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Z Á P I S N I C A 

 

zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  

konaného dňa 29.  05.  2020 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 

Anna Rybovičová – ekonómka obce 

           

Občania obce v počte:  1 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Informácia o podaných podnetoch hlavnému kontrolórovi obce Jakubany 

5. Zmluva o prevode majetku obce do správy – ZŠ s MŠ Jakubany 

6. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce – VSD a. s.  

7. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – VSD a. s.  

8. Rozpočtové opatrenie č. 2 

9. Informácie o projektových aktivitách obce Jakubany 

10. Prejednanie ţiadostí o prenájom nehnuteľného majetku obce 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Rôzne - Probstnerova kúria (kaštieľ) 

                       - Štucková Viera, Jakubany 194 – ţiadosť o vydanie vyjadrenia k MPV 

13. Záver 

 

K bodu 1  

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

zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov. Skonštatoval, ţe počet prítomných 

poslancov je osem a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnil poslanca Jána 

Compeľa, ktorý sa z pracovných dôvodov dnešného zasadnutia nezúčastní. 

 

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.  
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Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh programu šestnásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Informácia o podaných podnetoch hlavnému kontrolórovi obce Jakubany 

5. Zmluva o prevode majetku obce do správy – ZŠ s MŠ Jakubany 

6. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce – VSD a. s.  

7. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – VSD a. s.  

8. Rozpočtové opatrenie č. 2 

9. Informácie o projektových aktivitách obce Jakubany 

10. Prejednanie žiadostí o prenájom nehnuteľného majetku obce 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Rôzne - Probstnerova kúria (kaštieľ) 

                       - Štucková Viera, Jakubany 194 – žiadosť o vydanie vyjadrenia k MPV 

13. 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: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program šestnásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Informácia o podaných podnetoch hlavnému kontrolórovi obce Jakubany 

5. Zmluva o prevode majetku obce do správy – ZŠ s MŠ Jakubany 

6. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce – VSD a. s.  

7. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – VSD a. s.  

8. Rozpočtové opatrenie č. 2 

9. Informácie o projektových aktivitách obce Jakubany 

10. Prejednanie žiadostí o prenájom nehnuteľného majetku obce 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Rôzne - Probstnerova kúria (kaštieľ) 

                       - Štucková Viera, Jakubany 194 – žiadosť o vydanie vyjadrenia k MPV 

13. Záver 

 

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

Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov RNDr. Jána Kundľu a PaedDr. Katarínu 

Vasiľovú. 

  

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

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo šestnásteho 

zasadnutia poslancov RNDr. Jána Kundľu a PaedDr. Katarínu Vasiľovú 

 

K bodu 3 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo hlavnému kontrolórovi JUDr. Kataríne 

Ţelezníkovej, ktorá predniesla Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. Konštatovala, ţe tri uznesenia sú v realizácii, ostatné sú 

splnené. 

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Jakubany o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

K bodu 4 

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

Kataríne Ţelezníkovej, ktorá predniesla Informáciu o podaných podnetoch hlavnému 

kontrolórovi obce Jakubany.  

  

Materiál bol poslancom predloţený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na 

preštudovanie. 

 

Informácia o podaných podnetoch hlavnému kontrolórovi obce Jakubany 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 podaných podnetoch hlavnému kontrolórovi 

obce Jakubany 

 

K bodu 5 

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

podpísania zmluvy o prevode majetku obce do správy Základnej školy s materskou školou 

v Jakubanoch.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prečítal celé znenie predmetnej zmluvy. Ide o prevod 

hnuteľného majetku a to zariadenie v zrekonštruovanej telocvični pri ZŠ s MŠ a zariadenie 

pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ.  

 

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 prevod správy hnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce Jakubany na preberajúceho ZŠ s MŠ Jakubany, a to v súlade s článkom 10, 

bod 1 – bod 9 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jakubany 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí jednomyseľne s uzatvorením Zmluvy o prevode majetku do 

správy ZŠ s MŠ Jakubany v zmysle § 6a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce 
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K bodu 6 

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

zverejnenia zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - KN – C parc. č. 

