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Z Á P I S N I C A 

 

z tridsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 13.  09.  2017 o 18,00 hod. 

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

 

Prítomní:   Ing. Ján Krajňák, starosta obce 
Mgr. Jozef Bakoš 
Ján Compeľ 
Katarína Knapová  
Ing. Ján Krajňák  
Radoslav Mačuga 
PaedDr. Katarína Vasiľová 

 
Neprítomní:   Štefan Compeľ 

Mgr. Ján Jakubianský  
Ing. Mgr. Marek Čopiak 
JUDr. Jozef Mačuga, kontrolór obce 

 
Ostatní prítomní:  Ing. Simona Kolčáková - zapisovateľka 
    Anna Rybovičová – ekonómka obce 
    
Občania obce v počte:  3 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho zasadnutia OZ 
4. Rozpočtové opatrenie č. 5 
5. Výzva na predkladanie žiadostí na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v obci 

Jakubany - žiadosť o poskytnutie dotácie 
6. Výzva zameraná na „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Jakubany 

– schválenie nového uznesenia 
7. Pridelenie uvoľneného nájomného bytu 4/2 v BD č. 667 
8. Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve IBV Vyšná Roveň 
9. Schválenie Budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – IBV Vyšná Roveň 
10. Správy predsedov komisií OZ 
11. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
12. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  
13. Rôzne 
14. Záver 

 
K bodu 1  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril a viedol tridsiate prvé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, 
že prítomných poslancov je šesť, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 
pozvánkou.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval poslancov na  doplnenie programu rokovania, 
z poslancov nikto návrh programu nedoplnil.  
 
Navrhol teda doplniť program o bod päť „ZŠ s MŠ Jakubany - žiadosti o rozpočtové 
opatrenie„. 
 
K doplneniu programu nemal nikto námietky, o doplnenom programe zasadnutia nechal 
hlasovať. 
 
Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program tridsiateho prvého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho zasadnutia OZ 
4. Rozpočtové opatrenie č. 5 
5. ZŠ s MŠ – žiadosti o rozpočtové opatrenie 
6. Výzva na predkladanie žiadostí na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v obci 

Jakubany - žiadosť o poskytnutie dotácie 
7. Výzva zameraná na „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Jakubany – 

schválenie nového uznesenia 
8. Pridelenie uvoľneného nájomného bytu 4/2 v BD č. 667 
9. Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve IBV Vyšná Roveň 
10. Schválenie Budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – IBV Vyšná Roveň 
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 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 tridsiateho prvého 
zasadnutia poslancov Mgr. Jozefa Bakoša a Katarínu Knapovú. 
 

K bodu 3 
Poslanec Radoslav Mačuga vykonal  kontrolu plnenia uznesenia z tridsiateho 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. 5 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.  
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Materiál bol poslancom predložený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva 
 
Príjmy rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

 
21 761,74 € z toho kód zdroja:                      

bežné príjmy               111          10 374,00 € 
71 778,74 € 
3AC1         7 921,00 € 
3AC2         1 398,00 € 
41               1 290,00 € 

 
 
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

21 761,74 € z toho kód zdroja:                          
bežné výdavky           111           10 374,00 € 

71 778,74 € 
3AC1          7 921,00 € 
3AC2          1 398,00 € 
41                1 290,00 € 

 
 
Rozpočet po úprave:      príjmová časť:                                 1 987 406,84 € 
                                         

      výdajová časť:                      1 978 695,24 € 
 
 
 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 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. 5 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 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo ekonómke obce pani Anne Rybovičovej, ktorá 
predniesla zastupiteľstvu doplnený bod, a to päť žiadostí od ZŠ s MŠ Jakubany.  
 
a) Žiadosť o zaslanie zvyšku schválenej dotácie 2 000 € pre školskú jedáleň na údržbu 

a vybavenie 
b) Žiadosť o zaslanie zvyšku schválenej dotácie 2 000 € pre materskú školu na údržbu 

a vybavenie 
c) Žiadosť o rozpočtové opatrenie – navýšenie tarifných platov učiteľov MŠ od 1. 9. 2017 

o 6% a dotácia na dve nové učiteľky pre novú triedu MŠ 
d) Žiadosť o rozpočtové opatrenie – doplatenie vychovávateľky školskej družiny do konca 

roka 2017 
e) Žiadosť o navýšenie mzdových finančných prostriedkov pre školskú jedáleň 
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Žiadosti od ZŠ s MŠ Jakubany sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
 
