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Z Á P I S N I C A 

 

z dvadsiateho piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 24.  2.  2017 o 17,00 hod. 

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

 

Prítomní:   Ing. Ján Krajňák, starosta obce 
Mgr. Jozef Bakoš 
Ján Compeľ 
Štefan Compeľ  
Ing. Mgr. Marek Čopiak 
Mgr. Ján Jakubianský  
Katarína Knapová  
Ing. Ján Krajňák  
JUDr. Jozef Mačuga, kontrolór obce 
Radoslav Mačuga   
PaedDr. Katarína Vasiľová 

 
Ostatní prítomní:  Ing. Simona Kolčáková - zapisovateľka 
    Anna Rybovičová - ekonómka obce 
Občania obce v počte:  1 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho štvrtého zasadnutia OZ 
4. Správa hlavného kontrolóra z finančnej kontroly na mieste (dane, komunálny 

odpad, mzdy v ZŠ s MŠ Jakubany) 
5. Katrenič Štefan s manželkou č. 11 - Žiadosť o finančnú výpomoc 
6. Schválenie zapojenia sa do výzvy zameranej na „Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Jakubany 
7. Schválenie Rekonštrukcie kuchyne v KD Jakubany 
8. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
9. Správy predsedov komisií OZ 
10. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
11. Rôzne, diskusia 
12. Záver 

 
K bodu 1  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril dvadsiate piate zasadnutie zastupiteľstva, konštatoval, že počet prítomných poslancov 
je deväť. Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné.  
 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 
pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval poslancov na  doplnenie programu rokovania, 
z poslancov nikto návrh programu nedoplnil. Navrhol teda doplniť program o dva body: bod 
päť „Návrh na Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1„ a bod sedem „Gréckokatolícka 
cirkev Jakubany - Zmluva o budúcej Zmluve o spolupráci“.  
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K doplneniu programu nemal nikto námietky, o doplnenom programe zasadnutia nechal 
hlasovať. 
 
Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program dvadsiateho piateho  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho štvrtého zasadnutia OZ 
4. Správa hlavného kontrolóra z finančnej kontroly na mieste (dane, komunálny 

odpad, mzdy v ZŠ s MŠ Jakubany) 
5. Návrh na Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 
6. Katrenič Štefan s manželkou č. 11 - Žiadosť o finančnú výpomoc 
7. Gréckokatolícka cirkev Jakubany - Zmluva o budúcej Zmluve o spolupráci 
8. Schválenie zapojenia sa do výzvy zameranej na „Zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov ZŠ s MŠ Jakubany 
9. Schválenie Rekonštrukcie kuchyne v KD Jakubany  
10. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
11. Správy predsedov komisií OZ 
12. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
13. Rôzne, diskusia 
14. Záver 

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

Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 9        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z dvadsiateho 
piateho zasadnutia poslancov PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Mgr. Jána Jakubianského.  
 
K bodu 3 
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský  vykonal  kontrolu plnenia uznesenia z dvadsiateho 
štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa 
plnia.  
 
K bodu 4 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol zastupiteľstvu „Správu hlavného 
kontrolóra z finančnej kontroly na mieste“. Kontrola zahŕňala tieto činnosti: 

1. Správa z vykonanej finančnej kontroly na mieste - kontrola platieb miestnych daní a 
poplatku za komunálny odpad 

2. Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste - kontrola dodržiavania zákonov na 
úseku odmeňovania pedagogických zamestnancov 

 
Správa hlavného kontrolóra z finančnej kontroly na mieste je prílohou tejto zápisnice.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto nemal k tomuto bodu 
pripomienky.   
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne berie na vedomie Správu z finančnej kontroly na mieste - 
kontrola platieb miestnych daní a poplatku za komunálny odpad.   
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly 
na mieste - kontrola dodržiavania zákonov na úseku odmeňovania pedagogických 
zamestnancov.  
 
K bodu 5 
Ekonómka obce pani Anna Rybovičová predložila na schválenie Návrh na zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 1 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. 
 
