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Z Á P I S N I C A 

 

z dvadsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 24.  03.  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:  2 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho piateho zasadnutia OZ 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 
5. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce a 

majetkové priznanie vedúceho zamestnanca a kontrolóra obce 
7. Zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí na podporu výstavby futbalovej 

infraštruktúry (nové šatne pri futbalovom ihrisku v Jakubanoch) 
8. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Jakubany - zapojenie sa do Projektu 
9. Správa o hospodárení obce za rok 2016 
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 1  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril dvadsiate šieste 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.  
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Navrhol teda doplniť program bod dvanásť „ZŠ s MŠ Jakubany - žiadosť o refundáciu 
finančných prostriedkov na opravy a údržby„ a upraviť bod šesť „Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce“. 
 
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 šiesteho  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho piateho zasadnutia OZ 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 
5. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 
7. Zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí na podporu výstavby futbalovej 

infraštruktúry (nové šatne pri futbalovom ihrisku v Jakubanoch) 
8. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Jakubany - zapojenie sa do Projektu 
9. Správa o hospodárení obce za rok 2016 
10. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
11. Správy predsedov komisií OZ 
12. ZŠ s MŠ Jakubany - žiadosť o refundáciu finančných prostriedkov na opravy a 

údržby 
13. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
14. Rôzne, diskusia 
15. Záver 

 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Simonu Kolčákovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo navrhuje poslancov Radoslava Mačugu a Štefana 
Compeľa.      
 

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 
šiesteho zasadnutia poslancov Radoslava Mačugu a Štefana Compeľa.  
 
K bodu 3 
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský  vykonal  kontrolu plnenia uznesenia z dvadsiateho 
piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa 
plnia.  
 
K bodu 4 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol zastupiteľstvu „Správu o kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016“.  
 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra JUDr. Jozefa Mačugu je prílohou tejto 
zápisnice.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných poslancov 
nemal k tomuto bodu pripomienky.   
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za rok 2016.  
 
K bodu 5 
Ekonómka obce pani Anna Rybovičová predložila obecnému zastupiteľstvu Rozpočtové 
opatrenie č. 2 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. Materiál bol 
poslancom predložený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
   
Príjmy rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

35 017,00 € z toho kód zdroja:         111         35 017,00 € 
bežné príjmy             111         25 417,00 € 

                                               kapitálové výdavky   111           9 600,00 € 
 
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

53 728,00 € z toho kód zdroja:           41         18 711,00 € 
bežné výdavky            41           3 640,00 € 
kapitálové výdavky     41         15 071,00 € 
kód zdroja:                 111         35 017,00 € 
bežné výdavky           111         25 417,00 € 
kapitálové výdavky    111           9 600,00 € 

 
Rozpočet po úprave:      príjmová časť:                     1 948 949,00 € 
                                         

      výdajová časť:                     1 916 920,00 € 
  
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 9        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 2 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 obecné zastupiteľstvo, že dňa 22. 03. 2017 bolo 
zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu a finančnú, ktorá prijala oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2016, ktoré v zmysle ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 
znení neskorších predpisov podali riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany PhDr. Ladislav Žilecký 
a starosta obce Ing. Ján Krajňák. 
  
Konštatovali, že dokumenty obsahovali všetky náležitosti a odporúčali ich zobrať na vedomie. 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z poslancov nemal 
k žiadosti námietky. 
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Oznámenia funkcií jednotlivých funkcionárov sú uložené v ekonomickej a mzdovej agende 
obecného úradu. 
  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie majetkové priznanie za rok 2016 vedúceho 
zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré podal riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany 
PhDr. Ladislav Žilecký 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov za rok 2016, ktoré v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov podal starosta obce Ing. Ján Krajňák. 
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo o zapojení sa do výzvy na 
predkladanie žiadostí o finančný príspevok na „Podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry“. 
 
O slovo sa prihlásil poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak. Starosta obce Ing. Ján Krajňák mu 
slovo udelil. 
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak oboznámil obecné zastupiteľstvo s 3D vizualizáciou a 
pôdorysom plánovanej budovy šatní pre TJ SOKOL Jakubany. Kontaktoval Slovenský 
futbalový zväz a snažil sa pri spracovaní projektu vychádzať z nových smerníc a požiadaviek. 
Taktiež sa konala schôdza futbalistov, na ktorej rozoberali rozmiestnenie šatní, ich počet ako 
aj celkové požiadavky futbalistov. Mysleli aj na fanúšikov a nechýba bufet a sociálne 
zariadenia.   
 