Ekonómka obce pani Rybovičová priblížila každý bod týchto žiadostí osobitne.  
K žiadosti o zaslanie zvyšnej schválenej dotácie 2 000 € pre školskú jedáleň na údržbu 
a vybavenie dodáva, že sa jedná o zvyšnú sumu 1 102,34 €. Škola ich použije na nákup 
plynovej stoličky, práčky a nerezového pracovného stola. 
 
K žiadosti o zaslanie zvyšku dotácie 2 000 € pre MŠ na údržbu a vybavenie informuje 
o priložených faktúrach na výmenu bráničky a časti plota pri vchode do MŠ, výmena 
pokazeného zámku a dverí, lavicové oplotenie časti ihriska pri MŠ a zasklievanie.  
 
K žiadosti o rozpočtové opatrenie navýšenie tarifných platov učiteľov MŠ od 1. 9. 2017 o 6% 
a dotácia na dve nové učiteľky pre novú triedu MŠ uvádza, že sa jedná o čiastky 1 628 € 
a 8 762 €, spolu teda 10 390 €. 
 
K žiadosti o rozpočtové opatrenie – doplatenie vychovávateľky školskej družiny do konca 
roka 2017 uvádza, že sa jedná o sumu 470 €. 
K žiadosti o navýšenie mzdových finančných prostriedkov pre školskú jedáleň informuje, že 
sa jedná o mzdy a odvody pre kuchárku na ½ úväzku a to vo výške 1 265 €. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
   
 Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zaslanie zvyšnej časti schválenej dotácie 
(1 102,34 €) na údržbu a vybavenie pre školskú jedáleň ŽŠ s MŠ Jakubany 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne navýšenie tarifných platov učiteľov MŠ od 01. 
09. 2017 o 6 % (1 628 €)  a navýšenie rozpočtu pre 2 nové učiteľky MŠ Jakubany ( 8 762 €) 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zaslanie finančných prostriedkov  v sume 470 
€ na doplatenie mzdy vychovávateľky školskej družiny pri ZŠ s MŠ Jakubany 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany o zaslanie zvyšnej časti 
schválenej dotácie pre MŠ na údržbu a vybavenie. Táto žiadosť bude schválená až po 
doložení komentára a súpisu vykonaných prác k faktúram od riaditeľa ZŠ s MŠ Jakubany 

 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí jednomyseľne so žiadosťou o navýšenie mzdových finančných 
prostriedkov pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Jakubany 

 

K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predniesol zastupiteľstvu bod „Výzva na predkladanie žiadostí 
na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v obci Jakubany – žiadosť o poskytnutie dotácie“.  
Konštatoval, že žiadame finančnú čiastku 30 000 €, pri tejto čiastke je spolufinancovanie obce 
5 % a to 1 750 €. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
Poslanec Radoslav Mačuga sa pýta koľko bolo vyčlenených financií v tejto výzve 
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje obecné zastupiteľstvo, že na Ministerstvo vnútra 
vyčlenilo sumu 10 000 000 €, teda každej požiarnej zbrojnici maximálne 30 000 €., 
Vzhľadom na to, že naši dobrovoľní hasiči sú v skupine „B“ zrejme nedostaneme maximálnu 
sumu, ale získanú finančnú čiastku využijeme efektívne na opravu strechy, úpravu vnútorných 
priestorov a  zateplenie budovy. 
 
K tomuto bodu nemal nikto z prítomných poslancov pripomienky a tak nechal starosta obce 
Ing. Ján Krajňák o tomto bode hlasovať.  
   
 Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zapojenie sa do Výzvy na predkladanie 
žiadostí na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v obci Jakubany – žiadosť o poskytnutie dotácie 
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil obecnému zastupiteľstvu Výzvu zameranú na „ 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Jakubany“, kde je potreba zrušiť znenie 
Uznesenia č. 25/C1 zo dňa 24. 02. 2017 a prijať nové uznesenie.  
 
Ozrejmil poslancom obecného zastupiteľstva túto výzvu, ktorá je zameraná na modernizáciu 
vybavenia chemickej, fyzikálnej a IT učebne v ZŠ s MŠ Jakubany.  
 
K tomuto bodu nemal nikto z prítomných poslancov pripomienky a tak nechal starosta obce 
Ing. Ján Krajňák o tomto bode hlasovať.  
   
 Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zrušenie Uznesenia č. 25/C1 zo dňa 24. 02. 
2017 v znení „Obecné zastupiteľstvo súhlasí jednomyseľne so zabezpečením povinného 
spolufinancovania projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ vo 
výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov“. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nech hlasovať o novom prijatí Uznesenia. 
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

- jednomyseľne predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Skvalitnenie 
procesov vzdelávania v Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany realizované 
v rámci výzvy IROP - PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

 
-  jednomyseľne zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci; 
 

-  jednomyseľne zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 6 364,50 €; 

 
-  jednomyseľne zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 

rozpočtu obce. 
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K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo o vypovedaní nájomnej 
zmluvy pani Kormaníkovej k 30. októbru 2017. Z tohto dôvodu je potrebné prideliť nájomný 
byt 4/2 v bytovom dome č. 667. Voľba nového nájomcu bude tajným hlasovaním prítomných 
poslancov. Poslancom bol k dispozícii zoznam žiadateľov o byt resp. o výmenu bytu.  
Pri hlasovaní sa obecné zastupiteľstvo riadilo Uznesením č.  39/A2/2010 zo dňa 18. 03. 2010, 
na základe kritérií, ktoré určujú prideľovanie bytu.  
 
Starosta Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. Po sčítaní hlasovacích lístkov 
poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli takto – nájomný byt 4/2 v BD 667 bude pridelený 
pani Bílekovej Daniele s manželom a nájomný byt 1/2 v BD 667 bude pridelený pánovi 
Štefanovi Malastovi v počte 5 zo 6 hlasov.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu 4/2  v BD č. 667 pani Bílekovej 
Daniele a nájomný byt 1/2 v BD č. 667 pánovi Štefanovi Malastovi 
 
K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo o Zmluve o budúcej kúpnej 
zmluve k IBV Vyšná Roveň.  
 
Zmluva bola zaslaná poslancom na preštudovanie.  
 
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 uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so 
spoločnosťou Východoslovenská distribučná a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 
Košice, predmetom ktorej bude prevod majetku obce – časť pozemku KN-E parc. č. 9358/2 – 
LV č. 6930, ktorý bude zastavaný stavbou kioskovej trafostanice s príslušenstvom 

 

K bodu 10  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo o Budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena - IBV Vyšná Roveň.  
 
Zmluva bola zaslaná poslancom na preštudovanie. 
 
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 uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena so spoločnosťou Východoslovenská distribučná a. s., IČO: 36599361, 
Mlynská 31, 042 91 Košice, predmetom ktorej bude povinnosť obce strpieť umiestnenie 
elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva – podzemného elektrického vedenia na 
pozemku KN-E parc. č. 9358/2 – LV č. 6930 
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K bodu 11 
Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné 
zastupiteľstvo s touto správou ohľadne ohlásenia drobných stavieb: 
 
Michňa Jozef Mgr., Jakubany 502  - ohlásenie DS (elekt. a vodovodná prípojka) 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie nemá výhrady k realizácii drobnej stavby . 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k realizácii drobnej stavby pána Michňu Jozefa, 
Jakubany 502 
 
Pompa František, Jakubany 546  - ohlásenie DS (elekt. prípojka) 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie nemá výhrady k realizácii drobnej stavby. 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k realizácii drobnej stavby pána Pompu Františka, 
Jakubany 546 
 
Mačuga Emil, Jakubany 631  - ohlásenie  udržiavacích prác 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie nemá výhrady k realizácii udržiavacích prác. 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k realizácii udržiavacích prác – zateplenie rodinného 
domu súp. Č. 631 pána Emila Mačugu, Jakubany 631 
 
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: 
 
Vasiľ Jozef, Jakubany 486 - majetkoprávne vysporiadanie 
Vlastníci sa stretnú a dohodnú na mieste samom. 
 
