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Z Á P I S N I C A 

 

z dvadsiateho deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  

konaného dňa 28.  04.  2022 o 18:00 hod. 

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

 

Prítomní:            JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 

Ján Compeľ 

Peter Firča 

Mgr. Ján Jakubianský 

RNDr. Ján Kundľa 

Ing. Ján Mačuga 

Radoslav Mačuga 

Ing. Štefan Vasiľ 

 

Ostatní prítomní:             JUDr. Katarína Železníková – hlavný kontrolór obce 

    Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 

  

Neprítomní:   Mgr. Jaroslav Kundľa 

 Mgr. Jozef Michňa  

   

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. Vnútorná smernica č. 1/2022 o verejnom obstarávaní 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2 

6. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VSD, a. s. 

Košice 

7. Prejednanie aktuálnych investičných projektov – MŠ elokované pracovisko, šatne TJ 

Sokol, rekonštrukcia cesty Vyšná Roveň 

8. Kozák Ján a manž. Alena, Jakubany 661 – zverejnenie zámeru prenájmu 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

9. Prejednanie žiadostí o odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

10.  Kultúrno – spoločenské podujatia obce v roku 2022 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Rôzne  

13. Záver 

 

Bod 1.   

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

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

poslancov je šesť a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnil poslanca Jána 

Compeľa, ktorý bude na zasadnutie z pracovných dôvodov chvíľu meškať.  

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 

pozvánkou.  
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Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva tak, ako bol doručený poslancom.  

 

Za: 6 (Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján Mačuga, 

Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh programu dvadsiateho deviateho 

zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Vnútorná smernica č. 1/2022 o verejnom obstarávaní 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2 

6. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VSD, a. s. 

Košice 

7. Prejednanie aktuálnych investičných projektov – MŠ elokované pracovisko, šatne TJ 

Sokol, rekonštrukcia cesty Vyšná Roveň 

8. Kozák Ján a manž. Alena, Jakubany 661 – zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce 

9. Prejednanie žiadostí o odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

10.  Kultúrno – spoločenské podujatia obce v roku 2022 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Rôzne  

13. Záver 

 

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

z prítomných poslancov nemal žiadne návrhy na doplnenie programu, a preto sám pozmenil  

bod 9 na „Plánované investičné projekty“, keďže v bode „Prejednanie žiadostí o odpredaj 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce“ neboli žiadne žiadosti.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga následne nechal o upravenom programe zasadnutia 

obecného zastupiteľstva hlasovať. 

 

Za: 6 (Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján Mačuga, 

Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program dvadsiateho deviateho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Vnútorná smernica č. 1/2022 o verejnom obstarávaní 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2 

6. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VSD, a. s. 

Košice 

7. Prejednanie aktuálnych investičných projektov – MŠ elokované pracovisko, šatne TJ 

Sokol, rekonštrukcia cesty Vyšná Roveň 



3 

 

8. Kozák Ján a manž. Alena, Jakubany 661 – zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce 

9. Prejednanie plánovaných investičných projektov obce 

10.  Kultúrno – spoločenské podujatia obce v roku 2022 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Rôzne  

13. Záver 

 

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

Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Petra Firču a Ing. Štefana Vasiľa. 

 

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

 

Za: 6 (Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján Mačuga,  

Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo zasadnutia 

poslancov Petra Firču a Ing. Štefana Vasiľa 

 

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.  

 

JUDr. Katarína Železníková konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú 

všetky splnené. 

 

Nikto z prítomných poslancov nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky. 

 

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 informoval poslancov obecného zastupiteľstva s nutnosťou 

prijať Vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní, keďže od 01. 04. 2022 začal platiť nový 

zákon o verejnom obstarávaní a nové limity zákaziek. Je potrebné určiť nové limity pre 

stavebné práce, tovary a služby a potraviny.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu a následne prečítal návrhy 

nových limitov. Dodal, že navrhované sumy limitov pri obstarávaní tovarov a služieb, 

potravín a stavebných prác, boli konzultované aj s pánom Ing. Vladimírom Margetajom, ktorý 

je nám nápomocný v otázkach týkajúcich sa verejného obstarávania.  

 

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

 

Za: 6 (Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján Mačuga,  

Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            
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Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Vnútornú smernicu č. 1/2022 k zadávaniu 

civilných zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Bod 5. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2  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, ktoré vypracovala ekonómka obce Mgr. Zuzana Mačugová a Martina 

Rybovičová.  

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie.  

 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 je prílohou tejto zápisnice.  

