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Z Á P I S N I C A 

 

z dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 28.  10.  2016 o 16,30 hod. 

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

 

Prítomní poslanci: 
Mgr. Jozef Bakoš, Mgr. Ján Jakubianský, Ján Compeľ, Radoslav Mačuga, Ing. Ján Krajňák, 
PaedDr. Katarína Vasiľová a kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga 
 
Ospravedlnení poslanci:  Štefan Compeľ, Bc. Marek Čopiak a Katarína Knapová 
 
Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová - zapisovateľka 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho zasadnutia OZ 
4. Mihaľuvová Anna, č. d. 165 - žiadosť o odkúpenie obecnej parcely C KN 116/15 
5. Dufala Jozef, č. d. 14 - žiadosť o vydanie potvrdenia k MPV po zverejnení 
6. Kolčáková Helena, č. d. 42 - žiadosť o vydanie potvrdenia k MPV po zverejnení 
7. Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva medzi Mikulášom 

Štuckom a Obcou Jakubany u nehnuteľností vedených na LV 4840 v k. ú. 
Jakubany 

8. Správy predsedov komisií OZ 
9. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
10. Rôzne, diskusia 
11. Záver 

 
K bodu 1  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril dvadsiate prvé zasadnutie zastupiteľstva, konštatoval, že počet prítomných poslancov 
je šesť. Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Vyzval poslancov na  
doplnenie programu rokovania, z poslancov nikto návrh programu nedoplnil. Starosta obce 
Ing. Ján Krajňák navrhol doplniť program v bode osem o „Pridelenie uvoľneného nájomného 
bytu č. 7/2 v BD 667“.  K doplneniu programu nemal nikto námietky, o doplnenom programe 
zasadnutia nechal hlasovať. 
 
Za: 6   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program dvadsiateho prvého  zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho zasadnutia OZ 
4. Mihaľuvová Anna, č. d. 165 - žiadosť o odkúpenie obecnej parcely C KN 116/15 
5. Dufala Jozef, č. d. 14 - žiadosť o vydanie potvrdenia k MPV po zverejnení 
6. Kolčáková Helena, č. d. 42 - žiadosť o vydanie potvrdenia k MPV po zverejnení 
7. Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva medzi Mikulášom 

Štuckom a Obcou Jakubany u nehnuteľností vedených na LV 4840 v k. ú. Jakubany 
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8. Pridelenie uvoľneného nájomného bytu č. 7/2 v BD 667 
9. Správy predsedov komisií OZ 
10. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
11. Rôzne, diskusia 
12. Záver 

 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo navrhuje poslancov PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Mgr. 
Jána Jakubianského. 
 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z dvadsiateho 
prvého zasadnutia poslancov PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Mgr. Jána Jakubianského 

 

K bodu 3 
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský  vykonal  kontrolu plnenia uznesenia z dvadsiateho 
zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia. Starosta obce 
Ing. Ján Krajňák uviedol k bodu: 
 
20/D 1 - Pani Helene Beskydovej, Jakubany 559 bola v zmysle tohto uznesenia zaslaná 
výzva, doposiaľ požadované podklady menovaná nedoložila 
  
K bodu 4 
Anna Mihaľuvová, nar. 28. 2. 1979, prihlásená k trvalému pobytu na adrese  Jakubany 216, 
bytom Jakubany 165 požiadala 27. 7. 2016 o odkúpenie obecnej parcely C KN 116/15 
o výmere 24 m2 na výstavbu garáže pri bytovom dome č. 165.   
 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany bol zverejnený od 25. 8. 2016 do 27.10. 
2016, nikto k zámeru nevzniesol námietku. 
 
Kópia žiadosti, uznesenie 19/B1 z 19.8.2016, zámer, LV3339 a LV3300 sú prílohou tejto 
zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal pripomienku, 
preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Anne Mihaľuvovej, 
nar. 28. 2.1979, trvale bytom Jakubany 216, 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 prítomných poslancov.  
 
Obec Jakubany odpredáva obecnú parcelu CKN 116/15 o výmere 24 m2, zapísanú na LV 
3339, druh pozemku zastavaná plocha. 
 

Obec odpredáva 24 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 96,00 EUR. 



