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Z Á P I S N I C A 

 

z dvadsiateho deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 23.  06.  2017 o 17,00 hod. 

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

 

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

 
Neprítomní:   Štefan Compeľ 

Ing. Mgr. Marek Čopiak 
   PaedDr. Katarína Vasiľová 

 
Ostatní prítomní:  Ing. Simona Kolčáková - zapisovateľka 
    Anna Rybovičová - ekonómka obce 
     
Občania obce v počte:  11 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia OZ 
4. Rozpočtové opatrenie č. 4 
5. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Jakubany 
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Jakubany 

za rok 2016 
7. Schválenie záverečného účtu obce Jakubany za rok 2016 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2017 
9. Správy predsedov komisií OZ 
10. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  
12. Rôzne 
13. Záver 

 
K bodu 1  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril a viedol dvadsiate deviate zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, 
že prítomných poslancov je šesť a dodal, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 
Návrh programu zasadnutia bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval poslancov na  doplnenie programu rokovania.  
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga chce doplniť program dva body a to „Občianske 
združenie FSk Kečera“ a „Realizácia IBV Carinka“   
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K doplneniu programu nemal nikto námietky, o doplnenom programe zasadnutia nechal 
starosta obce Ing. Ján Krajňák hlasovať. 
 
Za: 6   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program dvadsiateho deviateho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia OZ 
4. Rozpočtové opatrenie č. 4 
5. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Jakubany 
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Jakubany 

za rok 2016 
7. Schválenie záverečného účtu obce Jakubany za rok 2016 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2017  
9. Občianske združenie FkS Kečera  
10. Realizácia IBV Carinka 
11. Správy predsedov komisií OZ 
12. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
13. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
14. Rôzne 
15. Záver 

 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Simonu Kolčákovú.  
Za overovateľov zápisnice zastupiteľstvo navrhuje poslancov Jána Compeľa 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 
deviateho zasadnutia poslancov Jána Compeľa a Mgr. Jána Jakubianského 
 
K bodu 3 
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský  vykonal  kontrolu plnenia uznesenia z dvadsiateho 
ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa 
plnia.  
 
K bodu 4 
Ekonómka obce pani Anna Rybovičová predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh na zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 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 
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Príjmy rozpočtu po úprave sa navýšili o:    
 
1 349,00 € z toho kód zdroja:                      

bežné príjmy               111          1 049,00 € 
                                                                                     41                300,00 € 
 
 
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

1 349,00 € z toho kód zdroja:                          
bežné výdavky           111           1 049,00 € 

41                300,00 € 
 
Rozpočet po úprave:      príjmová časť:                               1 965 645,10 € 
                                         

      výdajová časť:                    1 956 933,50 € 
 
 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 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: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 4 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 „Správu o hospodárení 
ZŠ s MŠ Jakubany.  
 
Kópia Správy o hospodárení ZŠ s MŠ Jakubany je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných poslancov 
nemal k tomuto bodu pripomienky a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
   
 Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o hospodárení ZŠ s MŠ Jakubany.  
 
K bodu 6 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol zastupiteľstvu „Odborné stanovisko 
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Jakubany za rok 2016“.  
 
Kópia „Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Jakubany za rok 
2016“ je prílohou tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných poslancov 
nemal k tomuto bodu pripomienky a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
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Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo „Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu obce Jakubany za rok 2016“ 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu obce Jakubany za rok 2016“ 
 
K bodu 7 
Ekonómka obce pani Anna Rybovičová predložila obecnému zastupiteľstvu Schválenie 
záverečného účtu obce Jakubany za rok 2016. 
 
Materiál bol poslancom predložený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných poslancov 
nemal k tomuto bodu pripomienky a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
   
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Záverečný účet obce Jakubany za rok 2016 
 
K bodu 8 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol zastupiteľstvu „Plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2017“ 

1. V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vypracovať a predložiť obecnému 
zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 pred jeho 
schválením 

2. Finančná kontrola na mieste so zameraním na kontrolu na úseku hospodárenia 
s finančnými prostriedkami a kontrola efektívnosti a účelnosti ich využitia v ZŠ s MŠ 
Jakubany za kalendárny rok 2016 

3. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v zmysle platnej legislatívy za rok 2016 

4. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017 
5. Finančná kontrola na mieste so zameraním na kontrolu hospodárenia obce za 1. polrok 

2017  
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 
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.  
 