2501/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 v prospech Východoslovenská 

distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice. Predmetom kúpy je odčlenený pozemok, na 

ktorom je umiestnená stavba trafostanice a jej príslušenstvo pri farskom úrade.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prečítal celé znenie predmetnej zmluvy. 

 

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 zverejnenie zámeru na odpredaj KN – C parc. 

č. 2501/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, ktorá vznikla na základe 

Geometrického plánu č. 683/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť GEODETING s. r. o., IČO 

36216801 

 

Obec odpredáva 4 m2 za kúpnu cenu 1,00 € spoločnosti VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 

Košice 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Predmetná parcela sa nachádza pod kioskovou transformačnou stanicou, kde odpredaj tejto 

nehnuteľnosti bol obecným zastupiteľstvom schválený na základe zmluvy o uzavretí budúcej 

zmluvy č. 1556/3000/2018 zo dňa 28. 09. 2018 

 

K bodu 7 

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

schválenia zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou Jakubany a Východoslovenskou 

distribučnou, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice. Predmetom zmluvy je na slúţiacich 

pozemkoch vyznačené vecné bremeno, ktoré je povinný strpieť. Ide o umiestnenie elektro-

energetického zariadenia. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prečítal celé znenie predmetnej zmluvy. 

 

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 uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena, predmetom ktorej je „Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena 

– Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, strpieť 

umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu č. 684/2019 

a Geometrického plánu č. 685/2019“ 

 

K bodu 8 

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

ktorá predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
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opatrením č. 2  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. 2 je prílohou tejto zápisnice.  

 

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

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa sa opýtal na poloţku čistenie verejného priestranstva, jarkov 

a vyváţanie kontajnerov s odpadom.  

 

Ekonómka obce pani Rybovičová dodala, ţe táto poloţka predstavuje aj sumu určenú pre p. 

Dufalu, ktorý pracuje na dohodu a vypomáha zamestnancovi obce p. Regrutovi pri čistení 

verejného priestranstva, jarkov a potokov ako aj pri vyváţaní a zbere plastov, skla a vyváţaní 

kontajnerov s odpadom.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa poprosil ekonómku obce pani Rybovičovú o vypracovanie 

prehľadnej tabuľky, v ktorej by boli uvedené sumy čerpania tejto poloţky.  

 

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. 2020 beţné príjmy  2 530 083,00 € 

Rozpočet po úprave k 29. 05. 2020    3 898 928,64 € 

 

Schválený rozpočet k 01. 01.2020 beţné výdaje 2 376 848,43 € 

Rozpočet po úprave k 29. 05. 2020    3 881 755,09 € 

 

Rozpočet po úprave:   

Príjmová časť   3 898 928,64 € 

Výdajová časť   3 881 755,09 € 

Rozdiel        17 173,55 € 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 2 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 9 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva 

s informáciou o projektových aktivitách, ktoré prebiehajú v obci Jakubany. Materiál bol 

poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie a taktieţ im 

bude zaslaný podrobný opis ku kaţdému projektu.  

 

Tabuľka projektových aktivít obce Jakubany je prílohou tejto zápisnice.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoriť k tomuto bodu rozpravu.  
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Poslanec Mgr. Ján Jakubianský k tomu len dodal, ţe by ešte pridal do tabuľky stĺpec, 

v ktorom by bol napísaný aktuálny stav projektu k danému dátumu.  

 

Nikto z prítomných poslancov uţ nemal ďalšie pripomienky k tomuto bodu. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o projektových aktivitách obce Jakubany 

 

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

ţiadosťami o súhlas k vyhotoveniu geometrického plánu  za  účelom vytvorenia novej parcely 

z pôvodnej parcely pre ţiadateľov Milana Pompu, bytom Jakubany 525, Pavla Dunku, bytom 

Jakubany 524 a Dávida Pompu, bytom Jakubany 522 podľa jednotlivých ţiadostí. A taktieţ 

oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so ţiadosťou p. Petra Firču, bytom Jakubany 

182 o prenájom nehnuteľného majetku obce Jakubany o výmere 60 m2 pri bytovom dome č. 