 33 

   Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedená parcela CKN 116/15 o výmere 24 m2 sa nachádza pri miestnych bytovkách súpisné 
číslo 165 a je určená na výstavbu garáže. 
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu žiadosť Jozefa Dufalu,                     
nar. 14. 09. 1956, bytom Jakubany č. 14, ktorý žiada o vydanie potvrdenia k MPV, že 
vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany, zapísané na LV 7832 
parcela EKN 4092 o výmere 98 m2 a parcela EKN 4093 o výmere 47 m2, nie sú dotknuté 
záujmy obce. Žiadosť bola zverejnená na úradnej tabuli obce od 20. 06. 2016 do 06. 07. 2016 
a nikto k žiadosti nevzniesol námietku.  
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie odporúča žiadosť p. Dufalu schváliť. 
 
Kópia žiadosti, LV 7832, úmrtný list otca žiadateľa, rodný list žiadateľa a kópia z katastrálnej 
mapy sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal pripomienku, 
preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia obce v zmysle § 63 ods. 1, písm. a) 2. 
zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti k MPV pre Jozefa Dufalu, Jakubany 
14, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany, zapísané na LV 7832 
parcela EKN 4092 o výmere 98 m2 a parcela EKN 4093 o výmere 47 m2, nie sú dotknuté 
záujmy obce. 
 
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu žiadosť Heleny Kolčákovej,            
nar. 22. 01. 1959, bytom Jakubany 42, žiada obec o vydanie vyjadrenia, že nemá námietky na 
vydanie osvedčenia o vydržaní za nezistených vlastníkov vedených na LV č. 10078 parc. č. 
4009 o výmere 11 m2, , pod B6 Horčarová Anna /Andrejová sestra/ v podiele 60/4320, pod 
B7 Horčar Andrej v podiele 60/4320, pod B8 Škapurová Katarína rod. Rybovičová v podiele 
405/4320, pod B11 Škapurová Katarína rod. Rybovičová v podiele 105/4320, pod B12 Horčar 
Jozef v podiele 60/4320, USA, pod B13 Malinová Anna rod. Horčarová v podiele 60/4320, 
pod B14 Horčar Andrej v podiele 60/4320, pod B25 Compeľ Ján v podiele 223/4320, na LV 
č. 8368 parcela 4002/1 o výmere 21 m2 pod B10Vasiľ Michal /Uhrík/ v podiele 5/60, pod 
B11 Compeľ Mikuláš v podiele 5/60, pod B13 Krivoňaková Katarína rod. Compeľová 
v podiele 1/60, na LV č. 10079 parcela 3998 o výmere 269 m2, ide o 138 m2 pod B9 
Hanigovský Ján v podiele 1206/60480, pod B14 Compeľová Mária rod. Bakošová v podiele 
630/60480, pod B23 Groš Ján v podiele 3780/60480,pod B28 Compeľ Štefan v podiele 
3780/60480, pod B39 Mariančik Demeter v podiele 189/60480, pod B44 Horčarová Anna 
/Andrejová sestra/ v podiele 630/60480, pod B46 Mačuga Štefan v podiele 90/60480, pod 
B47 Vasiľová Anna r. Mačugová v podiele 90/60480, pod B48 Pribišová Zuzana r. Mačugová 
/Bučko/ v podiele 90/60480, pod B49 Štucková Katarína r. Mačugová v podiele 90/60480, 
pod B50 Mačuga Jozef v podiele 90/60480, pod B51 Mačuga Ján v podiele 90/60480, pod 
B53 Dufalová Zuzana v podiele 944/60480, pod B54 Dufalová Katarína v podiele 944/60480, 
pod B55 Dufalová Zuzana v podiele 140/60480, pod B56 Dufalová Katarína v podiele 
140/60480, pod B57 Raššová Anna r. Bakošová v podiele 2520/60480, pod B58 
Mariančíková Anna r. Rybovičová /m. Demjan/ v podiele 1/160, na LV č. 7787 parc. č. 4008 
o výmere 56 m2, ide o 30 m2 pod B1 Mačugová Zuzana r. Hrebíková /m. Michal/ v podiele 
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40/360, pod B2 Hrebíková Katarína v podiele 40/360, pod B4 Krivoňak Ján v podiele 20/360, 
pod B5 Krivoňak Štefan v podiele 10/360, pod B6 Krivoňaková Zuzana v podiele 10/360, pod 
B7 Krivoňak Ján v podiele 10/360, pod B8 Krivoňaková Anna v podiele 10/360, pod B11 
Regrutová Anna USA v podiele 9/360, pod B12 Regrut Jozef, Belgicko v podiele 9/360, pod 
B13 Regrut Peter v podiele 9/360, Belgicko, pod B14 Regrut Ján, Belgicko v podiele 9/360, 
pod B15 Regrut Štefan v podiele 9/360, pod B17 Frisch Armín Dr. v podiele 30/360, pod B18 
Frisch Armín, Dr. v podiele 30/360, pod B19 Regrút Štefan /Kovaľ/ v podiele 15/360. 
Uvedené pozemky sa nachádzajú pri jej rodinnom dome, ide o parcely s nízkou výmerou 
a množstvom nezistených vlastníkov. 
Žiadosť bola zverejnená na úradnej tabuli obce od 10. 08. 2016 do 23. 09. 2016. Na základe 
výzvy vyplývajúcej z uznesenia č. 20/B1 zo dňa 23. 09. 2016 žiadateľka Helena Kolčáková 
doložila súhlasné stanovisko všetkých žijúcich spoluvlastníkov na uvedených parcelách. 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie na mieste samom zistila, že žiadosť p. Kolčákovej je 
opodstatnená. Námietka Jozefa Čopiaka, Jakubany 22 nebola vzatá do úvahy, nakoľko 
v schválenej žiadosti bod B/5 na LV 10078 parc. č. 4009 o výbere 11 m2 v podiele 220/4320 
nie je uvedený. Námietka Jozefa Čopiaka, Jakubany 22 je neopodstatnená. 
 