 

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

 

Schválený rozpočet k 01. 01. 2022 bežné príjmy  2 578 424,51 € 

Rozpočet po úprave k 28. 04. 2022    4 207 032,39 € 

 

Schválený rozpočet k 01. 01.2022 bežné výdaje 2 513 403,59 € 

Rozpočet po úprave k 28. 04. 2022    4 192 595,65 € 

 

Rozpočet po úprave:   

Príjmová časť   4 207 032,39 € 

Výdajová časť   4 192 595,65 € 

Rozdiel        14 436,74 € 

 

 

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

 

Za: 6 (Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján Mačuga,  

Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 2 v súlade s  § 14 zákona  ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v zmysle predloženého návrhu 

 

Bod 6. 

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

podpísania zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VSD, 

a. s. Košice, keďže je potrebné rozšírenie, a to výstavba NN, VN a 4. etapa. Dodal, že 

k stavebnému konaniu musí VSD a.s. preukázať vzťah k predmetným parcelám.  
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Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel poslanec Ján Compeľ s ospravedlnením za 

svoje meškanie.  

 

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

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

 

Za: 7 (Ján Compeľ, Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján 

Mačuga,  Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena v prospech VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, pre 

stavbu Jakubany – Úprava NN, VN, TS – 4. etapa 

 

Bod 7. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga v tomto bode informoval poslancov obecného 

zastupiteľstva s aktuálnymi investičnými projektami. 

 

a.) MŠ elokované pracovisko – zhotoviteľ, ktorý má v tejto dobe realizovať projekt 

výstavby MŠ tvrdí, že za aktuálnych podmienok a cien stavebného materiálu sa táto 

stavba nedá uskutočniť. V prípade nášho dofinancovania vzniknutého navýšenia ceny 

diela by došlo k porušeniu zmluvy o NFP a obci by hrozila korekcia vo výške 25% 

z ceny diela, teda za to, že by sme z vlastných zdrojov dofinancovali predmetný 

projekt, by sme v budúcnosti museli zaplatiť pokutu. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Dodal, že 

zhotoviteľ diela Ing. Milan Štupák - IVS s. r. o. aj INPRO Poprad, s. r. o. ako stavebný 

dozor sú upovedomení o celej situácii. Taktiež dodal, že postoj k tejto veci zo strany 

Ministerstva financií SR, ako aj Ministerstva vnútra SR je zatiaľ bezo zmeny a to, že 

v danej situácii nám pomôcť nevedia. Jediným normálnym riešením celej situácie je 

ukončiť všetky uzatvorené zmluvy a pripravovať sa na novú výzvu cez Plán obnovy 

a odolnosti SR.  

 

Hlavný kontrolór obce JUDr. Katarína Železníková dodala, že zmluva o dielo sa dá 

ukončiť dohodou.  

 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, a preto nechal JUDr. Jozef Mačuga 

o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 7 (Ján Compeľ, Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján 

Mačuga,  Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne ukončenie zmluvy o dielo so zhotoviteľom Ing. 

Milan Štupák – IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa, predmet zmluvy: Výstavba 

novej budovy MŠ – elokované pracovisko a ukončenie zmluvy o poskytnutí služby - stavebný 

dozor pri zhotovení stavby Výstavba novej budovy MŠ – elokované pracovisko, s 

poskytovateľom  INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 
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b.) rekonštrukcia cesty Vyšná Roveň – táto rekonštrukcia cesty (asfaltovanie) bude stáť 

178 000,00 € bez DPH, šírka cesty bude 6 metrov, obecná cesta bude urobená až po 

rampu pod Kečerou. V kanáli tejto cesty je vedená elektrina, voda aj plyn. Bolo 

potrebné na niektorých miestach spevniť terén dosypaním makadamu, termín 

asfaltovania je mesiac máj, jún 2022. Kanalizácia je zrealizovaná, odbočky sú urobené 

vždy mimo cestu. Je potrebné ešte dorobiť kanálik ponad kaplnku kvôli odvodneniu 

a tak isto osadiť rúru cez areál vodárni, aby bola odvodnená táto cesta, ak to však 

vodárne povolia.   

 

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

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ dodal, že by bolo potrebné urobiť nejaké odbočky alebo 

kaskády, aby sa predišlo zamuleniu asfaltovej cesty v období, keď intenzívne prší.  

