
1 

 

   Z Á P I S N I C A 

 

z dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  

konaného dňa 04.  03.  2021 o 18:00 hod. 

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

 

Prítomní:             JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 

Mgr. Jozef Bakoš 

Ján Compeľ 

Mgr. Ján Jakubianský 

RNDr. Ján Kundľa 

Mgr. Jaroslav Kundľa 

Radoslav Mačuga 

Mgr. Jozef Michňa 

Ing. Štefan Vasiľ 

 

Neprítomní:    PaedDr. Katarína Vasiľová 

 

Ostatní prítomní:             JUDr. Katarína 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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

5. Spáva o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

6. Marjančíková Anna, Jakubany 270 – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci pri 

úmrtí manžela 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1 

8. Správa centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku 

9. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Jakubany 

10. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD B 667, č. 8/1  

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

2021 

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

13. Beskid Jozef, Jakubany 41 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

14. Kolčáková Eva, Jakubany 42 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

15. Katrenič Jozef, Lucia, Nová Ľubovňa 753 - prejednanie žiadosti o odpredaj 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce  

16. Furtkevič Matúš, Jakubany 234 - prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce  

17. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

18. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

19. Rôzne  

a. Rozšírenie elektrickej siete v lokalite Carinka 

b. Rozšírenie kanalizácie v lokalite Vyšná Roveň II. etapa 
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c. Príprava projektovej dokumentácie pre plánovanú výzvu na predkladanie 

žiadosti o NFP – Podpora budovania cyklotrás 

20.  Záver 

 

Bod 1.   

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

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

poslancov je šesť a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnil poslancov Mgr. 

Jozefa Michňu a RNDr. Jána Kundľu, ktorí budú trochu meškať kvôli pracovným 

povinnostiam a poslankyňu PaedDr. Katarínu Vasiľovú, ktorá sa 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.  

 

Za: 6 (Mgr. Jozef Bakoš , Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, Mgr. Jaroslav Kundľa,     

             Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh programu dvadsiateho prvého 

zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

5. Spáva o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

6. Marjančíková Anna, Jakubany 270 – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci pri úmrtí 

manžela 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1 

8. Správa centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku 

9. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Jakubany 

10. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD B 667, č. 8/1  

11. Schválenie zoznamu obyvateľov oslobodených od úhrady poplatku za TKO na rok 2021 

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

13. Beskid Jozef, Jakubany 41 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

14. Kolčáková Eva, Jakubany 42 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

15. Katrenič Jozef, Lucia, Nová Ľubovňa 753 - prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce  

16. Furtkevič Matúš, Jakubany 234 - prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku 

vo vlastníctve obce  

17. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

18. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

19. Rôzne  

a) Rozšírenie elektrickej siete v lokalite Carinka 

b) Rozšírenie kanalizácie v lokalite Vyšná Roveň II. etapa 
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c) Príprava projektovej dokumentácie pre plánovanú výzvu na predkladanie žiadosti 

o NFP – Podpora budovania cyklotrás 

20. Záver 

 

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

prítomných poslancov nikto nedoplnil program rokovania.  

 

Na zasadnutie prišli poslanci Mgr. Jozef Michňa a RNDr. Ján Kundľa s ospravedlnením sa za 

svoje omeškanie. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga teda sám doplnil program rokovania o 4 body, a to 

„Zníženie dotácie pre CVČ počas prerušeného výkonu činnosti“, „Predprojektová štúdia – 

Mikroregión Ľubovnianka – vyradenie z majetku (zmarená investícia)“, „Schválenie 

príspevku dôchodcom umiestneným v zariadení pre seniorov“ a „Prejednanie námietky 

Urbárskej spoločnosti obce Jakubany ku kúpnej zmluve Michňa Jozef, Jakubany 502“. 

Následne nechal o doplnenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať. 