Kópia žiadosti, geometrického plánu, uznesenie 20/B1 a archívny dokument kúpnej zmluvy  
č. 2016/01272 sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal pripomienku, 
preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia obce v zmysle § 63 ods. 1, písm. a) 2. 
zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti k MPV pre Helenu Kolčákovú, 
Jakubany 42, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany, v zmysle 
žiadosti zo dňa 10. 08. 2016 nie sú dotknuté záujmy obce 
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil žiadosť Mikuláša Štucku, nar. 20. 12. 1940, bytom 
Jakubany 481, ktorý požiadal o odsúhlasenie zámeny spoluvlastníckeho podielu na LV 4840 
v k. ú. Jakubany.   
Stanovisko Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie je, že pre obec by bola zámena výhodná 
z dôvodu, že by bola vlastníkom 1/1 na parcelách KNE 1217, 1369/1, 1812/2 a 7213 a p. 
Štucka na parcelách KNE 7046/3 a 7215. Takáto zámena by mohla nastať na základe dohody 
o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva. 
 
Kópia žiadosti a LV 4840 sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
Poslanec Ing. Ján Krajňák (st.) uviedol, že takáto zámena je zbytočná, nakoľko v obci 
prebehne komasácia pozemkov. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhovaným zrušením a vyporiadaním spoluvlastníckych 
podielov na LV 4840 v k. ú. Jakubany na parcelách KNE 1217, 1369/1, 1812/2, 7213, 
v prospech obce Jakubany a KNE 7046/3 a 7215 v prospech Mikuláša Štucku, Jakubany 481. 
 
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o výpovedi z nájomného bytu č. 7/2 
v bytovom dome č. 667. Ukončenie nájmu je predpokladané k 31. 12. 2016. Je potrebné 
vybrať nového nájomníka z jestvujúcich žiadostí o pridelenie bytu. Zároveň predložil 
poslancom zoznam žiadateľov o pridelenie a výmenu bytov. Vzhľadom k tomu, že máme 
žiadateľa o jednoizbový byt, je možné vyhovieť aj žiadostiam o výmenu za trojizbový byt. 
Aktuálni žiadatelia o 3-izbový byt: Barlíková Viera, Jakubany 417, Guľašiová Jana, Jakubany 
344, Knapiková Eva, Jakubany 556, Orechovský Michal, Jakubany 149, Mariančík Ján 
Jakubany 369, Bielovodská Daniela, Jakubany 248 a o 1-izbový byt Rybovič Martin, 
Jakubany 27. O výmenu bytu z 1-izbového za 3-izbový dlhodobo žiadajú Fecková Natália, 
Jakubany 666, Jacko Tomáš, Jakubany 666, Reľovská Eva, Jakubany 667. 
 
