domu 

sv. Anny v Starej Ľubovni 

 

K bodu 10 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva 

s poţiadavkou schválenia zámennej zmluvy medzi obcou Jakubany a Slovenským 

vodohospodárskym podnikom, š. p. Košice. Touto ţiadosťou sa poslanci zaoberali aj na 

svojom stretnutí a prerokovali ju.  

 

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

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa len dodal, ţe Slovenský vodohospodársky podnik ponúka 

neadekvátny pozemok vzhľadom na to, ţe obec má vyregulovaný Haľkov potok a ostatné 

zastavané plochy.  

 

K tomuto bodu nemal uţ nikto z prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal starosta 

obce JUDr. Jozef Mačuga o tomto bode hlasovať.  

 

Za: 0        Proti: 8           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí jednomyseľne s uzatvorením predloţenej nájomnej zmluvy so 

Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik, OZ Košice 

 

K bodu 11 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva 

s poţiadavkou schválenia uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

k projektu IBV Vyšná Roveň rozšírenie kanalizácie. Zdôraznil, ţe pri vodoprávnom konaní 

musí byť uzatvorená táto zmluva.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
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Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa súhlasí s vyjadrením starostu obce, pretoţe sa jedná o vecné 

bremeno na pozemku Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Navrhuje, aby sa k tejto 

kanalizácii spravilo čo najviac prípojok pre budúce rodinné domy v tejto lokalite.  

 

Poslanec Ján Compeľ sa pýta, kedy pravdepodobne začne realizácia tohto projektu. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, ţe s prácami by sa mohlo začať na jar tohto roka.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa súhlasí s vyjadrením poslanca Mgr. Jaroslava Kundľu, ţe je 

potrebné urobiť čo najviac prípojok, aby sa do budúcna nemusela prekopávať asfaltová cesta 

ktorá sa po zrealizovaní kanalizácie vybuduje.  

 

K tomuto bodu nemal uţ nikto z prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal starosta 

obce JUDr. Jozef Mačuga o tomto bode hlasovať.  

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena pre KN – C parc. č. 2587/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

20793 m2, vedenej na LV č. 2392, k. ú. Jakubany so spoločnosťou Podtatranská vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

 

K bodu 12 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal priestor na pripomienky prítomných občanov a 

následne interpelácie poslancov. 

 

Pripomienky občanov 

 

Mačugová Katarína, Jakubany 631 

Chcela by predniesť poslancom obecného zastupiteľstva sťaţnosť na časté nedodrţiavanie 

otváracích hodín a rušenie nočného pokoja v podniku Family Caffe nad predajňou Coop 

Jednota. Situácia sa vyhrotila dňa 31. 12. 2019, kedy mladiství občania potuţení alkoholom 

začali strieľať ohňostroj a petardy všade navôkol, miestami dosť blízko ich rodinných domov. 

Je to dosť nebezpečné a nezodpovedné. Práve vtedy vznikla aj situácia, keby boli nútení 

zavolať majiteľovi podniku, ktorý však neodpovedal na ich telefonáty a preto boli odkázaní 

zavolať príslušníkovej polície.   

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga následne prečítal sťaţnosť p. Mačugu, p. Mariančíkovej 

a p. Bučka, ktorá bola na Obecný úrad doručená dňa 03. 01. 2020.  

 

Pani Mačugová dodala, ţe počas letných mesiacov, kedy bola otvorená aj terasa tohto 

podniku, sa mladí ľudia neprimerane a hlučne zabávali niekedy aj do 3 – 4 hodiny rannej 

počas pracovných dní. Taktieţ pri uzavretej spoločnosti, kedy sa prevaţne konajú nejaké 

súkromné oslavy, je v lokalite často veľa áut, ktoré zvyknú trúbiť. Tvrdí, ţe sú veľmi 

tolerantní a nechcú nikomu poškodiť, avšak ak má človek vstávať do práce, nemôţe zaspávať 

v takúto rannú hodinu. Preto ţiada, aby obec zakročila v porušovaní otváracích hodín tohto 

podniku.  

 

Poslanec Jaroslav Kundľa dodal, ţe aj hostia uzavretej spoločnosti musia akceptovať 

otváracie hodiny a nočný kľud.  
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Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga berie na vedomie poţiadavku pani Mačugovej 

a v najbliţšom čase bude majiteľovi podniku Family Caffe zaslaná výzva na dodrţiavanie 

prevádzkových hodín.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa k tomu len dodal, ţe on sám neuznáva ohňostroje a petardy, 

vzhľadom k tomu, ţe z toho vzniká príliš veľa odpadu ako aj nadmerný hluk, ktorý vyrušuje 

tak ako ľudí, tak aj zvieratá domáce aj divo ţijúce v našom katastri nielen počas Silvestra ale 

aj pri konaní niektorých svadieb. Zvaţoval by prijatie Všeobecne záväzného nariadenia 

o pouţívaní ohňostrojov v obci.  