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program dvadsiateho prvého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

5. Spáva o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

6. Marjančíková Anna, Jakubany 270 – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci pri úmrtí 

manžela 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1 

8. Správa centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku 

9. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Jakubany 

10. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD B 667, č. 8/1  

11. Schválenie zoznamu obyvateľov oslobodených od úhrady poplatku za TKO na rok 2021 

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

13. Beskid Jozef, Jakubany 41 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

14. Kolčáková Eva, Jakubany 42 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

15. Katrenič Jozef, Lucia, Nová Ľubovňa 753 - prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce  

16. Furtkevič Matúš, Jakubany 234 - prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku 

vo vlastníctve obce  

17. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

18. Rôzne  

a) Rozšírenie elektrickej siete v lokalite Carinka 

b) Rozšírenie kanalizácie v lokalite Vyšná Roveň II. etapa 

c) Príprava projektovej dokumentácie pre plánovanú výzvu na predkladanie žiadosti 

o NFP – Podpora budovania cyklotrás 
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19. Zníženie dotácie pre CVČ počas prerušeného výkonu činnosti 

20. Predprojektová štúdia – Mikroregión Ľubovnianka – vyradenie z majetku (zmarená 

investícia) 

21. Schválenie príspevku dôchodcom umiestneným v zariadení pre seniorov 

22. Prejednanie námietky Urbárskej spoločnosti obce Jakubany ku kúpnej zmluve Michňa 

Jozef, Jakubany 502 

23. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

24.  Záver 

 

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

Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Mgr. Jána Jakubianského a Mgr. Jaroslava 

Kundľu.  

  

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

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo zasadnutia 

poslancov Mgr. Jána Jakubianského a Mgr. Jaroslava Kundľu  

 

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 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. 

Dodala, že do plánu kontroly doplnila ešte 1 bod.  

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 je prílohou tejto zápisnice. 

 

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

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Jakubany na I. polrok 2021 doplnený o bod 5. – kontrola výrubu dane z nehnuteľnosti 

právnickým osobám 

 

Bod 5. 

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

Kataríne Železníkovej, ktorá predniesla Spáva o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 

rok 2020. Dodala, že kontroly vykonávala na základe zákona.   

 

Spáva o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 je prílohou tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Jakubany za rok 2020 

 

Bod 6. 

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

pani Marjančíkovej Anny, bytom Jakubany 270 o poskytnutie finančnej výpomoci pri úmrtí 

manžela Štefana. Pani Anna má päť nezaopatrených detí. 

 

Podľa VZN č. 1/2009 v Dodatku č. 1 sa uvádza, že na 1 nezaopatrené dieťa pri smrti jedného 

z rodiča je príspevok obce 100,00 €. 

 

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

 

Poslanec Ján Compeľ by navrhoval prispieť sumou 300,00 € na jedno dieťa a teda navrhuje 

sumu  1 500,00 €. 

 

Poslanec Radoslav Mačuga tiež súhlasí, keďže pani Anna má päť detí.   

 

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

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci 

p. Anne Marjančíkovej, trvale bytom Jakubany 270 na päť nezaopatrených detí vo výške        

1 500,00 € z dôvodu náhleho úmrtia manžela Štefana Marjančíka 

 

Bod 7. 

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

centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, ktorú zosumarizovala p. 

Agnesa Rejdová. 

 

Správa centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku je prílohou tejto 

zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku  
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Bod 8. 

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

prijatia dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubany, a to ohľadne nakladania 

s pneumatikami.  

 

Tento Návrh Dodatku č. 1 bol zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce v 

zákonom stanovenej lehote po dobu 15 dní (11. 02. 2021 – 26. 02. 2021). 

 

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

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

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o nakladaní 

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

s účinnosťou od 05. 03. 2021 

 

Bod 9. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informuje poslancov obecného zastupiteľstva o 

vypovedaní nájomnej zmluvy pána Martina Mačugu k 31. 03. 2021. Z tohto dôvodu je 

potrebné prideliť 3-izbový nájomný byt 8/1 v bytovom dome B č. 667. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom zoznam žiadateľov na 3-izbové 

nájomné byty, ktorí vo svojich žiadostiach uviedli dôvod, prečo žiadajú pridelenie nájomného 

bytu. 

 

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

 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že je tam viacero žiadateľov, ktorým by 

pridelenie nájomného bytu momentálne veľmi pomohlo. Rozhodli sa o tajné hlasovanie.  

 

Zapisovateľka Ing. Simona Kolčáková preto poslancom rozdala čisté lístky, na ktoré každý 

poslanec napíše meno zo zoznamu žiadateľov, komu by pridelil nájomný byt. Následne tieto  

lístky pozbierala a spočítala hlasy pre jednotlivých žiadateľov.  