 Príjmy rozpočtu po úprave sa navýšili o:   70 072,00 € z toho kód zdroja: 41         47 096,00 € 

111 10 400,00 € 
                                                                                                                    1AC1      10 688,00 € 
                                                                                                                    1AC2        1 888,00 € 
 
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:   28 155,00 € z toho kód zdroja: 41           5 179,00 € 

111 10 400,00 € 
                                                                                                                    1AC1      10 688,00 € 
                                                                                                                    1AC2        1 888,00 € 
 
Rozpočet po úprave:     príjmová časť:          1 913 923,00 € 
                                         

     výdajová časť:          1 863 192,00 € 
  
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1 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. 
 
Za: 9        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým 
opatrením č. 1 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 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo so žiadosťou Štefana Katreniča s 
manželkou Máriou, Jakubany 11 o finančný príspevok z dôvodu požiaru, ktorý ich postihol 
dňa 16. 1. 2017. Pri požiari im zhorela prístavba k rodinnému domu, garáž aj osobný 
automobil. Navrhuje ich žiadosti vyhovieť.  
 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
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Poslanec Mgr. Jozef Bakoš konštatuje, že v stredu sa o tom s poslancami rozprávali a 
navrhovali aká finančná čiastka by sa vyčlenila rodine Katreničovej. Hovorí, že uvažovali nad 
sumou 1 000 €. 
  
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga je toho názoru, že pán Katrenič musí dokladovať 
faktúrami tovar, ktorý za danú sumu zakúpi. 
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak sa pýta, aká je výška škôd po požiari. Starosta obce Ing. Ján 
Krajňák odpovedá, že odhadovaná výška škôd je približne 6 000 € - 8 000 €.  
 
Poslanci súhlasia s poskytnutím finančnej pomoci rodine Katreničovej, Jakubany č. 11.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 9                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poskytnutie finančného príspevku od obce 
Jakubany v hodnote 1 000 € pre Štefana Katreniča a Máriu Katreničovú, Jakubany č. 11 z 
dôvodu vzniku škody na majetku dôsledkom požiaru.  
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil obecnému zastupiteľstvu Zmluvu o budúcej zmluve s 
Gréckokatolíckou cirkvou Jakubany. Uvádza, že predmetom tejto zmluvy je určenie 
niektorých podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou Jakubany a Gréckokatolíckou 
cirkvou na základe Zmluvy o spolupráci, ktorá sa uzatvorí v lehote do 30 dní od doručenia  
Kolaudačného rozhodnutia, ktorým dôjde k povoleniu užívania Komunitného centra. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga sa prihlásil o slovo a hovorí, že bod č. 5 a bod č. 
6 treba upraviť, nakoľko obec nesúhlasí s prevodom vlastníckych práv k stavbe Komunitného 
centra. 
 
Ing. Ján Krajňák poznamenal, že obec nemá dôvod neumožniť Gréckokatolíckej cirkvi 
vykonávať aktivity spojené s využívaním Komunitného centra. Myslí si, že namiesto prevodu 
vlastníckych práv na túto stavbu v prípade nesplnenia zmluvy, by si mala cirkev určiť  sumu 
za mesačný nájom. 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák hovorí, že  Zmluva o budúcej Zmluve o spolupráci dáva rámec 
vzájomných vzťahov, ktorý bude záväzný aj pre  Zmluvu o spolupráci s Gréckokatolíckou 
cirkvou. Preto je potrebné konať rozvážne. 
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský sa prihlásil o slovo s ospravedlnením, že z rodinných dôvodov 
musí opustiť zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Starosta obce Ing. Ján Krajňák súhlasí a 
jeho ospravedlnenie prijíma.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga nie je stotožnený s touto zmluvou a tieto body je 
potreba preformulovať tak, aby vyhovovali obom stranám. Pre nás je momentálne táto zmluva 
nevýhodná.  
 
Poslanec Radoslav Mačuga tvrdí, že to treba skúsiť a poslať im naše stanovisko a počkať či s 
ním budú súhlasiť. 
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Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak hovorí, že to treba dobre premyslieť, pretože obci ide o 
Komunitné centrum ako stavbu. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák si myslí, že prechod vlastníckeho práva k stavbe treba určite zo 
zmluvy odstrániť . Zmluvu podpisuje za farnosť farár otec Vaľko za obec starosta a následne 
je zaslaná na schválenie do Prešova  otcovi arcibiskupovi. 
 