 

Hlavný kontrolór obce JUDr. Katarína Ţelezníková dodala, ţe prijatie Všeobecne záväzného 

nariadenia je moţné prijať celoročne, ale môţe tam byť prijatá aj výnimka v podobe 1 dňa 

a to Silvestra.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga to uzatvoril so slovami, ţe budú uvaţovať nad prijatím 

takéhoto Všeobecne záväzného nariadenia.  

 

Bakošová Anna, Jakubany 587 

Chcela by sa opýtať ohľadne riešenia problému s Raištupom. 

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa sa vyjadril, ţe v danej veci bolo zvolané jednanie s občanmi, 

ktorí sa mali rozhodnúť či sa v tejto lokalite vybuduje prístupová cesta alebo sa tieto pozemky 

odpredajú. Prišli pribliţne 20 občanov, ktorí hlasovaním rozhodli, ţe s Raištupom sa nebude 

robiť nič. Obec preto nemôţe rozhodovať o niečom, čoho nie je vlastníkom. Ak by sme chceli 

existujúci stav zmeniť, je potrebné znova zvolať jednanie s občanmi, ktorí by sa k danej veci 

vyjadrili.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe je potrebné to vyriešiť komplexne a vypočuť si 

všetkých zainteresovaných občanov.  

 

Katrenič Štefan, Jakubany 477 

Chcel by sa opýtať ohľadne projektu IBV Carinka. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe minimálne pol roka sa nebude môcť nič urobiť, 

kým nebude územné konanie. Uvádza, ţe najťaţším krokom v tomto projekte bolo rokovanie 

s Vodohospodárskym podnikom. Je potrebné počkať na vybudovanie ochrannej hrádze, 

pozemky na výstavbu rodinných domov sú celkom dobre rozmiestnené.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa sa vyjadril, ţe je najprv potrebné počkať na vodoprávne 

opatrenia a taktieţ zmena stavu z tzv. záplavového územia na územie, kde bude moţné 

realizovať výstavbu rodinných domov a teda zmena pozemku z ostatnej plochy na stavebné 

pozemky.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga len dodal, ţe stále na tom pracuje, avšak na niektorých 

úradoch nie sú takí ústretoví a dlho trvá vybavovanie určitých stanovísk a povolení, 

potrebných k tomuto projektu.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa tvrdí, ţe záujem o pozemky zo strany občanov je, avšak musí 

byť zabezpečená protipovodňová hrádza.  
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Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa 

Chcel by sa len informovať ohľadne ročného poplatku za vývoz tuhého domového odpadu. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe ročný poplatok na 1 osobu je 17,00 €. Je tam 

však rozpätie troch moţných vývozov, čo predstavuje červenú, bielu a ţltú nálepku. Červená 

nálepka predstavuje vývoz 1x za 2 mesiace, biela nálepka predstavuje vývoz 1x mesačne 

a ţltá nálepka predstavuje vývoz 2x mesačne. 

 

Chcel by sa ešte opýtať na faktúru od spoločnosti Eurovia. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe bolo potrebné ešte doasfaltovať časť príjazdu z 

hlavnej cesty smerom na bočnú ulicu a taktieţ náklady na rozšírenie cesty smerom k pánovi 

Jančíkovi.  

 

Taktieţ by sa chcel opýtať, čo sa nakupovalo do kuchynky v podkroví Kultúrneho domu 

a taktieţ na faktúru od MAPA Slovakia Digital s. r. o. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, ţe sa nakúpilo celé vybavenie kuchynky 

v podkroví kultúrneho domu a faktúra od firmy MAPA Slovakia Digital s. r. o. je za sluţby 

spojené s prevádzkou a prístupom do mapového portálu tzv. virtuálny cintorín obce.   

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga ďalej informuje poslancov obecného zastupiteľstva, ţe 

v najbliţšej dobe začnú práce s vybudovaním internetovej siete na obecnom úrade 

a v kultúrnom dome, v rámci ktorých sa vybuduje nový server a nové rozvody, nakoľko 

internetová sieť na obci je v katastrofálnom stave, nič poriadne nefunguje a pracovníčky majú 

kaţdý deň nejaký problém s pripojením do siete. 

 

Poslanec Radoslav Mačuga k tomu dodal, ţe práce bude potrebné vykonávať cez víkendy 

a v popoludňajších hodinách, aby sa nenarúšal chod obecného úradu. Je tam však veľmi veľa 

práce, nakoľko všade je potrebné napájanie veľkého mnoţstva káblov.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa 

Chcel by poprosiť o vypracovanie tabuľky jednotlivých projektov, ktoré má obec 

rozpracované. Ďalej by chcel poprosiť, aby sa zvony na plasty a sklo dali aj k bytovkám 

v Carinke, keďţe je toho názoru, ţe existujúce nádoby na separovaný odpad nie sú 

postačujúce. A v neposlednom rade by chcel upozorniť na správanie sa zamestnanca obce 

pána Vnenčáka, ktorý má na starosti Zberné miesto.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, ţe pán Vnenčák má na starosti separáciu 

všetkého odpadu, ktorý občania privezú na zberný dvor. Dodáva, ţe je veľké plus, ţe pán 

Vnenčák býva hneď vedľa zberného dvora aj vzhľadom na to, ţe má prehľad kto a aký odpad 

priváţa na zberný dvor a vie ho pohotovo usmerniť.  