 

Hlasovanie: 

p. Bednarčíková Žaneta – 4 hlasy 

p. Pribiš Jozef – 4 hlasy 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že keďže kvôli párnemu počtu poslancov nastala 

remíza v počte pridelených hlasov, rozhodne sa žrebom medzi týmito dvomi kandidátmi.  

 

Zapisovateľka Ing. Simona Kolčáková napísala obe mená na 2 lístky, ktoré vhodila do košíka 

a hlavný kontrolór obce JUDr. Katarína Železníková mala žrebom rozhodnúť, komu bude 

pridelený nájomný byt. Vyžrebovala 1 lístok a následne prečítala meno – p. Pribiš Jozef. 
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Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga teda dodal, že tajným hlasovaním a následne žrebom bol 

pridelený 3-izbový nájomný byt p. Jozefovi Pribišovi.  

 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k tomuto bodu, a preto nechal JUDr. Jozef 

Mačuga o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pridelenie nájomného bytu 8/1 v BD B č. 667 

pánovi Jozefovi Pribišovi, trvale bytom Jakubany 635 

 

Bod 10. 

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

potrebné prerokovať zoznam občanov, ktorí sú oslobodení od poplatku za vývoz KUKA 

nádob, a teda poplatok za tuhý komunálny odpad. Títo občania sa počas celého zdaňovacieho 

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

Veľkej Británii a časť je v USA). Ide o 435 obyvateľov obce. Zoznam týchto občanov je stále 

sledovaný pracovníkom obce, ako aj terénnymi sociálnymi pracovníčkami.  

 

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

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pre rok 2021 odpustenie poplatku za 

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

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

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

obce Jakubany 

 

Bod 11. 

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

potrebné opätovne prerokovať schválenie zámennej zmluvy so Slovenským 

vodohospodárskym podnikom, š.p., Odštepný závod Košice. Ide o 776 m2 nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve SVP a 862 m2 vo vlastníctve obce Jakubany. Jedná sa o zosúladenie 

vlastníctva a užívania pozemkov. Poslanci obecného zastupiteľstva túto možnosť zámeny 

pozemkov už viackrát prerokovávali na zasadnutí komisie. Posledný návrh zámeny bol s tým, 

že obec by mala doplatiť cca 1200,00 € za zámenu predmetných pozemkov, čo však bolo 

zamietnuté, a preto bolo Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. zaslané oznámenie, 

že s takýmto návrhom obec Jakubany nesúhlasí. Po prejednaní nášho návrhu nám bol zaslaný 

nový návrh zámennej zmluvy s tým, že obec by za zámenu pozemkov nedoplácala nič a 

zaplatila by len polovicu nákladov za vypracovanie znaleckého posudku a poplatku za návrh 

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

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zámenu pozemkov s finančným vyrovnaním, v 

súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení, ktorý umožňuje schváliť tento prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je, 

zosúladenie vlastníctva a užívania pozemkov vo vlastníctve obce Jakubany a Slovenskej 

republiky – SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, 

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica. 

 

Bod 12. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva a otvoril 

rozpravu k žiadosti p. Jozefa Beskida  o odpredaji 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 chcel 

vysporiadavať ešte v roku 2012, kedy mu obec odpredala tieto nehnuteľnosti, avšak zmluva 

nebola zapísaná z dôvodu, že nemal vysporiadaných ostatných spoluvlastníkov, a teda 

konanie na katastri bolo zastavené. Z toho dôvodu je potrebné túto žiadosť opäť prejednať 

a opätovne schváliť odpredaj tohto pozemku, avšak za súčasnú cenu a sumu, ktorú obci 

zaplatil v roku 2012 mu z celkovej kúpnej ceny odpočítať. 

 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku bol zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webovom 

sídle obce v zákonom stanovenej lehote po dobu 15 dní (18. 12. 2020 – 04. 01. 2021). 

 

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. 

13 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.  