Kópia žiadosti, kópia výpovede a zoznam žiadateľov sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci navrhli tajné 
hlasovanie. Za výmenu z 1-izbového bytu č. 1/2 za 3-izbový č. 7/2 v BD 667 nájomníčky Evy 
Reľovskej hlasovalo 6 poslancov a za pridelenie uvoľneného 1-izbového bytu v BD 667 č. 1/2  
Martinovi Rybovičovi, Jakubany 27 hlasovalo 6 poslancov. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 1/2 v bytovom dome 
č. 667 Martinovi Rybovičovi, Jakubany 27 po uvoľnení súčasným nájomníkom.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 7/2 v bytovom dome 
č. 667 Eve Reľovskej, Jakubany 667 po uvoľnení súčasným nájomníkom.  
 
K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval predsedov komisií pri Obecnom zastupiteľstve na 
podanie správy o ich činnosti.  
 
Mgr. Jozef Bakoš, predseda Komisie pre záležitosti sociálne školské 
Oračko Dušan, Jakubany 513 - komunálny odpad za domom zlikvidoval, priestor vyčistil 
Pešta František, Jakubany 522 - je potrebné zistiť realizáciu stavebných úprav, nakoľko obci 
žiadne stavebné úpravy neohlásil 
   
Ing. Ján Krajňák, predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie: 
Komisia zasadla 25.10. 2016 a prejednala žiadosti: 
Špirko Vladimír, Jakubany 667 - ohlásenie drobnej stavby - plot. Komisia nemá výhrady 
k realizácii drobnej stavby. 
Dufalová Tatiana, Jakubany 498 - ohlásenie drobnej stavby -  dreváreň. Komisia nemá 
výhrady k realizácii drobnej stavby. 
Kollár Tomáš, Jakubany 675 - ohlásenie drobnej stavby - plot. Komisia rieši ohlásené 
stavebné práce. 
 
K bodu 10 
Interpelácie poslancov 
Mgr. Jozef Mačuga, kontrolór obce: 
a)  Ako sa budú deliť a predávať pozemky na IBV?  
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b)  Obecný majetok využívajú niektorí občania obce bezodplatne. Je potrebné urgentne riešiť   
súčasný stav využívania obecného majetku stanovením nájmu, hoci aj so spätnou platnosťou. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k interpelácii rozpravu.  
 
Poslanci navrhli vyzvať užívateľov obecných pozemkov na odstránenie protiprávneho stavu, 
ktorým je bezplatné využívanie obecného majetku, čo je v rozpore so Zákonom č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí.  Súhlasili s prenajatím obecných pozemkov a navrhli výšku nájmu 0,75 € 
za 1 m2 na dobu jedného roka. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto návrhu hlasovať 
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne nájomné za prenájom obecných pozemkov v 
intraviláne obce v sume 0,75€/1m2 na jeden rok 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zaslanie výzvy užívateľom 
obecných parciel, ktorí bezodplatne využívajú majetok obce na odstránenie protiprávneho 
stavu ( Zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb.) 
 
c)  Čo ďalej s čiernymi stavbami 
V obci dlhodobo riešime problém s  výstavbou nelegálnych stavieb, a to ako v rómskej osade, 
tak aj v obci. Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie túto situáciu konštatuje, ale nemá 
prostriedky na zvrátenie tejto situácie. Obec ako stavebný úrad by mala proti takýmto 
stavebníkom postupovať ráznejšie, nakoľko v súčasnosti postup zastal na mŕtvom bode. V 
rómskej osade boli po uhradení pokút stavby dokončené, napriek riadne doručeným 
rozhodnutiam o zastavení výstavby. Obec nekonala pri nedokončených múroch, keď už vtedy 
bolo treba z moci úradnej stavby odstrániť.  
 Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že nie je jednoduché ľuďom búrať ich 
príbytky, ale zabezpečí, aby obec zamestnala pracovníka, ktorého poverí výkonom stavebnej 
agendy vrátane zisťovania a včasného zabránenia akejkoľvek nelegálnej výstavby.  
 Poslanec Mgr. Jozef Bakoš je taktiež proti búraniu stavieb 