 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, a preto nechal JUDr. Jozef Mačuga 

o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 7 (Ján Compeľ, Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján 

Mačuga,  Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne podpísanie zmluvy o dielo so zhotoviteľom 

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. so sídlom: B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou – 

zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia cesty Vyšná roveň v obci Jakubany“ 

cena celého predmetu zmluvy bez DPH                                    177 667,25 €  

DPH 20 %                                                                                35 533,45 €       

cena celého predmetu zmluvy s DPH                                      213 200,70 €      

 

 

c.) šatne TJ Sokol – členovia TJ Sokol Jakubany po svojej výročnej schôdzi sa vyjadrili, 

že už nesúhlasia s rekonštrukciou šatní, ktoré mali byť umiestnené na terajšom mieste 

šatní. Dohodli sa, že by chceli uskutočniť projekt šatní, ktorý navrhol vtedajší 

poslanec a člen TJ Sokol JUDr. Ing. Marek Čopiak. Je však potrebné aktualizovať 

rozpočet týchto šatní, ktorý je toho času a pri terajších cenách stavebného materiálu 

neaktuálny. Dodal, že vedúci TJ Sokol Jakubany p. Michal Orechovský dodal, že by 

bolo potrebné realizovať aspoň hrubú stavbu, strechu a okná. 

 

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

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ k tomu dodal, či ideme reálne uvažovať o umiestnení šatní 

za striedačkami.  

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský je toho názoru, že JUDr. Ing. Marek Čopiak tento 

projekt riešil, kreslil, navrhoval, venoval tomu svoj čas. Jemu sa tento variant projektu 

a poloha šatní páči viac.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga len dodal, že toho času sú obe stavebné povolenia 

platné. Avšak dodáva aj, že po porade s pánom Ing. Vladimírom Margetajom by po 

realizovaní iba hrubej stavby išlo o delenie zákazy, čo je v rozpore so zákonom 

o verejnom obstarávaní.  
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Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa k tomu dodal, že jemu sa nepáči lokalita z dôvodu 

absencie protipovodňovej hrádze.  

 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, a preto nechal JUDr. Jozef Mačuga 

o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 7 (Ján Compeľ, Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján 

Mačuga,  Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou projektu Výstavba nových šatní pre TJ Sokol 

Jakubany v zmysle stavebného povolenia č. 350/2018 SúPK 

 

Bod 8. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. 

Jána Kozáka a manželky Aleny o prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, ktorý 

sa nachádza pri rodinnom dome žiadateľa.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu a predložiť poslancom 

obecného zastupiteľstva geometrický plán.   

 

Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky, a preto nechal o tomto bode 

hlasovať. 

 

Za: 7 (Ján Compeľ, Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján 

Mačuga,  Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného 

majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí, §9a, odsek 9, písmeno c) – prípad hodný osobitného zreteľa: Prenájom KN- C parc. č. 

2676/94 ostatná plocha o výmere 235 m2,  ktorá vznikla na základe GP č. 12/2022, ktorý 

vyhotovil Štefan Gulaši a úradne overila Ing. Jarmila Firmentová pod č. G1-189/2022 dňa 

06. 04. 2022 

 

v prospech Jána Kozáka a Aleny Kozákovej, rod. Štuckovej, trvale bytom Jakubany 661, 065 

12 Jakubany,  k. ú. Jakubany s výškou nájmu 1,00 €/m2/rok. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Pozemok sa nachádza pri rodinnom dome žiadateľov a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť, ktorú 

dlhodobo užívajú ako dvor pri rodinnom dome. 

 

Bod 9. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga v tomto bode informoval poslancov obecného 

zastupiteľstva s plánovanými investičnými projektami. 

 

a.) Oprava budovy KD a kina – informuje poslancov o možnosti podať žiadosť 

o dotáciu z Environmentálneho fondu na zateplenie kino a KD a taktiež na výmenu 
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strechy kina. Je možné podať žiadosť až do výšky 400 000,00 €. Dodal, že 

vyhotovenie projektovej dokumentácie bude stáť približne 8 000,00 €. Je potrebné 

taktiež spracovať Ohlásenie stavebných úprav a až následne by sa začalo s prácami.   

 

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

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

 

Za: 7 (Ján Compeľ, Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján 

Mačuga,  Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyhotovením projektovej dokumentácie k projektu zateplenie a 

zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Jakubany v zmysle cenovej ponuky 

spoločnosti STUDIO s. r. o., Hronská 9, 040 01 Košice 

 

b.) Prístavba k ZŠ s MŠ – informuje poslancov o možnosti podať žiadosť o NFP z Plánu 

obnovy z Ministerstva školstva SR. Dodal, že vypracovanie projektovej dokumentácie 

na tento objekt bude stáť približne 13 000,00 €, projekt podľa projektovej štúdie 

približne 500 000,00 € - 600 000,00 € bez DPH. 