 

Vzhľadom k tomu, že nikto z prítomných poslancov nemal k tomuto bodu pripomienky a tak 

nechal o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne 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, nar. 23. 05. 1977, 

trvale bytom 065 12 Jakubany 41, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov - § 9a, ods. 8, písm. e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o 

ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Počet 

prítomných poslancov 8  z celkového počtu 9  

Hlasovanie: Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0  

 

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 13. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva a otvoril 

rozpravu k žiadosti Eve Kolčákovej, rod. Chobotovej o 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.  

 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku bol zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webovom 

sídle obce v zákonom stanovenej lehote po dobu 15 dní (18. 12. 2021 – 04. 01. 2021). 

 

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

hlasovať. 

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne 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.  
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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 18 m2, 

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

rod. Chobotovej, nar. 30. 01. 1967, trvale bytom 065 12 Jakubany 42, v zmysle zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - § 9a, ods. 8, písm. e) v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov. Počet prítomných poslancov 8  z celkového počtu 9  

Hlasovanie: Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0  

 

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 14. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva a otvoril 

rozpravu k žiadosti Jozefa Katreniča a Lucie Katreničovej, rod. Šulíkovej o zverejnenie 

zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku diel 5 orná pôda o výmere 44 m2, ktorý bol 

odčlenený od KN E  parc. č. 691 vedenej na LV č. 3557 k. ú. Nová Ľubovňa a ktorý vznikol 

na základe Geometrického plánu č 14/2020, ktorý vyhotovil Štefan Gulaši a úradne overil 

Ing. Jarmila Firmentová dňa 19. 05. 2020  pod číslom G1-148/2020, Jozefovi Katreničovi 

a Lucii Katreničovej, rod. Šulíkovej, obaja trvale bytom 065 11 Nová Ľubovňa 753. 

 

Dôvodom žiadosti na odpredaj nehnuteľného majetku je, že predmetné nehnuteľnosti sa 

nachádzajú pri rodinnom dome žiadateľov a tvoria neoddeliteľnú súčasť dvora, a teda majú 

záujem si tieto nehnuteľnosti majetkoprávne vysporiadať. 

 

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

hlasovať. 

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného 

majetku diel 5 orná pôda o výmere 44 m2, ktorý bol odčlenený od KN E  parc. č. 691 vedenej 

na LV č. 3557 k. ú. Nová Ľubovňa a ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č 14/2020, 

ktorý vyhotovil Štefan Gulaši a úradne overil Ing. Jarmila Firmentová dňa 19. 05. 2020  pod 

číslom G1-148/2020, Jozefovi Katreničovi a Lucii Katreničovej, rod. Šulíkovej, obaja trvale 

bytom Nová Ľubovňa 753, 065 11 Nová Ľubovňa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov - § 9a, ods. 8, písm. e) v prípadoch hodných osobitného 

zreteľa.  

Počet prítomných poslancov 8  z celkového počtu 9  

Hlasovanie: Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0  

 

Celková výmera nehnuteľností predstavuje 44 m2.  Obec odpredáva 44 m2 za kúpnu cenu 

10,00 €/m2, celkom za 440,00 € Jozefovi Katreničovi a Lucii Katreničovej, rod. Šulíkovej, 

obaja trvale bytom Nová Ľubovňa 753, 065 11 Nová Ľubovňa. 
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Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú pri rodinnom dome súp. č. 753 a tvoria neoddeliteľnú 

súčasť dvora žiadateľov, ktorí majú záujem si tieto nehnuteľnosti majetkoprávne vysporiadať. 

 

Bod 15. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva so 

žiadosťou pána Furtkeviča Matúša, bytom Jakubany 234 o odpredaj nehnuteľnosti časti KN – 

E parc. č. 13738/1 ktorá sa nachádza pri nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je žiadateľ.  

 

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

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ dodáva, že zamestnanci Urbárskej spoločnosti majú problém 

s parkovaním áut pred budovou.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga k tomu dodal, že pán Furtkevič žiada o súhlas na 

vyhotovenie geometrického plánu, a následne by sme zvážili jeho žiadosť o odpredaj.  

 

Poslanec Ján Compeľ by chcel upozorniť, kde sa nachádza hydrant a poslanec Mgr. Jozef 

Michňa dodal, že je potrebné určiť kde presne je vodovodné a kde plynové potrubie.  