Kópia „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2017“ je prílohou 
tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných poslancov 
nemal k tomuto bodu pripomienky a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
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Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za 2. polrok 2017“. 
 
K bodu 9 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol zastupiteľstvu doplnený bod 
„Občianske združenie FSk Kečera“. 
 
Informuje, že folklórny súbor Kečera nadobudol právnu subjektivitu a chce hospodáriť 
samostatne. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
Poslanec Ján Compeľ tvrdí, že je to správny krok, pretože obecné zastupiteľstvo muselo 
každú finančnú položku pre FSk Kečera odhlasovať, a teraz sa súboru presunie vyčlenená 
suma z rozpočtu obce a súbor bude hospodáriť s týmito peniazmi sám.  
 
Nikto z prítomných poslancov nemal k tomuto bodu ďalšie pripomienky a tak nechal starosta 
obce Ing. Ján Krajňák o tomto bode hlasovať.  
   
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poskytnutie dotácie pre OZ – FSk Kečera, 
IČO: 50858904 na 2. polrok v súlade so Všeobecným záväzným nariadením č. 2/2012, ktorým 
sa určuje metodika poskytovania dotácie z rozpočtu obce.   
 
K bodu 10   
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol zastupiteľstvu doplnený bod 
„Realizácia IBV Carinka“  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga v tomto bode uviedol, že pri kontrole uznesení a 
zápisnice z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jakubanoch bolo prijaté 
uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu IBV Carinka. Takéto uznesenie 
je v rozpore so stavebným  zákonom a zákonom o obecnom zriadení, nakoľko nie je v 
kompetencii obecného zastupiteľstva schvaľovať realizáciu IBV, nakoľko túto je možné začať 
realizovať až po vydaní územného rozhodnutia a následne po vydaní jednotlivých stavebných 
povolení.  
 
Z toho dôvodu navrhuje, aby poslanci obecného zastupiteľstva na dnešnom zasadnutí 
odhlasovali zmenu schváleného uznesenia, a to aby obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu 
IBV Carinka až po vydaní  "územného rozhodnutia" pre lokalitu IBV Carinka a následnom 
nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Doposiaľ nebola zo strany starostu obce Ing. 
Jána Krajňáka podaná žiadosť na Stavebný úrad o vydanie tohto rozhodnutia, preto je 
predčasné zaoberať sa realizáciou stavieb v tejto lokalite, keď ešte nie je rozhodnuté o využití 
tejto lokality. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Uviedol, že potrebné žiadosti 
o vydanie vyjadrenia k IBV Carinka boli zaslané jednotlivým inštitúciám.  
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Poslanec Mgr. Ján Jakubianský súhlasí s návrhom hlavného kontrolóra obce. Konštatuje, že je 
potreba mať najprv potrebné stavebné rozhodnutie a až následne riešiť realizáciu IBV Carinka 
a triedičku štrkov.  
 
Poslanec Ing. Ján Krajňák nesúhlasí a chce začať práce na realizácii IBV Carinka v týchto 
letných mesiacoch, ktoré sú na to ideálne. 
 
Poslanec Ján Compeľ si myslí, že efektívnejšie by bolo daný materiál objednať, už hotový 
privážať a použiť pri realizácii stavby.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že nie je zrejmé, na základe akých 
výpočtov dospel poslanec Ing. Ján Krajňák k záveru, že v prípade, ak by sa IBV Carinka 
realizovala svojpomocne a s vyťaženým materiálom, obec by ušetrila 30 % nákladov na 
realizáciu tejto stavby. Finančná komisia preto žiada vo veci vypracovať cenovú kalkuláciu 
výpočtu úspory finančných prostriedkov pri realizácii IBV Carinka vlastným vyťaženým 
štrkom.  
 
Nikto z prítomných poslancov nemal k tomuto bodu ďalšie pripomienky a tak nechal starosta 
obce Ing. Ján Krajňák o tomto bode hlasovať.  
   
