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Z Á P I S N I C A 

 

z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  

konaného dňa 10.  12.  2020 o 18:00 hod. 

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

 

Prítomní:             JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 

Mgr. Jozef Bakoš 

Ján Compeľ 

Mgr. Ján Jakubianský 

RNDr. Ján Kundľa 

Radoslav Mačuga 

Mgr. Jozef Michňa 

Ing. Štefan Vasiľ 

 

Neprítomní:    Mgr. Jaroslav Kundľa 

PaedDr. Katarína Vasiľová 

 

Ostatní prítomní:             JUDr. Katarína Železníková – hlavný kontrolór obce 

Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 

           

Občania obce v počte:  0 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany 

5. Krivoňáková Jana, Jakubany 468 – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci pri 

úmrtí manžela 

6. Rozpočtové opatrenie č. 6 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Jakubany 

8. Schválenie rozpočtu obce Jakubany na rok 2021 a Viacročného rozpočtu obce 

Jakubany na roky 2022-2023 

9. Príkaz starostu obce č. 1/2020 na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

10. Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2021  

11. Návrh VZN č. 5/2020 o čistote a ochrane verejnej zelene v obci Jakubany 

12. Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Jakubany  

13. Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka 

školských zariadení so sídlom na území obce  

14. Návrh VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Jakubany 

15. Michňa Jozef, Jakubany 502 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

16. Mrug Ján, Jakubany 170 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

17. Beskid Jozef, Jakubany 41 – prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce 

18. Kolčáková Eva, Jakubany 42 – prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku 

vo vlastníctve obce 
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19. Prejednanie návrhu starostu obce na priznanie odmeny hlavného kontrolóra obce  

Jakubany 

20. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

21. Rôzne  

22. Záver 

 

Bod 1.   

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

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

poslancov je sedem a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnil poslanca Mgr. 

Jaroslava Kundľu a poslankyňu PaedDr. Katarínu Vasiľovú,  ktorí sa dnešného zasadnutia 

nezúčastnia. 

 

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 (Mgr. Jozef Bakoš , Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,     

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh programu dvadsiateho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany 

5. Krivoňáková Jana, Jakubany 468 – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci pri úmrtí 

manžela 

6. Rozpočtové opatrenie č. 6 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Jakubany 

8. Schválenie rozpočtu obce Jakubany na rok 2021 a Viacročného rozpočtu obce Jakubany 

na roky 2022-2023 

9. Príkaz starostu obce č. 1/2020 na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

10. Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2021  

11. Návrh VZN č. 5/2020 o čistote a ochrane verejnej zelene v obci Jakubany 

12. Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Jakubany  

13. Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka 

školských zariadení so sídlom na území obce  

14. Návrh VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Jakubany 

15. Michňa Jozef, Jakubany 502 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

16. Mrug Ján, Jakubany 170 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

17. Beskid Jozef, Jakubany 41 – prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce 

18. Kolčáková Eva, Jakubany 42 – prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce 
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19. Prejednanie návrhu starostu obce na priznanie odmeny hlavného kontrolóra obce  

Jakubany 

20. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

21. Rôzne  

22. Záver 

 

Zapisovateľka Ing. Simona Kolčáková požiadala o slovo a dodala, že na žiadosť ekonómky 

obce pani Anny Rybovičovej, ktorá sa dnešného zasadnutia z osobných a zdravotných 

dôvodov nezúčastní,  prečíta jej list adresovaný poslancom obecného zastupiteľstva.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga poďakoval a následne vyzval poslancov na doplnenie 

programu rokovania.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa navrhuje doplniť program zasadnutia o bod „Zabezpečenie 

areálu futbalového ihriska“, poslanec Ing. Štefan Vasiľ navrhuje doplniť program zasadnutia 

o bod „Prejednanie platu starostu obce“. Z prítomných poslancov už nikto nenavrhol 

doplnenie program, a preto starosta obce JUDr. Jozef Mačuga doplnil program rokovania o 2 

body, a to „Výročná správa konsolidovaného celku obce Jakubany za rok 2019“ a 

„Schválenie Dodatku k nájomnej zmluve č. PO/15 – Poľnohospodárske družstvo Nová 

Ľubovňa“. 

Následne nechal o doplnenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať. 