 

Nikto z prítomných poslancov už nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, a tak nechal o 

tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyhotovením geometrického plánu pre Furtkeviča Matúša, 

bytom Jakubany 234 za účasti zástupcov obce 

 

Bod 16. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva s výzvou, 

ktorú vyhlásil Fond na podporu športu – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry. Je potrebné schváliť spolufinancovanie obcou, min. 50 000,00 €. Pán Margetaj, 

ktorý nám zastrešuje verejné obstarávanie oslovil 3 stavebné firmy. V pondelok by mali byť 

stanovené presné sumy. Od 15. marca do 31. marca bude sprístupnená žiadosť na podanie 

projektu. Stavebná časť šatní TJ Sokol bude umiestnená na pôvodnom mieste.  

 

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

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodal, že 3 šatne na prízemí sú podľa neho v poriadku, ale 

umiestnenie  5 miestností – šatní na poschodí pre neho nie je dobré riešenie.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa dodal, že hodnota projektu 150 000,00 € sa mu zdá privysoká, 

nebol vôbec informovaný o tejto sume ani projekte.  

 

Poslanec Radoslav Mačuga sa pýta, prečo musí byť v budove až 8 miestností – šatní.  
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Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, že podľa zaradenia mužstva do ligy (4 alebo 

5.liga) musia spĺňať aj určité nároky na šatne pre mužstvá, šatne pre rozhodcov atď. Dodal, že 

v pondelok by sa mali otvárať obálky s cenovými ponukami stavebných firiem, ktoré by 

realizovali tento projekt. 

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa dodal, že nebol oboznámený s firmami, ktoré podali cenové 

ponuky.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že ak chceme stihnúť podať žiadosť o projekt, bolo 

potrebné osloviť stavebné firmy. Nechcel ale oslovovať stavebné firmy mimo okres, ktoré by 

obec nepoznala, a preto sa oslovili v rámci okresu. Ak nám ich cenové ponuky nebudú 

vyhovovať, nie sme povinní podpísať zmluvu o dielo.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Bakoš je toho názoru, aby sa tento projekt riešil a nie odkladal, pretože 

šatne TJ Sokol sú už nevyhovujúce.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ k tomu dodal, že tento projekt sa rieši už dobrých 5 rokov.  

 

Poslanec Radoslav Mačuga tvrdí, že priveľmi rozmýšľame nad vizualizáciami A, B, C, prejde 

nám leto, neurobí sa na tomto projekte nič a máme tu zimu.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že vizualizáciu si pripomienkovali futbalisti sami. 

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ k tomu dodal, že technické veci musia vedieť naši futbalisti, my 

môžeme len zhodnotiť výslednú vizualizáciu projektu. 

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa dodal, že všetky termíny posunula epidémia COVID-19, avšak je 

potrebné vedieť aj detaily, ak chceme niečo schváliť. Mohli sme sa poslanci stretnúť na tvári 

miesta a zhodnotiť podľa vizualizácie jednotlivé kroky, nie ako pri budove požiarnej 

zbrojnice. Taktiež sa napríklad cenové ponuky mohli otvárať už tu na zasadnutí.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že je potrebné dodržať lehoty, vizualizácia projektu 

šatní bola pripomienkovaná niekoľkokrát futbalistami. 

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa dodal, že chce aby sa projekt šatní realizoval, ale nie za takýchto 

podmienok. Zúčastní sa pondelkového otvárania obálok s cenovými ponukami od stavených 

firiem. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že môžu prísť všetci poslanci o 15:00 hod., bude len 

rád. 

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodal, že prvá verzia A,B,C vizualizácie, ktorá bola podľa 

niektorých vyjadrení „megalománska“ sa odložila a aktuálna, ktorej cena má byť približne 

150 000,00 € je čím iná od tej prvej verzie vizualizácie.   

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, že je ťažké povedať koľko presne bude stáť 

realizácia projektu.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa dodáva, že 3 projekty, ktoré mali 3 rozpočtárov firiem a aj tak do 

nedopadlo dobre, mal by sa podpísať pod rozpočet, aby to sedelo a nie to len „odfláknuť“.  
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Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že technické požiadavky boli konzultované hlavne 

s pánom Marekom Čopiakom, ktorý sa tejto téme v minulosti venoval a požiadavky 

a technické normy k projektu dopĺňal on.  