Za: 4        Proti: 2 (Ing. Ján Krajňák, Katarína Knapová)           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Realizáciu IBV Carinka“ po právoplatnom územnom 
rozhodnutí, ktorým bude povolená stavba IBV Carinka 
   
K bodu 11 
Predseda Finančnej komisie, Mgr. Ján Jakubianský žiada Ing. Jána Krajňáka o vypracovanie 
cenovej kalkulácie výpočtu úspory finančných prostriedkov pri realizácii IBV Carinka 
vlastným vyťaženým štrkom. 
 
Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné 
zastupiteľstvo s touto správou ohľadne ohlásenia drobných stavieb: 
 
Victory Tip s. r. o. – žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky – Jakubany 
604 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie nemá výhrady k umiestneniu prevádzky a súhlasí 
s vydaním súhlasu k umiestneniu prevádzky. 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k umiestneniu prevádzky Victory Tip s. r. o. v prevádzke 
„Bar u Jura“, so sídlom Jakubany 604 
 
M-tel – žiadosť o ohlásenie udržiavacích prác (výmena telekomunikačného zariadenia) 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie nemá výhrady k realizácii drobnej stavby. 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k uskutočneniu drobnej stavy „výmena 
telekomunikačného zariadenia na existujúcej stavbe elektronickej komunikačnej siete, 
základňová stanica 0294KO Jakubany“ v k. ú. Jakubany, parcela EKN 3544, LV 4059, 
existujúci stožiar Orange.  
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Niké s. r. o. –žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky – Jakubany 619 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie nemá výhrady k umiestneniu prevádzky a súhlasí 
s vydaním súhlasu k umiestneniu prevádzky. 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k umiestneniu prevádzky Niké s. r. o. v prevádzke Bar 
„U Jančíka“, so sídlom Jakubany 619. 
 
K bodu 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťami o  
majetkoprávne vysporiadanie, ktoré prerokovala na svojom zasadnutí Komisia pre rozvoj, 
výstavbu a inovácie: 
 
Dufala Jozef, Jakubany 14 - majetkoprávne vysporiadanie 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu 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 Dufalu, Jakubany 
14, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k. ú. Jakubany parcela KNE 4094 
o výmere 12 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej na LV 7833 pod B/8Lichvarčík Vasiľ, 
pod B/9 Mačuga Štefan (Malik), pod B/10 Mačugová Anna r. Compeľová (m. Štefan) v 
prospech Jozefa Dufalu, Jakubany 14, nie sú dotknuté záujmy obce 
 
 
Compeľ Ján, Jakubany 497- majetkoprávne vysporiadanie 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu 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 Jána Compeľa, Jakubany 
497, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k. ú. Jakubany parcela KNE 5114/2 
o výmere 35 m2, zapísanej na LV 6403 pod B/1 Guľaši Jozef, pod B/9, B/11 Hrebíková Anna 
r. Orlovská, pod B/13 Guľašiová Katarína, pod B/14 Guľaši Ján, pod B/15 Guľašiová 
Zuzana, pod B/16 Guľašiová Helena, pod B/17 Guľaši Štefan, pod B/21 Guľašiová Anna, v 
prospech Jána Compeľa, Jakubany 497, nie sú dotknuté záujmy obce 
 
Gončárová Helena, Jakubany 166 - majetkoprávne vysporiadanie 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu 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 Helenu Gončárovú, 
Jakubany 166, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k. ú. Jakubany, zapísanej na 
LV 7812 parcely registra E evidované na mapre určeného operátu parcelné číslo4055 orná 
pôda o výmere 200 m2, parcelné číslo 4058 orná pôda o výmere 186 m2, pod B7 na mene 
Bondrová Katarína r. Regrútová v podiel 9/216, pod B8 na mene Regrút Štefan v podiele 
18/216, pod B9 na mene Regrútová Anna v podiele 10/216, pod B10 na mene Regrút Jozef 
v podiele 10/216, pod B11 na mene Regrút Peter, Belgicko v podiele 10/216, pod B12 na 
mene Regrút Štefan v podiele 10/216, pod B13 na mene Krajňák Michal v podiele 9/216, pod 
B15 na mene Blažovská Anna r. Regrútová v podiele 2/216, pod B16 na mene Regrút Jozef 
v podiele 2/216, pod B17 na mene Regrút Peter, Belgicko v podiele 2/216, pod B18 na mene 
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Regrút Ján v podiele 2/216, pod B19 na mene Regrút Štefan v podiele 2/216, pod B20 na 
mene Herz Jozef v podiele 10/216, pod B21 na mene Horčárová Anna r. Regrútová v podiele 
36/216, pod B22 na mene Regrút Štefan (Kovaľ) v podiel 12/216, pod B23 na mene 
Horčárová Anna r. Dubinská v podiele 18/216, PKV 2241, v prospech Heleny Gončárovej, 
rod. Regrutovej, Jakubany 166 nie sú dotknuté záujmy obce. 
 