Poslanec Mgr. Jozef Bakoš tvrdí, že to treba opraviť čím skôr, aby sme všetko stihli poslať do 
termínu. 
  
Občan Štefan Katrenič sa prihlásil o slovo. Starosta obce Ing. Ján Krajňák mu slovo udelil. 
Hovorí, že to musíme premyslieť, pretože nechceme, aby to dopadlo podobne ako s Domom 
smútku, ktorý z 80 % patrí cirkvi. 
  
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga sa vyjadril, že ponecháme v zmluve pokutu za 
nesplnenie podmienok, ktorá predstavuje 30 000 €, využívanie Komunitného centra bude 30 
hodín týždenne a vlastnícke právo na stavbu vyškrtneme. Ďalej ak Gréckokatolícka cirkev už 
nebude mať záujem vykonávať v Komunitnom centre svoju činnosť, obec žiada predkupné 
právo na pozemok. 
  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák suhlasí s hlavný kontrolórom obce  na zmene bodov 4, 5 a 6. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga prečíta navrhované body 5 a 6 v Článku IV v 
Zmluve o budúcej Zmluve o spolupráci. 
 
Bod 5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Obec Jakubany nebude mať v budúcnosti 
záujem ďalej spolupracovať s GKC Jakubany na aktivitách v Centre alebo neposkytne 
Centrum GKC Jakubany v rozsahu podľa Čl. IV ods. 4 tejto Zmluvy, okamihom porušenia 
vzniká GKC Jakubany nárok na zmluvnú pokutu, ktorá je na základe dohody zmluvných strán 
vo výške 30.000,00,-€, ktorú je Obec Jakubany povinná uhradiť v lehote siedmich (7) dní od 
doručenia písomnej výzvy na zaplatenie od GKC Jakubany. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade ak Obec Jakubany nebude mať v budúcnosti záujem ďalej spolupracovať s GKC 
Jakubany na aktivitách v Centre, má Obec Jakubany povinnosť prenajať Centrum GKC 
Jakubany v rozsahu špecifikovanom v čl. IV ods. 4 tejto zmluvy na dobu minimálne dvadsať 
(20) rokov za sumu 1,00,-€ (slovom jedno Euro ) ročne s čím Obec Jakubany súhlasí v plnom 
rozsahu. 
 
Bod 6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak GKC Jakubany nebude mať v budúcnosti 
záujem ďalej spolupracovať s Obcou Jakubany na aktivitách v Centre vzniká Obci Jakubany 
predkupné právo k pozemkom špecifikovaným v Čl. II ods. 1 tejto Zmluvy za trhovú cenu 
určenú znaleckým posudkom, s čím GKC Jakubany súhlasí v plnom rozsahu. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 8                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne podpísanie Zmluvy o budúcej Zmluve o 
spolupráci s Gréckokatolíckou cirkvou Jakubany za podmienky preformulovania bodov 5. a 6. 
v Čl. IV tejto zmluvy.  
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K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné zastupiteľstvo so zapojením sa do výzvy 
zameranej na „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Jakubany“. Ide o podporu 
budovania a zlepšenia vybavenia špecializovaných učební a to najmä fyzikálno-chemickú, 
počítačovú a jazykovú učebňu.   
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto nemal pripomienky, 
preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí jednomyseľne so zabezpečením povinného spolufinancovania 
projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ vo výške minimálne 5% z 
celkových oprávnených výdavkov.  
 
K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil poslancom obecného zastupiteľstva predstavu ako by 
mala Rekonštrukcia kuchyne v KD Jakubany vyzerať. Uviedol, že pôjde o kompletnú 
rekonštrukciu týchto priestorov kde sa položí nová dlažba spĺňajúca kritéria pre kuchyne nový 
obklad celej kuchyne do výšky dvoch metrov komplet nová elektroinštalácia nový bojler 
digestor, elektrická rúra, chladnička  asociálne zariadenia. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
 
O slovo sa prihlásil poslanec Ján Compeľ. Starosta obce Ing. Ján Krajňák mu slovo udelil. 
Chcel sa opýtať či okná ostanú na svojom mieste? 
  
