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Z Á P I S N I C A 

 

z dvadsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 16.  12.  2016 o 17,00 hod. 

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

 

Prítomní poslanci: 
Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Štefan Compeľ, Katarína Knapová, Ing. Ján Krajňák, PaedDr. 
Katarína Vasiľová a kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga 
 
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Ján Jakubianský, Ing. Mgr. Marek Čopiak, Radoslav Mačuga 
 
Ostatní prítomní: 
Anna Rybovičová - ekonómka  
Anna Dufalová - zapisovateľka 
Ing. Simona Kolčáková - zamestnankyňa obce 
občania obce v počte: 2 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho druhého zasadnutia OZ 
4. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 6 
5. Schválenie Programového rozpočtu obce Jakubany na rok 2017 - 2018 - 2019  
6. Návrh Dodatku č.1 k VZN 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 
7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2017 
8. Plán Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017 
9. Regrut Štefan, Jakubany 13 - Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku EKN 

13736/19  
10. Pridelenie bytu č. 1/2 v BD č. 667  
11. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
12. Správy predsedov komisií OZ 
13. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
14. Rôzne, diskusia 
15. Záver 

 
K bodu 1  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril dvadsiate tretie 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 upraviť program v bode päť: „ Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na 1. polrok 2017 a bod jedenásť „Schválenie Programového rozpočtu obce 
Jakubany na rok 2017 - 2018 - 2019“ vložiť do bodu jedenásť, nakoľko zastupiteľstvo nemá 
žiadne žiadosti o vydanie potvrdení k MPV. K doplneniu a úprave programu nemal nikto 
námietky, o doplnenom programe zasadnutia nechal hlasovať. 
 
Za: 6   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
 



 22 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program dvadsiateho tretieho  zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho druhého zasadnutia OZ 
4. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 6 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 
6. Návrh Dodatku č.1 k VZN 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 
7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2017 
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 
9. Regrut Štefan, Jakubany 13 - Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku EKN 

13736/19  
10. Pridelenie bytu č. 1/2 v BD č. 667  
11. Schválenie Rozpočtu obce Jakubany vrátane programov a podprogramov na rok 

2017 - 2018 - 2019  
12. Správy predsedov komisií OZ 
13. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
14. Rôzne, diskusia 
15. Záver 

 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo navrhuje poslancov Mgr. Jozefa Bakoša a Katarínu 
Knapovú. 
 

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 
tretieho zasadnutia poslancov Mgr. Jozefa Bakoša a Katarínu Knapovú.  
 

K bodu 3 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák požiadal hlavného kontrolóra JUDr. Jozefa Mačugu, aby 
vykonal  kontrolu plnenia uznesenia z dvadsiateho druhého zasadnutia zastupiteľstva. Tento 
konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia. Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že 
uznesenie č. 22/E1 je v plnení t. j. výzva na nápravu pri havarijnom stave strechy stodoly bola  
majiteľke Helene Mrugovej, Jakubany 505 doručená. Náprava je zo strany majiteľky 
prisľúbená v prvom polroku 2017.  
 
K bodu 4 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie Návrh na zmenu rozpočtu  pre rok 
2016 rozpočtovým opatrením č. 6 v súlade s  odst. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal pripomienky 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
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Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2016 
rozpočtovým opatrením č. 6 v súlade s  odst. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
K bodu 5 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti 
na 1. polrok 2017. V roku 2017 si naplánoval vykonanie týchto činností:  

1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Obce za rok 2016  
2. Finančná kontrola na mieste v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

audite a o doplnení niektorých zákonov. - Čerpanie dotácie TJ Sokol Jakubany za 2. 
polrok 2016. Kontrola bude vykonaná na obecnom úrade v Jakubanoch 

3. Finančná kontrola na mieste so zameraní m na kontrolu vymáhania daňových 
pohľadávok na poplatkoch za komunálny odpad za rok 2016  

4. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016  
5. Finančná kontrola na mieste so zameraním na kontrolu hospodárenia obce za 2. polrok 

2016  
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017  
7. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov a interných 

riadiacich aktov, všeobecne záväzných nariadení  
8. Vybavovanie sťažností, vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií ak sú 

postúpené hlavnému kontrolórovi starostom obce  
9. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s 

finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach územnej samosprávy.  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jakubany je prílohou tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto nemal k tomuto 
bodu pripomienky.   
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
 

Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na 1. polrok 2017 

 

K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie zastupiteľstvu Návrh dodatku č. 1 k 
VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení so sídlom na území obce.  
 