Poslanec Ján Compeľ  uviedol, že Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie zbytočne 
pracovala, poslanci zbytočne udeľovali pokuty, keď podstata rozhodnutí o zastavení stavieb 
zlyhala a stavebníci nemajú záujem vysporiadať si pozemky a legalizovať stavby.  
  Poslanec Ing. Ján Krajňák starší  navrhol zvolať sedenie s rómskymi občanmi, kde 
budú oboznámení so sankciami v zmysle stavebného zákona.  
 Kontrolór Mgr. Jozef Mačuga uviedol, že nevidí dôvod, nakoľko pri riadnej stavbe je v 
zmysle tohto zákona určený stavebný dozor a drobné stavby musí zvládnuť obec. 
       Starosta  obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že zákaz výstavby musí byť stanovený a 
dodržaný pri začiatku výstavby, a nie pri postavených stavbách. Riešenie stále vidí  v 
zamestnancovi obce, ktorý by sledoval, či sa v obci nezačína nelegálna výstavba, ktorá by 
bola zastavená a zlikvidovaná v začiatkoch. 
 Poslanec Ing. Ján Krajňák starší  uviedol, že poslanci nemajú žiadne oprávnenie na 
búranie nelegálnych stavieb, takúto činnosť môžu vykonať firmy s oprávnením po riadnej  
výberovej súťaži.  
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenia stretnutia s 
občanmi z rómskej osady za účelom oboznámenia postupu pri nelegálnej výstavbe, termín  
oboznámenia  bude dohodnutý na stretnutí poslancov obecného zastupiteľstva  3.11.2016. 



 77 

 
d) Mgr. Jozef Bakoš: Ako pokračuje oprava miestnej komunikácie pri moste na Obecný úrad? 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že je dohodnutý s firmou JUNO DS, Stará 
Ľubovňa, ktorá má prísť v mesiaci november vykonať úpravy miestnej komunikácie 
asfaltovaním. Taktiež uviedol, že rošty na kanál pri vjazde z hlavnej cesty smerom k 
Obecnému úradu zabezpečí firma Ing. Daniel Dujava - KOVOVÝROBA, Stará Ľubovňa.  
 
e) Radoslav Mačuga:  
1. Je potrebné čím skôr vymaľovať kuchyňu v kultúrnom dome, vymeniť dlažbu, 
porozmýšľať o výmene stolov, nakoľko súčasné vybavenie a zariadenie už nevyhovuje 
dnešným štandardom. 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že s týmito prácami sa počíta v čo najkratšom čase a 
budú plánované do rozpočtu na rok 2017. 
 
2. Čo robí zamestnanec Emil Mačuga? 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že robí dvoje nové drevené dvere do kina, pracuje 
vo vlastnej dielni a v prípade potreby s Jozefom Regrutom. 
 
f) Ján Compeľ: Ako pokračujú plány na IBV? Prečo nie je rozšírené verejné osvetlenie? 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že v najbližšom čase by mali byť dokončené mapy, 
aby sa mohlo pokračovať v zhotovovaní plánov. Verejné osvetlenie malo byť rozšírené, a tak 
isto aj miestny rozhlas, avšak zamestnanec Jozef Regrut to z časových dôvodov nestíha, preto 
je potrebné uvedené rozšírenie zabezpečiť externým zamestnancom. 
 
K bodu 11 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov: 

- o zvolení nových členov rady školy, ktorá bude mať prvé zasadnutie 04. 11. 2016 v ZŠ 
s MŠ Jakubany, 

- o potrebe predkladať návrhy na kapitálové výdavky, t.j. na výstavbu zariadení, kúpu 
majetku do rozpočtu na rok 2017, 

- o dohode s Prešovským arcibiskupstvom na prenájom cirkevného pozemku pri rómskej 
osade za 1 € ročne na výstavbu Komunitného centra, kde by sa mohli vykonávať 
liturgické činnosti. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce Ing. Jána Krajňáka o 
činnosti Obecného úradu 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil poslancom Výročnú správu konsolidovaného celku 
za rok 2015, ktorú spracovala ekonómka obce Agnesa Rejdová. Výročná správa poskytuje 
údaje o obci, o rozpočte a plnení rozpočtu v roku 2015, o výsledku rozpočtového 
hospodárstva, prehľad o stave a vývoji dlhu, záväzkoch a pohľadávkach, prehľad aktív a 
pasív, údaje o nákladoch a výnosoch, názor na správu audítora, predpokladaný budúci vývoj a 
Konsolidovanú výročnú správu za rok 2015. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák k tomuto bodu otvoril rozpravu. 
 
Kópia Výročnej správy konsolidovaného celku za rok 2015 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu konsolidovaného celku za rok 2015 
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K bodu 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a dvadsiate prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

 

Overovatelia zápisnice:  

PaedDr. Katarína Vasiľová: 

 

Mgr. Ján Jakubianský:            

 
V Jakubanoch  28. 10. 2016 

  Ing. Ján Krajňák 
         starosta obce 
 
  