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program dvadsiateho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany 

5. Krivoňáková Jana, Jakubany 468 – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci pri úmrtí 

manžela 

6. Rozpočtové opatrenie č. 6 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Jakubany 

8. Schválenie rozpočtu obce Jakubany na rok 2021 a Viacročného rozpočtu obce Jakubany 

na roky 2022-2023 

9. Príkaz starostu obce č. 1/2020 na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

10. Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2021  

11. Návrh VZN č. 5/2020 o čistote a ochrane verejnej zelene v obci Jakubany 

12. Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Jakubany  

13. Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka 

školských zariadení so sídlom na území obce  

14. Návrh VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Jakubany 

15. Michňa Jozef, Jakubany 502 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

16. Mrug Ján, Jakubany 170 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 
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17. Beskid Jozef, Jakubany 41 – prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce 

18. Kolčáková Eva, Jakubany 42 – prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce 

19. Prejednanie návrhu starostu obce na priznanie odmeny hlavného kontrolóra obce  

Jakubany 

20. Výročná správa konsolidovaného celku obce Jakubany za rok 2019 

21. Schválenie Dodatku k nájomnej zmluve č. PO/15 – Poľnohospodárske družstvo Nová 

Ľubovňa 

22. Zabezpečenie areálu futbalového ihriska  

23. Prejednanie platu starostu obce 

24. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

25. Rôzne  

26. Záver 

 

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

Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov RNDr. Jána Kundľu a Jána Compeľa.  

  

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

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo zasadnutia 

poslancov RNDr. Jána Kundľu a Jána Compeľa  

 

Bod 3. 

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

Železníkovej, ktorá predniesla Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí.  

 

Konštatovala, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Jakubany o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

Bod 4. 

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

Železníkovej, ktorá predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - CVČ pri ZŠ 

s MŠ Jakubany.  

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie. 

 

Skonštatovala, že by bolo potrebné spoplatnenie krúžkov aspoň na sumu 1,00 €, odpustenie 

tohto poplatku by muselo byť na základe písomnej žiadosti.  
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Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že v I. vlne pandémie COVID-19 sa Centru 

voľného času pri ZŠ s MŠ Jakubany nezasielali žiadne finančné prostriedky z dôvodu, že deti 

školu nenavštevovali.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Bakoš taktiež dodal, že v momentálnej situácii sa ani vzdelávacie 

poukazy nedali využívať.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly hospodárenia Centra 

voľného času v Jakubanoch v zmysle predloženého návrhu  

 

Bod 5. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informuje poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou  

pani Jany Krivoňákovej, trvale bytom Jakubany 468 o poskytnutie finančnej výpomoci pri 

náhlom úmrtí manžela Jána. Pani Jana má tri nezaopatrené deti. 

 

Podľa VZN č. 1/2009, Dodatok č. 1 sa uvádza, že na každé jedno nezaopatrené dieťa pri 

náhlom úmrtí jedného z rodičov je príspevok obce v sume 100,00 €. 

 

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

 

Poslanec Ján Compeľ sa opýtal, či by videli poslanci a starosta obce problém v tom, ak by 

navrhol túto sumu navýšiť na viac ako 100 € na jedno dieťa. 

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský je toho istého názoru, pretože takýchto prípadov zatiaľ nebolo 

veľa. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že v rozpočte obce je na tejto položke suma 1500 €. 

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ dodal, že suma 100 € je schválená vo VZN, avšak je možné po 

schválení poslancami obecného zastupiteľstva túto sumu aj navýšiť. Taktiež je priklonený 

navrhovanej sume 1000,00 €. 

 

Poslanci Radoslav Mačuga a Mgr. Jozef Michňa taktiež súhlasia s navýšením sumy. 

 

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

JUDr. Jozef Mačuga o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci 

občianke Jane Krivoňákovej na tri nezaopatrené deti vo výške 1 000,00 € z dôvodu náhleho 

úmrtia manžela Jána Krivoňáka  

 

Bod 6. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prečítal poslancom obecného zastupiteľstva komentár k  

Návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6  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, ktorý vypracovala ekonómka obce pani Anna Rybovičová. 
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Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie.  

 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 je prílohou tejto zápisnice.  