 

Poslanec Mgr. Ján Jukubianský dodal, že chceme urobiť pre šante TJ Sokol maximum práce.   

 

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

tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne spolufinancovanie projektu na výzvu 

vyhlásenú Fondom na podporu športu č. 2020/001 – športová infraštruktúra, v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Názov 

projektu: Modernizácia šatní TJ Sokol Jakubany 

 

Bod 17. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga v bode Rôzne oboznamuje poslancov obecného 

zastupiteľstva s 3 informáciami: 

 

a.)  

Rozšírenie elektrickej siete IBV Carinka – starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informuje 

poslancov obecného zastupiteľstva, že Východoslovenská distribučná, a. s. nám dala 

stanovisko k realizácii projektu rozšírenia elektrickej siete a teda určila, kde má byť 

umiestnená trafostanica, rozvody atď. Cenová ponuka je 14 000,00€. Je to rozpočítané na 

rodinné domy.  

 

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

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa k tomu dodal, že nie je vôbec za to, aby sa stavali rodinné 

domy v časti Kamenec, a teda IBV Carinka pri ihrisku, keďže je toho názoru, že je to 

záplavová oblasť.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa tiež dodal, že je tam riziková protipovodňová hrádza.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že zo strany slovenského vodohospodárskeho 

podniku nebola splnená podmienka a to vybudovanie protipovodňovej hrádze, ktorú zatiaľ 

odsunuli na neurčito.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa dodal, že ak tam nie je istota, že postavia protipovodňovú 

hrádzu, sú to „utopené peniaze“.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ dodal, že pri záplavách v roku 2010 sa zdvihol potom Šmidovec 

a ten zaplavil danú oblasť, je potrebné tam dobudovať hrádzu. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že projekt sa bude reálne realizovať až možno po 

roku, kým sa vybavia potrebné povolenia a taktiež to musí VSD, a.s. zaradiť do investičného 
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plánu a to tiež trvá určitý čas, a preto je potrebné niektoré veci riešiť už dopredu. Mladí ľudia 

chcú stavať rodinné domy v obci, avšak nemajú kde. Obec s tým síce na začiatku má určité 

náklady, ktoré sú spojené s projektovou dokumentáciou, avšak po skolaudovaní stavby to 

následne VSD, a.s. refunduje tak, ako to bolo aj v prípade Vyšnej Rovne, kde boli obci 

uhradené všetky finančné prostriedky, ktoré do vypracovania projektovej dokumentácie 

vložila. 

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa k tomu dodal, že registruje prosby mladých rodín o stavebné 

pozemky, avšak momentálne nemáme adekvátne pozemky na výstavbu.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa dodal, že kvôli vybudovaniu verejného osvetlenia v tejto 

lokalite, by určite budoval rozšírenie elektrickej siete.  

 

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

tomto bode hlasovať. 

 

Za: 6 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 2 (Mgr. Jaroslav Kundľa, Ing. Štefan Vasiľ) 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prípravou projektovej dokumentácie projektu rozšírenie 

elektrickej siete v lokalite Carinka v zmysle predloženej cenovej ponuky od spoločnosti MJ 

projekt s. r. o., Štúrova 422/11, 082 22 Šarišské Michaľany 

 

 

b.)  

Rozšírenie kanalizačnej siete IBV Vyšná Roveň – starosta obce JUDr. Jozef Mačuga 

informuje poslancov obecného zastupiteľstva s potrebou dokončenia rozšírenia kanalizácie 

v časti Vyšná Roveň, aby bol tento úsek dokončený v prípade budúcej pokládky nového 

asfaltu v tejto časti. Potrebný materiál je nakúpený (šachty, kolená, odbočky..), je potrebné 

ešte dokúpiť piesok.  

 

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

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa sa opýtal, pokiaľ vedie existujúca kanalizácia. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, že momentálne je vybudovaná po kaplnku, 

chceli by ju realizovať v prípade výstavby rodinných domov na daných pozemkoch ešte 

o niečo vyššie.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ dodal, že je potrebné to riešiť ešte teraz pri aktuálnom stave 

miestnej komunikácie, nie potom vyrezávať do asfaltu diery.  

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský sa spýtal, či chcú kanalizáciu rozšíriť až po rampu pod 

Kečerou. 