 

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

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

 

Za: 7 (Ján Compeľ, Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján 

Mačuga,  Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyhotovením projektovej dokumentácie k projektu 

Odstránenie dvojsmennej prevádzky ZŠ - prístavba k ZŠ s MŠ Jakubany v zmysle cenovej 

ponuky spoločnosti SL PROJEKT, s. r. o., Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

 

c.) Infraštruktúra - informuje poslancov o potrebe dobudovania chodníka okolo 

Urbariátu až k pošte. 

 

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

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

 

Za: 7 (Ján Compeľ, Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján 

Mačuga,  Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na Ministerstvo vnútra SR, ktoré je 

sprostredkovateľským orgánov pre časť OP ĽZ v rámci ktorého je vyhlásená výzva. Ciele 

projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce 

 

Názov projektu: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jakubany". 

Kód Výzvy: OPĽZ-PO6-SC611-2021-2 
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Bod 10. 

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

potrebné určiť termín slávností pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky obce 

Jakubany, ktoré vy sa výnimočne uskutočnili 2 dni.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Dodal, že v zvyčajnom 

termíne okolo 24. Júna sa v okolí koná viacero väčších festivalov a akcií, ako napríklad 

„Východná“ alebo odpust v Levoči.  Preto navrhuje mesiac júl. 

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ dodal, že sa mu tiež páči myšlienka 2 dní, pretože sobota môže 

byť venovaná deťom a modernejšej zábave a v nedeľu sa bude konať sv. liturgia na ihrisku 

a prehliadka folklóru.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga ďalej oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva 

s uskutočnením furmanských pretekov „Zlatý kôň“, ktoré sa budú konať dňa 4. Júna pri 

futbalovom ihrisku. Predstavia sa viacerí furmani z okolia, vystúpi skupina Bravo, bude 

podávané občerstvenie a guľáš a moderátorom podujatia bude p. František Solár.  

 

Bod 11. 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo poslancom. 

 

Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Ing. Ján Mačuga 

Chcel by pripomenúť osadenie dopravného retardéra na zadnej ulici smerom k rómskej osade, 

keďže tam osobné automobily idú veľmi rýchlo.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ  

Chcel by sa opýtať ohľadne rozparcelovania lokality v IBV Carinka. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že je to momentálne v štádiu riešenia. Lokalita 

bola podľa urbanistickej štúdie rozparcelovaná a bol podaný návrh na zápis geometrického  

plánu. Projekčne sa pracuje na PD na rozšírenie elektrickej siet.e  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa 

Chcel by sa spýtať, či obec nedisponuje nejakým aktuálnym videom o obci, keďže na 

webovej stránke sú zverejnené už staršie videá. Taktiež by chcel upozorniť na chýbajúce 

zápisnice na webovej stránke obce a tiež upozorniť na zanesené sito, ktoré sa nachádza na 

potoku Šmidovec pred p. Beskyda. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že plánuje vyhotoviť video z osláv 700.výročia 

prvej písomnej zmienky našej obce, chýbajúce zápisnice budú zverejnené na webovej stránke 

obce a sito pred p. Beskyda sa čistí priebežne, avšak stále je takto zanesené a plné odpadu. 

Podnikne však nápravu a toto sito bude znova prečistené.  

 

 

Bod 12. 

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

odsúhlasiť doplnenie 3 nových hracích prvkov na detské ihrisko Lienka. Následne predstavil 

poslancom nové hracie prvky, ktoré budú osadené a taktiež ukázal ich vizualizáciu.  
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Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 

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

 

Za: 7 (Ján Compeľ, Peter Firča, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Ing. Ján 

Mačuga,  Radoslav Mačuga, Ing. Štefan Vasiľ)  

Proti: 0            

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí  s doplnením hracích prvkov na detskom ihrisku Lienka, a to 

o hracie prvky Hroch krátky, Opičia dráha a Prevažovacia hojdačka 3m. 

 

 

Bod 13. 

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

Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková, podpísaná 

 

Overovatelia zápisnice:  

Peter Firča, podpísaný  

 

 

Ing. Štefan Vasiľ, podpísaný 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa  28. 04. 2022      

 

 

  

 

 

JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

                   starosta obce  

               