 

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, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Schválený rozpočet k 01. 01. 2020 bežné príjmy  2 530 083,00 € 

Rozpočet po úprave k 01. 10. 2020    4 127 742,17 € 

 

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

Rozpočet po úprave k 01. 10. 2020    4 073 405,67 € 

 

Rozpočet po úprave:   

Príjmová časť   4 127 742,17 € 

Výdajová časť   4 073 405,67 € 

Rozdiel        54 336,50 € 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č.6 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 

 

Bod 7. 

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

Železníkovej, ktorá predniesla Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2021 a Viacročného rozpočtu obce Jakubany na roky 2022 – 2023. 

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie. 

 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:  

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2021,  

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2022,  

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – 

teda na rok 2023 

 

Konštatoval, že ročné hospodárenie je prebytkové a odporúča obecnému zastupiteľstvu 

schváliť návrh rozpočtu obce Jakubany vrátane programov a podprogramov na rok 2021 a 

zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce Jakubany na roky 2022 - 2023. 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jakubany vrátane 

programov a podprogramov na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 

- 2023 je prílohou tejto zápisnice. 

 

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

poslancov nemal pripomienky. 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k 

návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a Viacročného rozpočtu obce Jakubany na roky 2022 – 

2023 v zmysle predloženého návrhu  

 

Bod 8. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol komentár od ekonómky obce pani Rybovičovej, 

ktorá predložila obecnému zastupiteľstvu návrh programového rozpočtu obce na roky 2021 – 

2023. 

 

Návrh rozpočtu bol poslancom obecného zastupiteľstva vopred zaslaný na preštudovanie. 

 

 

Obec  

bežné príjmy    1 539 706,68 €  bežné výdaje                 1 151 767,14 €  

 

Základná škola s materskou školou 

bežné príjmy        934 001,00 €  bežné výdaje         934 001,00 €  

dotácie obce pre originálne kompetencie                                                        284 092,00 € 

vlastné príjmy                              55 500,00 €  vlastné výdaje                     55 500,00 €  

 

Bežné príjmy                          2 529 207,68 €  Bežné výdaje                 2 425 360,14 €  

 

 

bežné príjmy                          2 529 207,68 €             bežné výdaje                   2 425 360,14 €  

kapitálové príjmy                     687 154,93 €   kapitálové výdavky            985 154,93 €  

fin. operácie príjmy                             0,00 €    fin. operácie výdavky          41 383,54 €  

finančné operácie                         3 000,00 €   finančné operácie                          0,00 € 

prijaté fin. zábezpeky                   1 380,00 €              prijaté fin. zábezpeky            1 380,00 € 

prevod z rezervného fondu       240 000,00 €  

Fin. operácie príjmy               252 380,00 €             Fin. operácie výdaje           42 763,54 € 

 

Spolu príjmy                         3 468 742,61 €  Spolu výdavky                3 453 278,61 €  

 

 

 

Návrh rozpočtu obce Jakubany bol zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle 

obce v zákonom stanovenej lehote po dobu 15 dní (23. 11. 2020 - 09. 12. 2020). 

 

Návrh rozpočtu vrátane programov a podprogramov na roky 2021 - 2023 je prílohou tejto 

zápisnice.  

 

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, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne rozpočet obce Jakubany na rok 2021 vrátane 

programov a podprogramov  
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Viacročný rozpočet vrátane programov a 

podprogramov v zmysle predloženého návrhu  

 

Bod 9. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predložil poslancom príkaz č. 1/2020 starostu obce 

Jakubany na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov.  

 

Navrhnutá je centrálna inventarizačná komisia a jedenásť dielčích inventarizačných komisií 

pozostávajúcich z poslancov a z osôb zodpovedajúcich za jednotlivé zložky.  

 

Dielčie inventarizačné komisie (DIK) sú rozdelené na:  

1. Obecný úrad  

2. Dom smútku  

3. Garáž, pracovné stroje  

4. Kultúrne stredisko, kino a kuchynka  

5. TJ Sokol Jakubany  

6. Súbor Kečera  

7. Požiarna zbrojnica  

8. Sklad CO  

9. Budovy, stavby, pozemky  

10. Pokladne, bežné a súvahové účty, ceniny, pohľadávky a záväzky  

11. Vyraďovacia komisia  

 

Dielčie inventarizačné komisie vykonávajú fyzickú, dokladovú a kombinovanú inventúru 

spočítaním, meraním, technickým prepočtom. Inventúrny súpis odovzdajú predsedovi 

Centrálnej inventarizačnej komisie. Inventarizácia má byť vykonaná ku dňu 31. 12. 2020 v 

termíne odovzdania do 25. 01. 2021.  