 

Poslanec Ján Compeľ dodal, že by bolo možné potiahnuť až po tento úsek, ak by v budúcnosti 

ľudia stavali rodinné domy na priľahlých pozemkoch. 
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Nikto z prítomných poslancov už nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky a tak nechal o 

tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou II. etapy rozšírenia kanalizácie v lokalite Vyšná 

Roveň 

 

 

c.)  

Podpora budovania cyklotrás - starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informuje poslancov 

obecného zastupiteľstva s vyhlásenou výzvou na budovanie cyklotrás. Ak by sa obec chcela 

zapojiť do tejto výzvy, je potrebné premyslieť lokalitu. Strategické by boli trasy 

Ľubovnianske kúpele, Košariská, Schotárka alebo Jakubianka. Je potrebné to začať riešiť, ak 

by sme sa chceli zapojiť, osloviť projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie. 

 

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

 

Poslanec Ján Compeľ dodal, že Košariská nie sú vhodná lokalita kvôli traktorom, ktoré 

obrábajú okolité polia.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Bakoš dodal, že jemu sa pozdáva trasa Košariská smer Ľubovnianske 

kúpele.  

 

Poslanec Mgr. Ján Jukubianský navrhuje, aby si každý premyslel nejakú vhodnú lokalitu, 

ktorú na ďalšom stretnutí zdôvodní.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ je toho názoru, že treba mať aj napojenie napríklad na už 

existujúcu cyklotrasu, lebo hrádza je len okolo určitých úsekoch, problém by bol pri starom 

a novom moste, keďže tadiaľ vedie aj miestna komunikácia, bol by stret cyklistov 

a motoristov.  

 

Poslanec Ján Compeľ dodal, že do kopca je to problematickejšia trasa pre cyklistov 

a korčuliarov.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa je za spojenie cyklotrasy Chmeľnica, Plavnica Ľubovnianske 

kúpele, Nová Ľubovňa a Jakubany.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že na trase Košariská smer Gontové sa nachádzajú 

aj obecné pozemky, je potrebné si dobre premyslieť trasu.  

 

Nikto z prítomných poslancov už nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o plánovanej výzve na predkladanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok, prostredníctvom Integrovaného regionálneho 

operačného programu – podpora budovania cyklotrás  
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Bod 18. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva 

s doplneným bodom, a to Zníženie dotácie pre CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany. Dôvodom je 

prerušenie činnosti počas pandémie COVID-19.  

 

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

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zníženie dotácie pre CVČ pri ZŠ s MŠ 

Jakubany počas prerušeného výkonu činnosti z dôvodu pretrvávajúcich protipandemických 

nariadení na úroveň 10 % z celkovej schválenej dotácie  

 

Bod 19. 

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

ktorá predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 4  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. 4 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: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Schválený rozpočet k 01. 01. 2021 bežné príjmy  2 532 853,68 € 

Rozpočet po úprave k 04. 03. 2021    3 640 015,95 € 

 

Schválený rozpočet k 01. 01.2021 bežné výdaje 2 429 006,14 € 

Rozpočet po úprave k 04. 03. 2021    3 622 662,33 € 

 

Rozpočet po úprave:   

Príjmová časť   3 640 015,95 € 

Výdajová časť   3 622 662,33 € 

Rozdiel        17 353,62 € 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 4 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 20. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe vyradenie 

z majetku obce pomernú časť nákladov na prípravu predprojektovej štúdie informatizácie 

Mikroregiónu Ľubovnianka v sume 165,90  € ako zmarenú investíciu.  

 

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

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

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne vyradenie z majetku obce pomernú časť 

nákladov na prípravu predprojektovej štúdie informatizácie Mikroregiónu Ľubovnianka 

v sume 165,90  € ako zmarenú investíciu 

 

Bod 21. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so 

žiadosťou o finančný príspevok občianky našej obce, ktorá je umiestnená v sociálnom 

zariadení pre seniorov. Dodal, že obec je povinná prispieť nejakou čiastkou.  

 

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

 

Poslanec Ján Compeľ dodal, že daná osoba má stále trvalý pobyt v našej obci a tým, že je 

umiestnená v zariadení pre seniorov, je potrebné sa o ňu postarať.  