165, ktorý je umiestnený pri garáţi ţiadateľa.  

 

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

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa k tomu dodal, ţe je potrebné pri vyhotovení geometrického 

plánu prizvať poverenú osobu z obce, aby správne zamerali jednotlivé parcely.  

 

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

JUDr. Jozef Mačuga zahlasovať.  

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí jednomyseľne s vyhotovením geometrického plánu pre p. 

Milana Pompu, bytom Jakubany 525 za  účelom vytvorenia novej parcely z pôvodnej parcely 

KN – E č. 13800/3, LV 6930 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí jednomyseľne s vyhotovením geometrického plánu pre p. Pavla 

Dunku, bytom Jakubany 524 za  účelom vytvorenia novej parcely z pôvodnej parcely KN – E 

č. 13800/3, LV 6930 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí jednomyseľne s vyhotovením geometrického plánu pre p. 

Dávida Pompu, bytom Jakubany 522 za  účelom vytvorenia novej parcely z pôvodnej parcely 

KN – C č. 1057, LV 3339 

 

Taktieţ nechal starosta JUDr. Jozef Mačuga zahlasovať o prenájme nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce Jakubany.  

 

Za: 8        Proti: 0           Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne prenájom nehnuteľného majetku obce 

Jakubany z dôvodu prípadu hodného osobitého zreteľa podľa §9a, odsek 9, písmeno c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Prenájom časti KN – C parc. č. 116/1 o výmere  60 

m2, vedenej na LV č. 3339, v prospech p. Petra Firču, trvale bytom Jakubany 182, 065 12 

Jakubany,  k. ú. Jakubany s výškou nájmu 1,00 €/m2/rok 
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Dôvod osobitného zreteľa:  

Predmetný pozemok je umiestnený  pri garáži nájomcu, ktorý má záujem tento pozemok 

využívať na parkovanie  prívesného vozíka   

 

K bodu 11 

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

pripomienky občanov. 

 

Interpelácie poslancov 

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa 

Chcel by upozorniť na veľké mnoţstvo odpadu, taktieţ poukázal na popolnice, ktoré nemajú 

nálepku o zaplatení za komunálny odpad, ako aj veľké mnoţstvo čiernych vriec pri smetných 

nádobách, ktoré nebudú zamestnanci firmy EKOS vyváţať. Ďalej upozornil na to, ţe na 

Zberný dvor nosia odpad aj ľudia, ktorí nie sú občanmi našej obce a taktieţ firmy so sídlom 

v obci. Taktieţ dodal, ţe vo firme EKOS došlo k falšovaniu váţnych lístkov, čo však uţ rieši 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni. 

 

Kaţdý by mal robiť osvetu ţivotnému prostrediu, a to od starostu obce, poslancov aţ po 

zamestnancov obecného úradu.  

 

Taktieţ apeluje na kontrolórku obce JUDr. Ţelezníkovú, aby preverila, kde skončil odpad z 

poţiarnej zbrojnice, keďţe k dnešnému dňu nemal zhotoviteľ uzatvorenú zmluvu napr. s 

firmou EKOS. V zmluve sú totiţ uvedené komplet náklady na zneškodnenie odpadu. Navyše 

obec uţ zaplatila zhotoviteľovi prevaţnú časť financií za práce na poţiarnej zbrojnici pred jej 

dokončením, čo mu tieţ nie je jasné z uzatvorenej zmluvy. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe odpad na Zberný dvor smú dováţať len občania 

našej obce – fyzické osoby, nie však právnické osoby. Stavebný odpad je povolené sypať na 

miesto na to určené, a teda v lokalite za záhradou Mičurinka smerom na kapustnice. Čo sa 

týka poţiarnej zbrojnice, zneškodnenie odpadu má na starosti zhotoviteľ stavby a teda miesto, 

kde ho uloţil obec neskúma.   