 

Poslanec Radoslav Mačuga navrhuje, nech zamestnanec p. Vnenčák zatiaľ všetko 

prerozdeľuje do kontajnerov a časom uvidíme.  
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K bodu 13 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga v bode Rôzne informoval poslancov obecného 

zastupiteľstva: 

 O spolupráci TSP a TP pracovníčok spolu s hliadkou MOPS v rómskej osade, kde 

budú občanov informovať o separovaní odpadu, rozdávať ţlté a zelené vrecia, aby boli 

schopní vytriediť čo najviac odpadu.  

 

 Ďalej informuje poslancov o vyprataní 11 vrakov osobných motorových vozidiel 

z rómskej osady, z ktorých niektoré sa tam aj napriek viacerým výzvam 

a upozorneniam nachádzali viac ako rok.  

 

 Ďalej informuje o plánovaných verejných obstarávaniach, a to na dodávateľa 

a zhotoviteľa rekonštrukcie poţiarnej zbrojnice, ktoré sa začne v najbliţších dňoch. 

Rekonštrukcia poţiarnej zbrojnice by sa mohla začať na jar ak to umoţní priaznivé 

počasie.  

 

 Ďalej informuje, ţe v Komunitnom centre prebiehajú interiérové práce, je potrebné 

napojenie vody, elektriny, kanalizácie, ktoré je v pláne v najbliţších dňoch.  

 

 Taktieţ informuje o potrebe začatia verejného obstarávania interiérového vybavenie 

do Komunitného centra, nakoľko môţe nastať situácia, tak ako v iných obciach ţe 

stavba bude dokončená a budeme nútení čakať na výsledok kontroly verejného 

obstarávania na interiérové vybavenie, ktorá v iných obciach trvá uţ viac neţ pol rok.   

 

 Taktieţ informuje poslancov obecného zastupiteľstva s projektom „Podpora 

vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít“. Zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo 

vykonal geodetické práce súvisiace s vypracovaním elaborátu zákazky – Identifikácia 

skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych 

osídleniach v obci Jakubany. Zhrnutím tohto projektu je konštatovanie, ţe 74 % 

pozemkov je vo vlastníctve buď obce Jakubany alebo Slovenského pozemkového 

fondu a 26 % sú známi vlastníci.  

 

 Poslancom obecného zastupiteľstva predloţil ţiadosť obyvateľov bytových domov BD 

A a BD B, ktorí by chceli od obce vybudovanie garáţi alebo prenajatie pozemku na 

vybudovanie vlastných garáţi. Sťaţujú sa, ţe v blízkosti bytoviek je výskyt kún, ktoré 

sa ukrývajú pri motoroch osobných áut zaparkovaných na parkoviskách pri bytových 

domoch v zimných obdobiach.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa dodal, ţe obyvatelia, ktorí sa rozhodli bývať v bytových domov 

natrvalo by privítali vybudovanie garáţí, nakoľko tzv. kočikárne majú malé kapacity na 

uskladnenie všetkých potrebných vecí, ktoré napríklad taká 4členná rodina má.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, ţe je potrebné brať do úvahy aj projekt IBV 

Carinka, ktorý uţ bol naprojektovaný a preto nie je moţné v blízkosti obytných domov BD 

A a B momentálne vybudovať nájomné garáţe alebo prenajať pozemok na ich stavbu.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa dodal, ţe po preskúmaní projektu IBV Carinka  bude moţné 

zohľadniť aj ich ţiadosť a zamyslieť sa nad umiestnením moţných garáţi pre obyvateľov 

nájomných bytov.  
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 Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga ďalej informuje poslancov obecného zastupiteľstva 

s ponukou p. Tarcalu z firmy  Eco Home, ktorý uskutočňuje kompletný servis 

plastových okien a dverí. Vedel by po obhliadke napríklad bytových domov BD A a B 

zhodnotiť stav vchodových dverí daných vchodov. Taktieţ by bolo potrebné osloviť 

vlastníkov bytov, či by súhlasili s kontrolou okien a balkónových dverí. Chceli by sme 

tým optimalizovať náklady za elektrickú energiu či kúrenie. Môţeme ho kontaktovať, 

vyuţiť bezplatné poradenstvo a osloviť ho, aby vypracoval cenovú ponuku na servis 

spojený s výmenou tesnenia a potrebných vecí. Túto by sme následne preštudovali 

a zváţili jeho ponuku.  

 

K bodu 16 

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

Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a trináste zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková, podpísaná 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Ján Jakubianský, podpísaný 

 

 

Radoslav Mačuga, podpísaný 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 31. 01. 2020      

 

 

  

 

 

JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

                   starosta obce  

               

 