Čoma Jozef, Jakubany 305, Čomová Iveta, Jakubany 307 - majetkoprávne 
vysporiadanie 
Vlastníci obnovili dedičské konanie.  
 
K bodu 13 
 
Interpelácie poslancov 
 
Radoslav Mačuga, poslanec 
Chcel by sa informovať ohľadne stretnutia kvôli rekonštrukcii šatní, ktoré sa konalo v Prešove 
a taktiež ohľadne merača rýchlosti.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje, že finančná dotácia 10 000 € na výstavbu novej 
šatne pri futbalom ihrisku je nám schválená a po podpísaní ministrom školstva, nám bude 
zaslaná zmluva na čerpanie týchto peňazí. Čo sa týka merača rýchlosti v obci práve prebieha 
prieskum trhu a dopytovanie firiem za účelom výberu najvhodnejšieho zariadenia. 
 
Ján Compeľ, poslanec 
Chcel by upozorniť na niektoré miesta v obci, kde by doporučil umiestnenie nových zrkadiel 
a značiek kvôli bezpečnosti občanov.  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák berie na vedomie požiadavku poslanca. 
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Interpelácie občanov 
 
Katrenič Štefan, Jakubany 477 
Chcel by sa opýtať aká bude realizácia výstavby šatní po poskytnutí dotácie 10 000€ 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedá, že obec žiadala 40 000 €, schválených bolo 10 000 
€, ktoré bude treba využiť a zvyšných odhadovaných 130 000 € do hodnoty predpokladaných 
nákladov na výstavbu zabezpečí obec ako investor. 
 
Bakošová Anna, Jakubany 587 
Chcela by informovať obecné zastupiteľstvo o prekopanej ceste „na láne“, ktorá je 
neprejazdná.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák berie na vedomie túto informáciu a pokúsi sa ju v najbližšej 
dobe vyriešiť. 
 
K bodu 14 
Rôzne 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie návrh na úpravu dodatku č. 3 k VZN 
1/2009, prílohy č. 3 výška príspevku na stravu dôchodcov. Prepočítaná výška príspevku obce 
v súvislosti s výškou životného minima od 1. Júla 2017 do 30. Júna 2018, ktorá je v sume 
199,48 € pre jednotlivca je určená takto:  

a) Ak je dôchodok do 279,00 € (1,4 násobok životného minima 199,48 €) – príspevok 
obce je 0,80 € / obed 

b) Ak je dôchodok od 280,00 € do 319,00 € (1,6 násobok životného minima 199,48 €) – 
príspevok obce je 0,50 € / obed.  

Ostatné body tejto prílohy ostávajú v platnosti.  
 
Návrh úpravy Dodatku č. 3 k VZN 1/2009 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K návrhu nemal nikto 
pripomienky a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
   
 Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zmenu Dodatku č. 3 k VZN 1/2009, prílohy č. 
3 výška príspevku na stravu dôchodcov v bodoch a) a b). Prepočítaná výška príspevku obce 
v súvislosti s výškou životného minima od 1. Júla 2017 do 30. Júna 2018, ktorá je v sume 
199,48 € pre jednotlivca je určená takto:  

a) Ak je dôchodok do 279,00 € (1,4 násobok životného minima 199,48 €) – príspevok 
obce je 0,80 € / obed 

b) Ak je dôchodok od 280,00 € do 319,00 € (1,6 násobok životného minima 199,48 €) – 
príspevok obce je 0,50 € / obed. 
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K bodu 15 
 
Záver 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Ing. Ján 
Krajňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a tridsiate prvé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Jozef Bakoš:  
 

Katarína Knapová: 

 
 
 
 
 
 
V Jakubanoch  13. 09. 2017      Ing. Ján Krajňák 

                starosta obce 
                  
 