Výkresová dokumentácia a 3D vizualizácia projektu sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Objekt nových šatní by mal byť dvojpodlažný, rozmerovo dosť veľký, no počíta sa aj s 
účelným využitím podkrovia, napríklad ako spoločenská miestnosť alebo posilňovňa.  
Slovenský futbalový zväz na tento projekt vyčlenil 500 000 € (pri dodržaní regionálneho 
princípu pre východoslovenský futbalový zväz - 30 %). Výška sumy finančnej podpory na 
jeden projekt je minimálne 10 000 € a maximálne 50 000 €. Termín predkladania žiadostí je 
do 31. 03. 2017.  
 
K projektu prikladá aj technickú správu, položkový rozpočet, fotodokumentáciu činnosti 
klubu s mládežou a fotodokumentáciu havarijného stavu súčasných šatní. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga poznamenal, že podľa jeho názoru je objekt  
rozmerovo príliš veľký. 
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak dodáva, že v objekte sa nachádzajú dve šatne pre mužov, tri 
šatne pre mládežnícke družstvá, šatňa pre hosťujúce družstvo a šatňa rozhodcov, 
administratívna miestnosť, sklad, bufet, sprchy a sociálne zariadenia. Ak by TJ SOKOL 
Jakubany hral v budúcnosti vo vyššej lige, musia vyhovieť určitým nárokom zo strany 
futbalového zväzu.   
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák uviedol, že obec Jakubany sa plánuje zapojiť do tejto výzvy a 
povinné spolufinancovanie je minimálne 25 % z celkovej sumy.  
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Poslanec Ján Compeľ sa vyjadril, že na futbalovom ihrisku máme peknú novú tribúnu, 
oplotenie a staré nepekne vyzerajúce šatne, určite súhlasí s vybudovaním novej budovy.  
 
Poslanec Radoslav Mačuga dodáva, že treba zohľadniť aj mesačné náklady na takúto budovu, 
nemôže byť neefektívna.  
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak odpovedá, že v podkroví sa plánuje zriadiť posilňovňa 
alebo spoločenská miestnosť, takže objekt by bol využívaný aj cez zimné obdobie, kedy sa 
futbal nehrá.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský tvrdí, že ak dostaneme aspoň minimálnu dotáciu 10 000 €, 
potom sa môžeme rozhodovať či bude mať objekt štyri alebo viac šatní.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga navrhuje urobiť dva varianty pôdorysu budovy. 
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak dodáva, že by sa mohli dve šatne z pôdorysu odstrániť, 
trochu to upraviť a budova by tak bola kratšia.  
 
Poslanec Štefan Compeľ tvrdí, že šatne by sa využili napríklad aj na spoločenskú udalosť „Na 
švatoho Jána“, ktorá sa koná na futbalovom ihrisku, a súboristi by sa mali kde prezliekať.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodal, že pôdorys aj umiestnenie budovy je vyriešené dobre, 
spolufinancovanie je minimálne 25 % z celkovej sumy poskytnutej dotácie, podáme žiadosť a 
počkáme akú sumu nám futbalový zväz schváli.  
  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 9                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zapojenie sa do Výzvy na predkladanie 
žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry.  
 
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné zastupiteľstvo so zapojením sa do projektu 
„Dotácie na rekonštrukciu a obnovu hasičských zbrojníc a staníc“. Uviedol, že sa bol osobne 
pozrieť na stav hasičskej zbrojnice a konštatoval potrebu výmeny rozvodov elektriny, plynu, 
vody a taktiež opravu strechy a fasády budovy.  
Predbežné informácie ohľadne sumy dotácie je 30 000 € a  5 % spoluúčasť obce. Podmienkou 
je projektová dokumentácia na obnovu hasičskej zbrojnice a rozpočet. Žiadosť treba poslať do 
31. 03. 2017.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský poznamenal, či je výmena strechy nevyhnutne potrebná.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva, že bola iba čiastočná opravovaná, pretekala cez ňu 
voda.  
 