 
Regrutová Katarína, Jakubany 577 - majetkoprávne vysporiadanie 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu 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 Regrutovú, 
Jakubany 577, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k. ú. Jakubany vedenej na LV 
č. 7812 parc. KNE č. 4056 o výmere 161 m2 orná pôda pod B3 Horčár Ján, pod B6 Čopjak 
Štefan, pod B7 Bondrová Katarína r. Regrutová, pod B8 Regrut Štefan, pod B9 Regrutová 
Anna, pod B10 Regrut Jozef, pod B11 Regrút Peter, Belgicko, pod B12 Regrut Štefan, pod 
B13 Krajňak Michal, pod B15 Blažovská Anna, pod B16 Regrút Jozef, pod B17 Regrút Peter, 
Belgicko, pod B18 Regrút Ján, pod B19 Regrút Štefan, pod B20 Herz Jozef, pod B21 
Horčárová Anna r. Regrutová, pod B22 Regrút Štefan (Kovaľ), pod B23 Horčárová Anna r. 
Dubinská, pod B25 Mačugová Anna, pod B26 Guľašiová Máia, pod B27 Čopjak Štefan, pod 
B28 Čopjak Štefan v prospech Kataríny Regrutovej, Jakubany 577, nie sú dotknuté záujmy 
obce 
 
Benková Viera, Jakubany 133 - majetkoprávne vysporiadanie 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu 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 Vieru Benkovú, Jakubany 
133, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti KNE 1076 o výmere 31 m2, KNE 1077 
o výmere 60 m2, KNE 1078 o výmere 117 m2 zapísaných na LV 7543 pod B5 Katrenič 
Andrej, B13 Čopjak Michal, parcela KNE915/3 o výmere 52 m2, zapísaná na LV 7463 pod B5 
Compeľ Ján, B6 Marchevková Zuzana, pod B7 Feďková Mária r. Compeľová, parcela KNE 
1080 o výmere 24 m2, zapísaná na LV 7547 pod B9 Fáberová Anna r. Hrebíková, parcela 
KNE 1079/2 o výmere 42 m2, zapísaná na LV 7546 pod B12 Fáberová Anna r. Hrebíková, 
v prospech Viery Benkovej, r. Dudovej, Jakubany 133, nie sú dotknuté záujmy obce 
 
K bodu 13 
Interpelácie občanov 
 
Rybovič Andrej, Jakubany 27 
Žiada o odpredaj časti obecnej parcely v lokalite Carinka-Raištup, kde ostane 3-metrový pás, 
ktorý bude slúžiť ako prístup k pozemkom okolitých vlastníkov  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák berie na vedomie túto žiadosť a na najbližšom zasadnutí 
Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie sa bude touto žiadosťou zaoberať. 
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K bodu 14 
 
Rôzne 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák navrhol termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na 2. 
Polrok 2017: 
18. 08. 2017; 22. 09. 2017; 27. 10. 2017; 24. 11. 2017 a 15. 12. 2017 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K návrhu nemal nikto 
pripomienky, preto nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 5        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Jakubanoch na druhý polrok 2017: 
18. 08. 2017 
22. 09. 2017 
27. 10. 2017 
24. 11. 2017 
15. 12. 2017 
 
K bodu 16 
 
Záver 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Ing. Ján 
Krajňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a dvadsiate deviate zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Ján Jakubianský:  
  

Ján Compeľ: 
 

 
V Jakubanoch  23. 06. 2017 

                   
                Ing. Ján Krajňák 

                 starosta obce 
 
  