Ekonómka obce p. Anna Rybovičová vysvetlila poslancom, že predmetom tohto dodatku k 
VZN je určiť podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov, výšku finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné 
prostriedky ZŠ, školského klubu detí, zariadenia školského zariadenia, CVČ, taktiež určuje 
financovanie nákladov na správu školských objektov s účinnosťou od 1. 1. 2017.   
 
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 2/2015 je prílohou tejto zápisnice.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z poslancov nemal 
k tomuto bodu pripomienky. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecne zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom 
na území obce  
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák navrhol poslancom tieto termíny na zasadnutie zastupiteľstva 
v 1. polroku 2017:  
27. 1. 2017, 24. 2. 2017, 24. 3. 2017, 28. 4. 2017, 26. 5. 2017, 23. 6. 2017.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto nemal pripomienky, 
preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán zasadnutí na 1. polrok 2017:  

27. 01. 2017  28. 04. 2017 
24. 02. 2017 26. 05. 2017 
24. 03. 2017 23. 06. 2017 

 

K bodu 8 
Hlavný kontrolór obce Jakubany JUDr. Jozef Mačuga predniesol zastupiteľstvu odborné 
stanovisko k návrhu rozpočtu obce Jakubany na rok 2017, a k návrhu programového rozpočtu 
obce na roky 2018 - 2019. Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu 
verejnej správy na roky 2017 - 2019 a z vývoja hospodárenia obce Jakubany v roku 2016 
a v predchádzajúcich sledovaných rokoch. Je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v z.n.p. v členení podľa §9 ods. 1 citovaného zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2017, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2018, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet - rok 2019. 

 
Konštatoval, že ročné hospodárenie je prebytkové a odporúča obecnému zastupiteľstvu 
schváliť návrh rozpočtu obce Jakubany na rok 2017 a zobrať na vedomie návrh 
programového rozpočtu obce Jakubany na roky 2018, 2019. 
 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jakubany na rok 2017 a k 
návrhu programového rozpočtu obce na roky 2018 - 2019 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Jakubany na roky 2017 - 2019 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Jakubany na roky 2017 - 2019 
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K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie žiadosť Štefana Regruta, nar. 26. 01. 
1981 a manželky Marcely Regrutovej, nar. 29. 09. 1981, trvale bytom Jakubany 13 o odpredaj 
obecného dielu 1 o výmere 7 m2, odčleneného z parcely EKN 13736/19, zapísanej na LV 
6930, druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 130/2016 vyhotoveného Jánom 
Arendáčom dňa 9. 11. 2016.  
 
Uvedený diel 1 o výmere 7 m2, ktorý bol odčlenený z EKN parcely 13736/19 pod rodinným 
domom súp. č. 13 a je určená na oplotenie s priľahlými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve 
žiadateľov.  
 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa bol 
zverejnený od 25. 11. 2016 do 16. 12. 2016.  
 
Žiadosť o odkúpenie obecného dielu, Geometrický plán č. 130/2016, List vlastníctva č. 10157 
sú prílohami tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci súhlasili 
s odpredajom obecného dielu. Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Štefanovi Regrutovi, 
nar. 26. 01. 1981 a manželke Marcele Regrutovej, nar. 29. 09. 1981, trvale bytom Jakubany 
13 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. Počet prítomných poslancov 6 - Hlasovanie:, 
Za: 6      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obec Jakubany odpredáva obecný diel 1 o výmere 7 m2, odčlenený z parcely EKN 13736/19 
zapísanej na LV 6930, druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 130/2016, ktorý vyhotovil 
Ján Arendáč dňa 9. 11. 2016.   
 
Obec odpredáva 7 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 28,00 EUR. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedený diel 1 o výmere 7 m2, ktorý bol odčlenený z EKN parcely 13736/19 pod rodinným 
domom súp. č. 13 a je určená na oplotenie s priľahlými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve 
žiadateľov  
 
K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov, že obecný nájomný byt 1/2 v BD 667 
pridelený Martinovi Rybovičovi, Jakubany 27 zostal neobsadený, nakoľko tento si 
medzičasom kúpil byt do osobného vlastníctva a svoju žiadosť o pridelenie bytu zrušil. Z 
aktuálnych žiadostí má o jednoizbový byt záujem pani Daniela Bielovodská, Jakubany 248. 
Menovaná si plánuje založiť rodinu, preto navrhuje, aby jej tento byt bol pridelený.     
 
Kópia žiadosti je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto návrhu nemal nikto 
pripomienky a starosta Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
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Za: 6      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 1/2 
v bytovom dome č. 667 Daniele Bielovodskej, Jakubany 248 od 20. 12. 2016  
 
K bodu 11 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu návrh programového rozpočtu obce na 
roky 2017 - 2019. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli 30. 11. 2016.  
 