 

Príkaz č. 1/2020 starostu obce Jakubany na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie 

majetku je prílohou tejto zápisnice.  

 

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

nikto z prítomných poslancov pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príkaz č. 1/2020 starostu obce Jakubany na 

vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku 

 

Bod 10. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh 

termínov na zasadnutie zastupiteľstva v 1. polroku roku 2021, ktoré by však chcel zmeniť na 

štvrtky: 

 

27. 01. 2021, 25. 02. 2021, 26. 03. 2021, 29. 04. 2021, 27. 05. 2021 a 24. 06. 2021  

 

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

 

Poslanec Radoslav Mačuga by navrhol pozmeniť čas zasadnutí obecného zastupiteľstva na 

18:00 hodinu.  
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Nikto z prítomných poslancov už nemal pripomienky, a preto nechal starosta obce JUDr. 

Jozef Mačuga o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I. 

polrok 2021 v zmysle predloženého návrhu  

 

Bod 11. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o čistote a ochrane verejnej zelene v obci 

Jakubany. 

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie 

a znenie tohto Návrhu VZN bolo poslancom prečítané. Tento Návrh VZN bol zverejnený na 

úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote po dobu 15 dní 

(14. 10. 2020 – 29. 10. 2020) pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Počas tejto doby 

nebola uplatnená žiadna pripomienka zo strany fyzických alebo právnických osôb k návrhu 

tohto VZN.  

 

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

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa len dodal, že maximálna priemerná výška rastlín by mala byť 30 

cm.  

 

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

obce JUDr. Jozef Mačuga o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o 

čistote a ochrane verejnej zelene v obci Jakubany s účinnosťou od 01. 01. 2021  

  

Bod 12. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 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 

a znenie tohto  Návrhu VZN bolo poslancom prečítané. Tento Návrh VZN bol zverejnený na 

úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote po dobu 15 dní 

(23. 11. 2020 – 08. 12. 2020) pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Počas tejto doby 

nebola uplatnená žiadna pripomienka zo strany fyzických alebo právnických osôb k návrhu 

tohto VZN.  
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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: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o 

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

území obce Jakubany s účinnosťou od 01. 01. 2021  

 

Bod 13. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubany.  

  

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie 

a znenie tohto  Návrhu VZN bolo poslancom prečítané. Tento Návrh VZN bol zverejnený na 

úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote po dobu 15 dní 

(23. 11. 2020 – 08. 12. 2020) pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Počas tejto doby 

nebola uplatnená žiadna pripomienka zo strany fyzických alebo právnických osôb k návrhu 

tohto VZN.  

 

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: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o 

určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubany s účinnosťou od 01. 01. 2021  

 

Bod 14. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubany. 

  

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie a  

znenie tohto  Návrhu VZN bolo poslancom prečítané. Tento Návrh VZN bol zverejnený na 

úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote po dobu 15 dní 

(23. 11. 2020 – 08. 12. 2020) pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Počas tejto doby 

nebola uplatnená žiadna pripomienka zo strany fyzických alebo právnických osôb k návrhu 

tohto VZN.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga ešte dodal, že zasielal žiadosť na poskytnutie dotácie k 

zakúpeniu kompostérov pre občanov obce.   
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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: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Jakubany s účinnosťou od 01. 01. 2021  

 

Bod 15. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva o 

zverejnenom zámere na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce a to KN – C parc 

č. 2676/64, ostatná plocha o výmere 106 m2 a KN – C parc. č. 2676/65, ostatná plocha o 

výmere 104 m2, ktorá vznikla na základe GP č. 84/2020, ktorý vyhotovil Ing. Milan Heretik a 

úradne overila Ing. Jarmila Firmentová dňa 29. 09. 2020 pod č. G1-567/2020.  