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský k tomu dodal, ţe občania, ktorí by zaplnili celý kontajner, 

lebo napríklad vypratávajú staré priestory domov alebo stodôl by aj chceli zaplatiť, avšak 

obec nemá vypracovaný ţiadny cenník za takéto sluţby.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa tieţ dodal, ţe vybudovanie Zberného dvora má svoje zápory 

ako napríklad tento, ale aj klady ako napríklad niţšie počty nelegálnych skládok v k. ú. obce.   

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa dodal, ţe na Zbernom dvore je kamerový systém a je potrebné 

ustriehnuť kto koľko odpadu na Zberný dvor dovezie. 

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ navrhuje, aby poverený pracovník viedol evidenciu, kto kaţdý 

nosí odpad na zberný dvor a aj aký druh odpadu kvôli prehľadu mnoţstva privezeného 

odpadu.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa 

Chcel by sa opýtať, či sa uskutočnilo zisťovanie nosnosti starého mosta a taktieţ, či by sa 

nemohli vymeniť staré zničené dopravné značky na tomto moste.  
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Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe keď bol v obci dopravný inţinier, ktorý je 

zároveň aj statikom Ing. Virostko, uviedol, ţe podľa jeho názoru by bolo potrebné osadiť len 

nové dopravné značenie, a statické posúdenie podľa jeho názoru nie je potrebné, nakoľko by 

sa nosnosť mosta nijako nezmenila a boli vy bo zbytočne vynaloţené finančné prostriedky na 

vypracovanie statického posudku. Ing. Virostko vypracuje projekt dopravného značenia na 

tento most.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa  

Chcel by poprosiť o osadenie dopravného zrkadla pri rodinnom dome súp. číslo 11 pri 

autobusovej zastávke, ako ak pri rodinnom dome súp. číslo 444 v neprehľadnej zákrute. Chcel 

by upozorniť aj na poškodené detské hojdačky pri bytových domoch v Carinke. A taktieţ by 

sa chcel opýtať, prečo sa na webovej stránke obce zverejňujú iba niektoré stavebné povolenia 

alebo oznámenia o začatí územného konania a pod. zo Spoločného obecného úradu pre 

územné rozhodovanie a stavebný poriadok a nie všetky, ktoré sa v obci realizujú (napr. 

rodinné domy, garáţe, atď. ). 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe osadenie týchto dopravných zrkadiel bude 

realizované v najbliţšej dobe, detské hojdačky bude taktieţ potrebné ošetriť a opraviť. A na 

webovej stránke obce sa zverejňujú iba tie stavebné povolenia a oznámenia, ktoré sú 

doručované verejnou vyhláškou a tá musí byť vyvesená na úradnej tabuli obce (vo vestibule 

Obecného úradu) a na webovom sídle obce po dobu 15 dní k nahliadnutiu. Zákon stanovuje, 

kedy sa rozhodnutie doručuje poštou priamo účastníkom konania a kedy sa doručuje formou 

verejnej vyhlášky.  

 

 

 

Interpelácie občanov 

 

Štefan Katrenič, Jakubany 477 

Chcel by taktieţ podotknúť, ţe niektorí občania vozia na Zberný dvor pravidelne odpad 

a taktieţ vysypávajú betónové tvárnice na miesta, kde nie je určená lokalita pre stavebný 

odpad.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, ţe týmto problémom sa budú zaoberať a taktieţ 

dodal, ţe miesto na stavebný odpad bolo určené v lokalite za záhradou Mičurinka smerom na 

kapustnice a to na základe Rozhodnutia Okresného úradu v Starej Ľubovni, odbor ţivotného 

prostredia, ktorým bolo schválené uloţenie stavebného odpadu na terénne úpravy.   