Jednotlivé položky vo výdajovej a príjmovej časti na požiadanie vysvetlila ekonómka obce p. 
Anna Rybovičová. Zároveň upozornila, že do predloženého návrhu rozpočtu zapracovala 
požiadavky a návrhy poslancov po zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu 
a finančnej. 
 
Obec 
bežné príjmy                            1 014 186,00 €               bežné výdaje               616 602,21 € 
Základná škola s materskou školou 
bežné príjmy                               797 324,00 €                bežné výdaje              797 324,00 € 
dotácie obce pre originálne kompetencie                                                           184 016,00 € 
vlastné príjmy                                31 350,00 €                vlastné výdaje              31 350,00 € 
bežné príjmy                           1 842 860,00 €                bežné výdaje          1 629 292,21 € 
kapitálové príjmy                            1 000,00 €        kapitálové výdavky   166 000,00 € 
FO príjmy                                               0,00 €                FO výdavky                 39 744,79 € 
 
Spolu príjmy                           1 843 860,00 €                 Spolu výdavky       1 835 037,00 € 
 
Rozpočet je prebytkový. Plánovaný prebytok je 8 823,00 €. Z tohto prebytku je potrebné 
vytvoriť 0,5 % z hodnoty obecných nájomných bytových domov č. 666 a 667 na fond opráv, 
t.j. 8 700,00 €/ročne.  
 
Návrh rozpočtu vrátane programov a podprogramov na roky 2017 -  2019 je prílohou tejto 
zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto bodu nemal nikto 
pripomienky. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal poslancov o tomto návrhu hlasovať. 
 
Za: 6                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Rozpočet obce Jakubany vrátane programov a 
podprogramov na rok 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet obce Jakubany vrátane 
programov a podprogramov na roky 2018 - 2019 
 
K bodu 12 
Ing. Ján Krajňák st. predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie uviedol, že prerokovali: 
- ohlásenie drobnej stavby Anny Šašalovej, Jakubany 465 na výstavbu skleníka a pracovnej 
miestnosti. Voči drobným stavbám komisia nemá námietky. 
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- Ján Fáber a Štefan Fáber, Jakubany 161 požiadali o odpredaj časti obecnej parcely, na 
ktorých majú postavenú drevenú hospodársku budovu, podľa priloženého GP. Voči tejto 
žiadosti komisia má výhrady, nakoľko GP je vyhotovený tak, že zasahuje do miestnej 
komunikácie. Odporúča zaslať žiadateľom výzvu na nové vytýčenie hraníc.  
Kópie materiálov komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie sú prílohou tejto zápisnice.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odporúčania Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie   
vo veci:  
- súhlasné stanovisko k ohláseniu drobných stavieb Anny Šašalovej, Jakubany 465 
- výhrady k žiadosti Jána Fábera a Štefana Fábera, Jakubany 161 o odpredaj časti obecnej 
parcely  
 

Mgr. Jozef Bakoš, predseda Komisie pre záležitosti sociálne a školské uviedol, že z dôvodu 
pedikulózy v ZŠ s MŠ Jakubany zvoláva zasadnutie komisie na pondelok 19. 12. 2016.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil zastupiteľstvo, že na podnet riaditeľstva základnej 
školy v danej veci zvolal stretnutie kompetentných organizácií -  UPSVaR Stará Ľubovňa, RU 
VZ Stará Ľubovňa, OR PZ Stará Ľubovňa a ZŠ a MŠ Jakubany na deň 21. 12. 2016 o 13:30 h 
v ZŠ s MŠ Jakubany, kde budú prítomní aj rodičia detí, ktoré najviac trpia touto chorobou.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu predsedu Komisie pre záležitosti sociálne 
a školské Mgr. Jozefa Bakoša ohľadom pedikulózy na ZŠ s MŠ Jakubany 
 
K bodu 13 
Interpelácie poslancov 
Poslanec Ján Compeľ sa pýta, ako sa doriešila drobná stavba Ing. Anny Hrebíkovej, Jakubany 
587 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov, že obec vydala rozhodnutie na 
zastavenie stavby, následne si stavebníčka ohlásila drobnú stavbu, s tým, že táto spĺňala 
podmienky drobnej stavby.  
 
Poslanec Mgr. Jozef Bakoš sa pýta v akom stave sú práce na dokončení klziska pri ZŠ s MŠ 
Jakubany.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov, že ak počasie dovolí, obec dokončí 
oplotenie aj s bráničkou.  
 