 
Obec odpredáva KN –C parc. č. 2676/64 o výmere 106 m2 a KN – C parc. č. 2676/65 o výmere 

104 m2, spolu o výmere 210 m2 za kúpnu cenu 10,00 €/m2, celkom spolu 2100,00 € Jozefovi 

Michnňovi, rod. Michňovi, bytom 065 12 Jakubany 502. 

 

Dodal, že zámer bol zverejnený na úradných tabuliach a webovom sídle obce po dobu 15 dní 

(13. 10. 2020 – 28. 10. 2020). 

 

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

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

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti KN – C parc č. 

2676/64, ostatná plocha o výmere 106 m2 a KN – C parc. č. 2676/65, ostatná plocha o 

výmere 104 m2, ktorá vznikla na základe GP č. 84/2020, ktorý vyhotovil Ing. Milan Heretik a 

úradne overila Ing. Jarmila Firmentová dňa 29. 09. 2020 pod č. G1-567/2020. 

  

Obec odpredáva KN –C parc. č. 2676/64 o výmere 106 m2 a KN – C parc. č. 2676/65 o 

výmere 104 m2, spolu o výmere 210 m2 za kúpnu cenu 10,00 €/m2, celkom spolu 2100,00 € 

Jozefovi Michnňovi, rod. Michňovi, bytom 065 12 Jakubany 502.  

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa:  

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v blízkosti stavby vo vlastníctve žiadateľa a tvoria jej 

neoddeliteľnú súčasť. Žiadateľ predmetné nehnuteľnosti dlhodobo užíva ako súčasť pozemku 

a parkoviska. 
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Bod 16. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva o 

zverejnenom zámere na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce a to diel 1, diel 

2, diel 3 KN – C parc č. 124, ktorá vznikla na základe GP č. 18/2018, ktorý vyhotovil Štefan 

Gulaši a úradne overila Ing. Jarmila Firmentová dňa 02. 08. 2018 pod č. G1-414/2018.  

 
Obec odpredáva diel 1 o výmere 38 m2 a diel 3 o výmere 118 m2, spolu o výmere 156 m2 za 

kúpnu cenu 10,00 €/m2 a diel 2 o výmere 28 m2 za kúpnu cenu 4,00 €/m2, celkom 1672,00 € 

Jánovi Mrugovi, rod. Mrugovi, bytom 065 12 Jakubany 170. 

 

Dodal, že zámer bol zverejnený na úradných tabuliach a webovom sídle obce po dobu 15 dní 

(13. 10. 2020 – 28. 10. 2020). 

 

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

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

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti diel 1, diel 2, diel 3 

KN – C parc č. 124, ktorá vznikla na základe GP č. 18/2018, ktorý vyhotovil Štefan Gulaši a 

úradne overila Ing. Jarmila Firmentová dňa 02. 08. 2018 pod č. G1-414/2018.  

 

Obec odpredáva diel 1 o výmere 38 m2 a diel 3 o výmere 118 m2, spolu o výmere 156 m2 za 

kúpnu cenu 10,00 €/m2 a diel 2 o výmere 28 m2 za kúpnu cenu 4,00 €/m2, celkom 1672,00 € 

Jánovi Mrugovi, rod. Mrugovi, bytom 065 12 Jakubany 170.  

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa:  

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú pri rodinnom dome súp. č. 169 a tvoria neoddeliteľnú 

súčasť dvora žiadateľa, ktorý má záujem si tieto nehnuteľnosti majetkoprávne vysporiadať. 

 

Bod 17. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva 

so žiadosťou o zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku KN – C parc č. 2282/2, 

Trvalý trávny porast o výmere 31m2 a novovytvorené parcely KN – C parc. č. 2282/15, orná 

pôda o výmere 297 m2, KN – C parc. č. 2282/12, orná pôda o výmere 9 m2, KN – C parc. č. 

2282/13, orná pôda o výmere 1 m2, KN – C parc. č. 2499/25, orná pôda o výmere 87 m2, 

ktoré vznikli na základe GP č. 169/2020, ktorý vyhotovil Miroslav Ščurka a úradne overila 

Ing. Jarmila Firmentová.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že pán Beskid si tento pozemok vysporiadaval ešte 

v roku 2012, kedy mu obec odpredala tieto nehnuteľnosti, avšak zmluva nebola zapísaná 

z dôvodu, že nemal vysporiadaných ostatných vlastníkov, a teda konanie na katastri bolo 

zastavené. Z toho dôvodu je potrebné túto žiadosť opäť prejednať a prípadne mu tento 

pozemok odpredať, avšak za súčasnú cenu a sumu ktorú obci zaplatil v roku 2012 mu 

z celkovej kúpnej ceny odpočítať.  