 

Hlavný kontrolór obce JUDr. Katarína Železníková dodala, že takého zariadenia sú zaradené 

do viacerých kategórií. Časť nákladov za pobyt v zariadení je preplácaný cez VÚC a zvyšok 

dopláca dôchodca.  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva teda navrhujú príspevok v sume 10,00 €/mesiac. 

 

Nikto z prítomných poslancov už nemal žiadne pripomienky, a preto nechal starosta JUDr. 

Jozef Mačuga o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poskytnutie príspevku vo výške 10,00 

€/mesačne/osoba na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – druh sociálnej služby: 

pobyt v zariadení pre seniorov   
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Bod 22. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva ohľadne 

námietky na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce pánovi Jozefovi Michňovi, 

bytom Jakubany 502. Námietka bola podaná Urbárskou spoločnosťou, pretože odpredajom 

vzniklo zamedzenie prístupu na parcelu vo vlastníctve Urbárskej spoločnosti. Je potrebné 

znova prejednať vzniknutú situáciu.  

 

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

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ bol v domnienke, že parkovisko je spolu od plota až k budove. 

Avšak teraz vznikla pre Urbariát situáciu, že sa nemá ako dostať k svojmu pozemku.  

 

Poslanec Mgr. Jozef Michňa dodal, že budova bola kúpená v roku 2004 a Urbárska 

spoločnosť si tento pozemok osvedčila až v roku 2012. Od začiatku sa naša rodina o tento 

pozemok a okolie okolo neho stará, kosí a zveľaďuje ho. Urbárska spoločnosť sa o neho 

doposiaľ nestarala.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ dodal, že si dobre nepozrel mapu, ak by vedel, že týmto sa 

zamedzí prístup Urbárskej spoločnosti k jej majetku, nehlasoval by za odpredaj. Je za to, aby 

mala obce Jakubany a Urbárska spoločnosť dobré vzťahy a teda navrhuje nejakú nápravu 

vzniknutej situácie.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že kúpnu zmluvu nie je teraz možné zmeniť, ak už 

raz bola podpísaná a je na Katastri.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa navrhuje vstúpiť do jednania s pánom Jozefom Michňom 

a vysvetliť mu vzniknutú situáciu.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga je tiež tohto názoru, musí sa to vyriešiť diplomaticky.  

 

Nikto z prítomných poslancov už nemal žiadne pripomienky, a preto nechal starosta JUDr. 

Jozef Mačuga o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 8 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa,  

             Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan  

             Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce JUDr. Jozefa Mačugu vstúpiť do jednania s p. 

Michňom Jozefom o opätovnom odkúpení parcely za účelom zabezpečenia prístupu na KN C 

parcelu č. 2676/5, ostatná plocha o výmere 230 m2, vedenej na LV č. 2884, ktorej vlastníkom 

je Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozem. spol. 065 12 Jakubany 71 
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Bod 23. 

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

pripomienky občanov. 

 

Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Ján Compeľ  

Chcel by sa opýtať na ohradenie potoka pri rodinných domoch pána Dufalu Štefana a Groša 

Miroslava, nakoľko je to tam kvôli chodcom a deťom dosť nebezpečné ak tadiaľ prechádzajú 

motorové vozidlá a chodci súbežne.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že je potrebné ísť pozrieť na tvár miesta. 

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa  

Chcel by sa opýtať, či by bolo možné vypracovať cenovú ponuku na geodeta, ktorý by označil 

pozemky v katastri obce a z environmentálneho hľadiska sa na nich pozrieť. Ľudia vlastnia 

hektáre pôdy o ktorú sa nestarajú, je potrebné tie pozemky čistiť, obrábať. Ďalej by chcel, aby 

sa zobrali vzorky našej vody, taktiež sa bližšie pozrieť na emisie a plynofikáciu, urobiť nejakú 

štúdiu aspoň 2x ročne.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že skúsi osloviť nejakých geodetov, ktorí by 

zmapovali územie obce, čo je porast a čo je obrábaná plocha.  

 

Bod 24. 

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

Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a dvadsiate prvé zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková, podpísaná 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Ján Jakubianský, podpísaný  

 

 

Mgr. Jaroslav Kundľa, podpísaný 

 

 

V Jakubanoch, dňa  04. 03. 2021      

 

 

  

 

 

JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

                   starosta obce  

               