Poslanec Ján Compeľ konštatoval, že chodníky v obci neboli dostatočne očistené, boli klzké a 
preto odporúča zabezpečiť príslušenstvo k obecným strojom, ktoré by slúžili na odhŕňanie 
chodníkov a miestnych komunikácií ako aj na ich posyp. Taktiež chce vedieť, v akých 
intervaloch bude zapnuté verejné osvetlenie počas vianočných sviatkov.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák zobral požiadavku na vedomie s tým, že spoločne s pánom 
Regrutom zistia možnosti technického vybavenia obecných strojov na odhŕňanie snehu a 
posyp, ako aj spôsob zimnej údržby v okolitých obciach. Čo sa týka verejného osvetlenia 
počas sviatkov, bude zapnuté do 9. 1. 2017 po celú noc.  
 
Interpelácie občanov  
Štefan Katrenič, Jakubany 477 sa pýta, ako sa rieši odvolanie voči výške nájomného za 
užívanie obecných pozemkov, prijaté uznesením OZ 21/A5. 
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Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga uviedol, že k odvolaniu obec doručí písomné 
stanovisko v novom roku.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že pripomienky z odvolania boli vzaté na vedomie a 
nový návrh na výšku nájomného bude ústretovejší.  
 
Štefan Katrenič, Jakubany 477 uviedol, že jeho rodina má vlastnícke podiely v pozemkoch, 
ktoré bezprostredne susedia s pozemkami, na ktorých obec plánuje stavať Komunitné 
centrum.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že v súčasnosti v súvislosti s výstavbou Komunitného 
centra obec iné pozemky nerieši. 
  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpelácie občana obce Štefana Katreniča, 
Jakubany 477 k výške nájomného za užívanie obecných pozemkov, prijaté uznesením OZ 
21/A5  
 
K bodu 14 
Rôzne, diskusia 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že na internetovej stránke obce bola 
dňa 16. 12. 2016 zverejnená výzva na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné 
práce „Využitie nebytových priestorov časti podkrovia Kultúrneho domu - Jakubany“. 
Otváranie obálok je naplánované na 25. 1. 2017.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o 
zverejnení výzvy na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné práce „Využitie 
nebytových priestorov časti podkrovia Kultúrneho domu - Jakubany“ 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o žiadosti Jána a Anny Dufalových, 
Jakubany 271, ktorí adresujú žiadosť obecnému zastupiteľstvu o výmaz stavby so súpisným 
číslo 273 postavenej na parcele C-KN 492/2 z LV č. 3123.  
 
Kópia žiadosti zo dňa 7. 12. 2016, vyjadrenie k žiadosti zo dna 12. 8. 2016 a LV č. 3123 a LV 
č. 3478 sú prílohou tejto zápisnice.  
  
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga uviedol, že vyjadrenie k žiadosti bolo zaslané 12. 
8. 2016. Právomoc vydávať vyjadrenia vo veci vymazania stavby zo súboru geodetických  
informácií z katastra nehnuteľností nespadá do kompetencií obecného zastupiteľstva. Obec 
bude reagovať na opätovnú žiadosť manželov Dufalových, Jakubany 271. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o potrebe prijať uznesenie k výške 
nájmu za prenajaté priestory obce na obchodnú činnosť na budúci rok. Navrhol, aby sa výška 
nájmu nemenila, nakoľko obec v týchto priestoroch nevykonala žiadne úpravy, ktoré by 
zvýšili hodnotu týchto priestorov.  
  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal k tomuto návrhu 
pripomienky, preto nechal o tomto návrhu hlasovať. 
 
Za: 6                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo nemení výšku nájmu za prenajaté priestory obce na obchodnú činnosť. 
Výška nájomného pre rok 2017 ostáva v sume 10,00 €/1m2 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o podaní projektu na Úrad vlády 
Slovenskej republiky, Sekciu národnostných menšín na kultúrne podujatie „Na švatoho Jána 
2017“.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu Ing. Jána Krajňáka o podaní 
projektu na kultúrne podujatie „Na švatoho Jána 2017“  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o požiadavke ekonómky obce p. 
Anny Rybovičovej o potrebe zníženia limitu pokladne z dôvodu ochrany majetku obce pred 
odcudzením. Navrhuje znížiť denný limit pokladne (hlavná pokladňa + dane) na 4 000 €.   
 
Starosta Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Po odporúčaní Komisie na ochranu 
verejného záujmu a finančnej nemal k tomuto bodu nikto pripomienky, preto nechal o tomto 
bode hlasovať.   
 
Za: 6                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zníženie denného finančného limitu hlavnej 
pokladne obce Jakubany na 4 000.- € od 1. 1. 2017 
 
K bodu 15 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a dvadsiate tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Jozef Bakoš:  

 

Katarína Knapová: 

 
 
 
V Jakubanoch  16. 12. 2016 

          Ing. Ján Krajňák 
                 starosta obce 
 
  