 

Obec odpredáva KN – C parc č. 2282/2, Trvalý trávny porast o výmere 31m2 a 

novovytvorené parcely KN – C parc. č. 2282/15, orná pôda o výmere 297 m2, KN – C parc. č. 
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2282/12, orná pôda o výmere 9 m2, KN – C parc. č. 2282/13, orná pôda o výmere 1 m2, KN – 

C parc. č. 2499/25, orná pôda o výmere 87 m2, spolu o výmere 425 m2 za kúpnu cenu 10,00 

€/m2, celkom spolu 4250,00 € Jozefovi Beskidovi, rod. Beskidovi, bytom 065 12 Jakubany 

41. 

 

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

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

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti 

KN – C parc č. 2282/2, Trvalý trávny porast o výmere 31m2 a novovytvorené parcely KN – C 

parc. č. 2282/15, orná pôda o výmere 297 m2, KN – C parc. č. 2282/12, orná pôda o výmere 

9 m2, KN – C parc. č. 2282/13, orná pôda o výmere 1 m2, KN – C parc. č. 2499/25, orná 

pôda o výmere 87 m2, ktoré vznikli na základe GP č. 169/2020, ktorý vyhotovil Miroslav 

Ščurka a úradne overila Ing. Jarmila Firmentová.  

 

Obec odpredáva KN – C parc č. 2282/2, Trvalý trávny porast o výmere 31m2 a 

novovytvorené parcely KN – C parc. č. 2282/15, orná pôda o výmere 297 m2, KN – C parc. č. 

2282/12, orná pôda o výmere 9 m2, KN – C parc. č. 2282/13, orná pôda o výmere 1 m2, KN – 

C parc. č. 2499/25, orná pôda o výmere 87 m2, spolu o výmere 425 m2 za kúpnu cenu 10,00 

€/m2, celkom spolu 4250,00 € Jozefovi Beskidovi, rod. Beskidovi, bytom 065 12 Jakubany 41 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa:  

 

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú za rodinným domom žiadateľa a tvoria jeho 

neoddeliteľnú súčasť. Žiadateľ predmetné nehnuteľnosti dlhodobo užíva ako záhradu, ktorá je 

súčasťou pozemku pri rodinnom dome. 

 

Bod 18. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva 

so žiadosťou o zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku KN – E parc č. 

13810/1, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2 vedená na LV č. 6930 a spoluvlastnícky 

podiel na KN – E parc. č. 4020/2, orná pôda o výmere 18 m2 vedená na LV č. 7795, kde je 

obec vedená ako podielový spoluvlastník pod B1 v podiele 24/288.  

 

Obec odpredáva KN – E parc č. 13810/1, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2 vedená 

na LV č. 6930 a spoluvlastnícky podiel na KN – E parc. č. 4020/2, orná pôda o výmere 1,5 

m2, spolu o výmere 10,5 m2 za kúpnu cenu 10,00 €/m2, celkom spolu 105,00 € Eve 

Kolčákovej, rod. Chobotovej, bytom 065 12 Jakubany 42. 

 

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

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

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti 

KN – E parc č. 13810/1, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2 vedená na LV č. 6930 a 

spoluvlastnícky podiel na KN – E parc. č. 4020/2, orná pôda o výmere 18 m2 vedená na LV č. 

7795, kde je obec vedená ako podielový spoluvlastník pod B1 v podiele 24/288.  

 

Obec odpredáva KN – E parc č. 13810/1, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2 vedená 

na LV č. 6930 a spoluvlastnícky podiel na KN – E parc. č. 4020/2, orná pôda o výmere 1,5 

m2, spolu o výmere 10,5 m2 za kúpnu cenu 10,00 €/m2, celkom spolu 105,00 € Eve 

Kolčákovej, rod. Chobotovej, bytom 065 12 Jakubany 42.  