 

 

K bodu 12 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga v tomto bode predniesol niekoľko informácii: 

 

a.) Informáciu o pozastavení projektu sociálneho zariadenia p. Buka zo Socio Family, 

n.o. , ktoré sa má nachádzať v Probstnerovej kúrii (kaštieľ) z dôvodu neplatného 

dodatku k nájomnej zmluve, s ktorým síce poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili 

a schválili ho, avšak nebol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Z tohto 

dôvodu povaţuje ministerstvo za neplatný. Pán Buk podal proti rozhodnutiu 

o zastavení konania rozklad a musíme počkať na rozhodnutie o tomto rozklade. Je 

však predpoklad, ţe v druhej polovici roku 2020 bude vyhlásená nová výzva na 

vybudovanie zariadenia pre seniorov, do ktorej sa má v úmysle znova prihlásiť.  
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Poslanec RNDr. Ján Kundľa upozorňuje, ţe obec by mala hľadať ďalšie moţnosti vyuţitia 

tohto objektu, aby ďalej nechátral, keď bude ďalší projekt sociálneho zariadenia opäť 

neúspešný. 

 

b.) Ţiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pre p. Štuckovú Vieru, bytom Jakubany 194. Táto 

ţiadosť o bola zverejnená na webovom sídle obce, ako aj úradných tabuliach v obci po 

dobu 15 dní (22. 04. 2020 -  07. 05. 2020).  

 

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

poslancov nemal pripomienky k tomuto bodu, a preto nechal zahlasovať o vydaní vyjadrenia 

k majetkoprávnemu vysporiadaniu podľa ţiadosti ţiadateľky. 

 

Za: 6 (Mgr. Jozef Bakoš, Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing.   

           Štefan Vasiľ, PaedDr. Katarína Vasiľová)         

Proti: 0            

Zdrţali sa: 2 (Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa) 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia k MPV v prospech p. Viery Štuckovej, 

bytom Jakubany 194 

 

c.) Preverenie  kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú pri kĺzisku ZŠ 

s MŠ Jakubany aţ po predajňu Bako-family. Podľa tejto zmluvy je kupujúci povinný 

začať s výstavbou do 5 rokov od predmetnej kúpy nehnuteľnosti.  

 

Obecné zastupiteľstvo  žiada starostu obce JUDr. Jozefa Mačugu o zaslanie výzvy vlastníkom 

pozemkov ( p. Fedor Fáber, Jakubany 162, p. Štefan Rydzik, Jakubany 278, p. Ján Rybovič, 

Jakubany 191, p. Štefan Rybovič, Jakubany 159 a p. Ján Marchevka, Jakubany 158) medzi 

klziskom pri ZŠ s MŠ a predajňou BAKO Family s. r. o. na splnenie si povinnosti v zmysle čl. 

3 kúpnej zmluvy zo dňa 24. 03. 2004  

 

d.) Informáciu o spolupráci s Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., ktorý bude 

vykonávať terénne práce, obec je povinná zakúpiť lomový kameň, predpokladané 

mnoţstvo potrebné na dobudovanie hrádze je cca. 4 900 ton. Je potrebné urobiť verejné 

obstarávanie (prieskum trhu) na dodanie lomového kameniva, starosta obce JUDr. Jozef 

Mačuga vymenoval troch poslancov na základe dohody, ktorí vykonajú prieskumu trhu na 

dodanie lomového kameniva, a to poslancov RNDr. Jána Kundľu, Mgr. Jozefa Michňu 

a Mgr. Jána Jakubianského. 
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K bodu 13 

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

Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a šestnáste zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková, podpísaná 

 

Overovatelia zápisnice:  

RNDr. Ján Kundľa, podpísaný  

 

 

PaedDr. Katarína Vasiľová, podpísaná 

 

 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa  29. 05. 2020      

 

 

  

 

 

JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

                   starosta obce  

               