Starosta Ing. Ján Krajňák odpovedá, že by mala byť Výzva na zatepľovanie budovy, takže by 
sme sa potom chceli zapojiť a preto chceme teraz riešiť iba vnútorné priestory kuchyne.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga sa pýta či sa niečo zmení aj dispozične.  
Starosta Ing. Ján Krajňák odpovedá, že zmeny  nastanú len v rozsahu, ktorý je deklarovaný v 
ohlásení stavebných úprav.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga poznamenal, že by bolo dobré, ak by sa výlevka 
premiestnila aspoň za stenu do druhej miestnosti a nebola by v časti, kde sa varí jedlo. Ostatní 
poslanci sú toho istého názoru a súhlasia s ním. 
 
O slovo sa prihlásil občan Štefan Katrenič, ktorý tvrdí, že každá zmena v kuchyni sa musí 
nahlásiť na hygienu. Poslanec Radoslav Mačuga si tiež myslí, že by mohla prísť hygiena na 
kontrolu.    
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedá, ohlásili sme všetko ako drobné stavebné úpravy, 
čiže rekonštrukcia už existujúceho stavu kuchyne. 
 
Poslanec Radoslav Mačuga sa pýta koľko to celé bude stáť? Starosta obce Ing. Ján Krajňák 
odpovedá že v rozpočte je na to vyčlenených 29 000 € vrátane nových spotrebičov, 
chladničky a robota na miesenie. 
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto nemal pripomienky, 
preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Rekonštrukciu kuchyne v Kultúrnom dome v 
Jakubanoch.  
 
K bodu 10 
Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné 
zastupiteľstvo s týmito správami ohľadom majetkoprávnych vysporiadaní a ohlásenie 
drobných stavieb:   
 
Michňa Jozef, Jakubany 502 - majetkoprávne vysporiadanie 
 
Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesené na internete aj 
obecných tabuliach po dobu 15 dní, nebola znesená námietka od žiadneho občana. Obec nemá 
výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu občana Jozefa Michňu a súhlasí s vydaním 
vyjadrenia k MPV 
 
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 Michňu, Jakubany 
502, že vznikom vlastíckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany, v zmysle žiadosti zo 
dňa 26. 1. 2017 nie sú dotknuté záujmy obce.  
 
Mariančík Emil, Jakubany 673 - majetkoprávne vysporiadanie  
 
Obec má výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu občana Emila Mariančíka. Žiada 
doloženie súhlasných stanovísk všetkých žijúcich vlastníkov 
 
Rybovič Andrej, Jakubany 27 - majetkoprávne vysporiadanie 
 
Obec má výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu občana Andreja Ryboviča. Žiada 
doloženie súhlasných stanovísk všetkých žijúcich vlastníkov 
  
Ženčuch Jozef, Jakubany 429 - majetkoprávne vysporiadanie 
 
Občan Jozef Ženčuch má Výpis uznesenia č. 44/D19/2014, že obec nemá výhrady k 
majetkoprávnemu vysporiadaniu parcely EKN 6795/1 o výmere 860 m2 v prospech Jozefa 
Ženčucha, Jakubany 429.  
Tento občan žiada obec o vydanie potvrdenia či sa predmetná nehnuteľnosť nachádza v 
zastavanom území obce. Týmto obec Jakubany vyhlasuje, že predmetná nehnuteľnosť sa 
nenachádza v zastavanom území obce Jakubany a nie sú dotknuté záujmy obce.  
 
Strachan Štefan, Jakubany 650 - ohlásenie drobnej stavby - stožiar na internet 
 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie nemá výhrady k realizácii drobnej stavby. Občan 
Štefan Strachan doložil súhlasné stanoviská všetkých majiteľov parcely č. 2635 na LV č. 
9866.  
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K bodu 11 
Predsedovia komisií konštatovali, že od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
neprerokovávali žiadne nové žiadosti alebo sťažnosti občanov.   
 