Ekonómka obce pani Anna Rybovičová dodala, že budova je z roku 1923 a odvtedy sa strecha 
nemenila. 
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Poslanec Mgr. Jozef Bakoš uviedol, že budova hasičskej zbrojnice sa nachádza v centre našej 
obce, určite by sme mali urobiť novú fasádu a taktiež opraviť strechu.     
  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto nemal pripomienky, 
preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do projektu „Dotácie na rekonštrukciu a 
obnovu hasičských zbrojníc a staníc“.  
 
K bodu 9 
Ekonómka obce pani Anna Rybovičová predložila obecnému zastupiteľstvu Správu o 
hospodárení obce Jakubany za rok 2016. Materiál bol poslancom doručený elektronickou 
formou pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
 
Správa o hospodárení obce Jakubany za rok 2016 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák požiadal poslancov o vyjadrenie sa k Správe o hospodárení 
obce za rok 2016. Z prítomných poslancov nemal nikto k tomuto bodu pripomienky.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o hospodárení obce za rok 2016. 
 
K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťami o  
majetkoprávne vysporiadania, ktoré prerokovala na svojom zasadnutí Komisia pre rozvoj, 
výstavbu a inovácie a voči ktorým neboli zo strany občanov vznesené námietky. 
 
Guzlejová Katarína, Jakubany 140 - majetkoprávne vysporiadanie 
Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesené na internete aj 
obecných tabuliach po dobu 15 dní (27. 02. 2017 - 14. 03. 2017), nebola znesená námietka od 
žiadneho občana.  
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu pani Guzlejovej 
Kataríny, Jakubany 140 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 Katarínu Guzlejovú, 
Jakubany 140, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany, v zmysle 
žiadosti zo dňa 24. 2. 2017 nie sú dotknuté záujmy obce.  
 
Ostatné žiadosti o prerokovanie k MPV obecné zastupiteľstvo neprejednávalo, nakoľko k 
podaným žiadostiam boli vznesené námietky.  
 
K bodu 11 
Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné 
zastupiteľstvo s týmito správami ohľadne ohlásenia drobných stavieb: 
 
Mariančík Emil, Jakubany 673 - ohlásenie drobnej stavby (garáž, altánok) 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie nemá výhrady k realizácii drobnej stavby. 
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Regrut Štefan, Jakubany 13 - ohlásenie drobnej stavby (plot) 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie nemá výhrady k realizácii drobnej stavby. 
 
Čoma Jozef, Jakubany 305 - ohlásenie drobnej stavby (výmena starej strechy na HB) 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie nemá výhrady k realizácii drobnej stavby. 
 
Beskydová Zuzana, Jakubany 558 - ohlásenie drobnej stavby (odstránenie starej  
                                                             maštale, výstavba plota) 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie nemá výhrady k realizácii drobnej stavby. 
 
K bodu 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť ZŠ s MŠ o 
refundáciu finančných prostriedkov na opravy a údržbu a to nasledovne:  
 
- Školská jedáleň - výmena plynového ohrievača vody za elektrický bojler     = 651,16 € 

     - oprava a údržba dverí a výmena závesov dverí na el. rúre  = 246,50 €  
                            Spolu = 897,66 € 
 
- Materská škola  - výmena prasknutého elektrického bojlera         = 272,30 € 
 
- Základná škola  - výmena havarijného stavu gumenej podlahy na schodisku a  
                               medziskodiskách pri prechode z prízemia od vrátnice na 1. poschodie ZŠ 
                             - obnova poškodenej čelnej steny budovy pri vchode do školskej jedálne 
                             - priebežná úprava ihrísk a vzniknuté havárie 
  
Zároveň informoval obecné zastupiteľstvo o havárii v telocvični ZŠ s MŠ Jakubany, kde sa 
vydula podlaha a je potrebné ju vymeniť, takisto ako aj okná a kúrenie (odhadovaný rozpočet 
je cca. 120 000 €). 
 