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa:  

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú za rodinným domom žiadateľa a tvoria jeho 

neoddeliteľnú súčasť. Žiadateľ predmetné nehnuteľnosti dlhodobo užíva ako záhradu, ktorá je 

súčasťou pozemku pri rodinnom dome. 

 

Bod 19. 

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

priznanie odmeny pre hlavného kontrolóra obce  Jakubany JUDr. Katarínu Železníkovú, ktorá 

je pre našu obec veľmi nápomocná. Podieľa sa na kontrolovaní subjektov obce, prípravách 

návrhov Všeobecne záväzných nariadení, zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

rieši sťažnosti občanov. Navrhuje teda odmenu vo výške 30% z platu, čo predstavuje 126,00 € 

po dobu 6 mesiacov, čo predstavuje sumu 756,00 €.  

 

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

 

Hlavný kontrolór obce JUDr. Katarína Železníková priznala, že je týmto návrhom veľmi milo 

prekvapená a ďakuje za pochvalné slová. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia s predloženým návrhom starostu obce JUDr. Jozefa 

Mačugu na priznanie odmeny pre pani Železníkovú. 

 

Nikto z prítomných poslancov nemal k tomuto bodu pripomienky a tak nechal o tomto bode 

hlasovať. 

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi obce 

Jakubany za šesť mesiacov vo výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra  

 

K bodu 20 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Výročnú 

správu konsolidovaného celku za rok 2019, ktorú vypracovala účtovníčka obce pani Rejdová 

Agnesa.  

 

Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2019 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. 
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Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Výročnú správu konsolidovaného celku za rok 

2019  

 

K bodu 21 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť 

Poľnohospodárskeho družstva Nová Ľubovňa o prejednanie a podpísanie Dodatku k nájomnej 

zmluve.  

 

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

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodal, že je potrebné, aby nám bezodkladne opravili zničenú 

miestnu komunikáciu a až následne od obce môžu žiadať prerokovanie žiadosti.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že p. Olšavskému bola zaslaná výzva na nápravu 

zničenej miestnej komunikácie, avšak doteraz k nej náprave nedošlo aj napriek niekoľkým 

sľubom zo strany p. Olšavského. 

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa je tiež tohto názoru, aby Poľnohospodárske družstvo opravilo 

zničenú miestnu komunikáciu. Nie je predsa možné, aby niekto, kto sa takto správa 

k prenajatej pôde a miestnym komunikáciám ktoré užíva očakával, aby bolo zo strany obce 

vyhovené takémuto návrhu. 

 

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

hlasovať. 

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s uzatvorením Dodatku k nájomnej zmluve č. PO/15 s 

Poľnohospodárskym družstvom Nová Ľubovňa a obecné zastupiteľstvo žiada opraviť zničenú 

účelovú komunikáciu, ktorá vedie na Lazy a až následne bude návrh predmetného dodatku 

prejednaný  

 

 

K bodu 22 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informuje poslancov obecného zastupiteľstva, že 

zaevidoval rôzne sťažnosti od občanov bývajúcich blízko areálu športoviska, a to neporiadok, 

rušenie nočného pokoja ako aj ničenie majetku. Dodal, že zamestnanci MOPS mali nariadené 

hliadkovať v areáli aj v okolí futbalového ihriska, taktiež videl poškodené bránky, lavičky 

a znečistenú tribúnu, keďže okolo často chodieva. O poriadok v areáli sa postarajú pracovníci 

obce a poškodené bránky bude potrebné opraviť. Dodal, že kamerový systém je momentálne 

nefunkčný, na čom však pracuje poslanec Radoslav Mačuga, aby bola kamera čím skôr 

opravená, plne funkčná a spustená do prevádzky.  

 



16 

 

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

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa dodáva, že je potrebné tento areál uzamknúť, opraviť všetky 

zámky na bráničkách, ktoré sú vylomené.  

Poslanec Radoslav Mačuga dodal, že pozamykanie areálu športoviska nie je riešenie 

problému.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že bude potrebné opraviť všetky zámky na 

bráničkách, opraviť kamerový systém, primontovať oznamovacie tabule, taktiež môžeme 

mládež upozorniť pomocou obecného rozhlasu, aby dodržiavali prevádzkový poriadok 

športoviska. Danému problému sa bude venovať v najbližšom čase.  