K bodu 12 
Interpelácie poslancov 
 
Mgr. Jozef Bakoš, poslanec: 
Je potreba vyčistenia priestoru okolo smetných nádob z dôvodu znečistenia občanmi, ktorý pri 
bytových domoch č. 666 a č. 667 nebývajú. Riešením by možno bolo oplotenie týchto 
smetných nádob a ich uzamknutie.  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že by tu mohol vzniknúť problém s kľúčmi od 
tohto objektu a bolo by otázne, či by to zabránilo znečisteniu okolo tohto miesta.   
Poslanec Radoslav Mačuga si myslí, že ak sa to neoplotí iba sa postaví prístrešok, občania 
tam budú chodiť aj naďalej a robiť neporiadok.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že pre tieto smetné nádoby sa musia vymyslieť 
nové priestory, pretože sú nevyhovujúce z dôvodu realizácie IBV Carinka.   
  
Ján Compeľ, poslanec: 
Chce sa opýtať, ako je to s posypovačom, keďže zima už skoro skončila.   
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal, že s p. Regrutom, intenzívne hľadajú vhodné 
technické riešenie, kde by sa využili stroje vo vlastníctve obce či už MAN alebo Loccust. Je 
to v štádiu riešenia.   
 
Poslanec Radoslav Mačuga tvrdí, že ak to bude na stroj MAN, neposypú sa s tým chodníky v 
obci.   
  
Poslanec Ján Compeľ ďalej dodáva, že kontajner v rómskej osade je zle umiestnený a treba s 
tým niečo robiť, nájsť vhodnejšiu lokalita.   
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodal, že jeho umiestnenie nie je dobré ale momentálne iné ani 
nie je. Bližšie k domom nemôže byť z dôvodu hygieny. A vhodnejšie miesto zatiaľ nemáme. 
 
Poslanec Ján Compeľ informuje obecné zastupiteľstvo o doskách, ktoré sú uložené na 
vedľajšej ceste pri hosp. dvore pani Bakošovej. Nedá sa tam dobre prejsť autom, kvôli dvom 
trom doskám, ktoré sú položené na zemi.   
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák berie informáciu od poslanca Jána Compeľa na vedomie a 
urobí potrebné opatrenia na odstránenie vzniknutého problému.  
 
K bodu 13 
 
Rôzne, diskusia 
 
Starosta Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo ohľadne nových stolov a stoličiek, 
ktoré chce obec zakúpiť do Kultúrneho domu. Stolička by mala stáť okolo 29 € a stôl o 
rozmere 200 x 90 cm okolo 117 €. Podľa vzorkovníka treba vybrať vhodný poťah na stoličky. 
Prvá svadba po pôste je 22. apríla 2017. Potrebujeme 41 stolov a 300 stoličiek, takže by sme 
boli radi,ak by to vedel dodávateľ do tohto dátumu zrealizovať. 
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Ďalej informoval obecné zastupiteľstvo s opravou stropu v Obradnej miestnosti, ktorú bude 
realizovať zamestnanec Emil Mačuga. Na ukážku priniesol časť trámu, ktorý by mal zdobiť 
strop v tejto miestnosti.  
Poslanec Radoslav Mačuga konštatuje, že sa mu tento trám nehodí k starému obloženiu stien 
v tejto miestnosti.  
 
Poslanec Ján Compeľ je toho istého názoru. Tvrdí, že keď už chceme renovovať strop, 
opravme aj steny.  
 
Poslanec Mgr. Jozef Bakoš dodal, že keď už chceme renovovať, tak do toho treba aj  
investovať. Začať hlavne od prízemia, a to s opravou kancelárií zamestnankýň Obecného 
úradu.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák berie na vedomie všetky pripomienky poslancov a o tejto téme 
sa budú ešte rozprávať.  
 
K bodu 14 
 
Záver 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a dvadsiate piate zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zápisnicu spísala: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Ján Jakubianský:  
  

 

PaedDr. Katarína Vasiľová: 
 

 
 
V Jakubanoch  24. 2. 2017 
 

          Ing. Ján Krajňák 
                 starosta obce 
 
  