Hlavný kontrolór JUDr. Jozef Mačuga má pripomienku k požiadavke o refundáciu finančných 
príspevkov na obnovu poškodenej čelnej steny budovy školy a pýta sa či je poškodená alebo 
len špinavá od brezy. Dodáva, že treba túto stenu skúsiť vyčistiť, nie hneď opravovať.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje obecné zastupiteľstvo, že v priebehu tohto roka 
bude možnosť zapojiť sa do Výzvy na rekonštrukciu telocvične, ktorá je v havarijnom stave. 
Vyzve poslanca Ing. Mgr. Mareka Čopiaka aby sa stretol s riaditeľom školy a pokúsil sa 
vypracovať návrh tejto rekonštrukcie. 
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak dodáva, že telocvičňa má vyše 70 rokov a o chvíľu začnú 
byť jej rozmery a technický stav nevyhovujúce pre potreby školy.  
 
Fotodokumentácia havarijného stavu telocvične v ZŠ s MŠ je prílohou tejto zápisnice. 
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský poznamenal, že ak by sme sa chceli uchádzať o dotáciu na 
rekonštrukciu školskej telocvične, tak by to malo byť komplexnejšie, napríklad zväčšiť 
rozmery, poprípade postaviť tribúnu. 
 
Poslanec Radoslav Mačuga dodal, že školská telocvičňa je efektívne využívaná, či už deťmi 
na hodinách telesnej výchovy alebo občanmi obce cez víkendy a v zimných mesiacoch. 
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto nemal pripomienky, 
preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne použitie finančných prostriedkov na 
odstránenie havarijného stavu v školskej jedálni vo výške 897,66 € a na odstránenie 
havarijného stavu v materskej škole vo výške 272,30 €.  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výmenou havarijného stavu gumenej podlahy na schodisku a 
medziskodiskách pri prechode z prízemia od vrátnice na 1. poschodie v ZŠ s MŠ Jakubany.  
 
Obecné zastupiteľstvo žiada riaditeľa školy PhDr. Ladislava Žileckého o bližšiu špecifikáciu 
rozsahu a spôsobu úpravy ihrísk a poškodenej čelnej steny budovy pri vchode do školskej 
jedálne.  
 
K bodu 13 
  
Interpelácie občanov 
 
Katrenič Štefan, Jakubany 477: 
Pán Štefan Katrenič sa pýta obecného zastupiteľstva ako sa ďalej pokračuje s rozšírením 
elektrickej siete v oblasti Vyšná Roveň.  
 
Hlavný kontrolór JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, že žiadosti o rozšírenie siete v tejto oblasti 
boli zaslané a čaká sa na vyjadrenie príslušného úradu.   
 
Ženčuchová Katarína, Jakubany 429: 
Pani Katarína Ženčuchová chce podať sťažnosť na neznámych občanov rómskej osady, ktorí 
sa správajú neprimerane k nej a jej rodine. Dennodenne prechádza ona a jej deti cez rómsku 
osadu  na autobusovú zastávku a už viackrát sa stalo, že boli napadnutí miestnymi 
obyvateľmi. Dcéra pani Ženčuchovej musela byť dokonca ošetrená lekárom. Hlásenia na 
políciu nepomáhajú. Krik, hudba, hádky, prestrihnuté káble, doškriabané auto, neporiadok 
okolo jej domu, slovné vyhrážky neprispôsobivých občanov sú na dennom poriadku. Má 
strach, aby sa nestalo niečo horšie. Pýta sa obecného zastupiteľstva dokedy má takúto situáciu 
znášať.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  k sťažnosti pani Ženčuchovej uvádza, že tento problém sa už 
dlhodobejšie snažíme riešiť. V najbližšej dobe pribudne kamerový systém, taktiež by sa malo 
vybudovať Komunitné centrum, ktoré by pomohlo vzdelávať a vychovávať miestnych 
občanov. Obec sa chce zapojiť aj do projektu rómskych hliadok. Všetky tieto aktivity by mali 
napomôcť vyriešiť vzniknutý problém.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť pani Kataríny Ženčuchovej.   
 
K bodu 13 
 
Rôzne, diskusia 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák skonštatoval, že všetky body z pozvánky boli prerokované.  
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K bodu 14 
 
Záver 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a dvadsiate šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zápisnicu spísala: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Radoslav Mačuga:  
  

 

Štefan Compeľ: 
 

 
 
 
V Jakubanoch  24. 03. 2017 
 

          Ing. Ján Krajňák 
                 starosta obce 
 
  