 

Bod 23. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga poďakoval ekonómke obce pani Rybovičovej za list, ktorý 

napísala a prenechal slovo poslancovi Ing. Štefanovi Vasiľovi, ktorý tento bod zasadnutia 

doplnil.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ dodal, že tak ako navrhol zníženie platu starostu obce kvôli 

pochybeniu, teraz vidí, že činnosť starostu obce sa zmenila a je zas na dobrej úrovni, vidieť 

pokrok v obci, ako aj kus vykonanej práce. Navrhuje preto zvýšenie platu pre starostu obce 

o 30 %.  

 

Následne sa ostatní poslanci vyjadrili o výške percenta zvýšenia platu. 

 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, a preto nechal hlasovať 30% navýšení. 

 

Za: 7 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,        

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

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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 zvýšenie platu starostovi obce JUDr. Jozefovi Mačugovi o 30% mesačne  

 

Bod 24. 

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

 

Mgr. Jozef Bakoš 

Chcel by informovať o incidente, ktorý sa odohral v priestoroch školy medzi triednou 

učiteľkou a občanom p. Ladislavom Oračkom, ktorý ju slovne napádal. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga k tomu dodal, že riaditeľstvo ZŠ s MŠ ho o tom 

informovalo a tento priestupok je postúpený Okresnému úradu v Starej Ľubovni. 

 

 

Ján Compeľ 

Chcel by sa opýtať na fungovanie kamier v rómskej osade. Ďalej by sa chcel opýtať na 

rokovanie s p. Jozefom Stempom ohľadne pozemku pri škole, vzhľadom k úmrtiu 

menovaného.   

 



17 

 

Poslanec Radoslav Mačuga mu na to odpovedá, že je to v štádiu riešenia, má to však ešte 

drobné nedostatky, a to predovšetkým napájanie do elektrickej siete, ktoré v mieste, kde by 

mali byť umiestnené kamery chýba.   

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že sa skontaktoval s dedičmi po nebohom p. 

Jozefovi Stempovi, s ktorými sa dohodol, že počas dedičského konania sa prevedie na 

jedného z dedičov, ktorý sa zdržiava na území SR a po skončení dedičského konania 

pozemok odpredajú obci za dohodnutú kúpnu cenu.   

 

Bod 25. 

V bode Rôzne starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informuje poslancov obecného 

zastupiteľstva o stretnutí s farárom o. Petrom Malcovským a jeho prosbe o pomoc pri riešení 

niektorých problémov, ktoré ma v pláne riešiť:    

 

- veľké množstvo práce na zveľadení vonkajších a vnútorných priestorov fary,       

- problém v bývaní kaplánov nad Domom smútku 

- možnosť prenajatia nájomného bytu 

- postaviť na cintoríne nový Dom smútku  

- terajší by sa zmenil na Pastoračné centrum a 2 byty pre kaplánov 

- prebieha spracovanie PD kostola, ktorú je potrebné doložiť k žiadosti o dotáciu 

    na opravu kostola 

 

V tomto bode taktiež informoval poslancov OZ o aktuálnom stave projektu Komunitného 

centra v Jakubanoch :  

 

- boli podané 2 reklamácie diela z dôvodu zatečených stien na niektorých 

   miestach v budove  

- bola zaslaná registrácia KC na VÚC ako poskytovateľa sociálnej služby, čo je 

   jedna z podmienok hlavných aktivít KC 

- stále prebieha kontrola verejného obstarávanie na interiérové vybavenie KC 

- po registrácii KC na VÚC je potrebné požiadať Ministerstvo vnútra SR 

   o zapojenie sa do Národného programu Komunitných centier a po uzatvorení   

   zmluvy s ministerstvom obsadiť tri pracovné pozície v KC 

- je potrebné pripraviť zmluvu o spolupráci s gréckokatolíckou cirkvou, 

   farnosťou Jakubany za účelom poskytnutia priestorov na duchovnú  

   a pastoračnú činnosť, ku ktorej sme sa v minulosti zaviazali  
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Bod 26. 

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

Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a dvadsiate zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková, podpísaná 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

RNDr. Ján Kundľa, podpísaný  

 

Ján Compeľ, podpísaný 

 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa  10. 12. 2020      

 

 

 

 

JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

                   starosta obce  

               


