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Z Á P I S N I C A 

 

z tridsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 27.  10.  2017 o 17,00 hod. 

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

 

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

Neprítomní:   Mgr. Jozef Bakoš 
Ing. Mgr. Marek Čopiak 

 
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 tridsiateho prvého zasadnutia OZ 
4. Správa nezávislého audítora – Ing. Mária Schreterová 
5. Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2016 
6. Kolčáková Helena, Jakubany 42 – odpredaj časti obecnej parcely EKN 4258/8 

o výmere 110 m2 
7. Matviak Róbert, Stará Ľubovňa – odpredaj časti obecnej parcely CKN 2494/2 

o výmere 39 m2 
8. ZŠ s MŠ Jakubany – žiadosť o zaslanie schválenej dotácie – doloženie dokladov 
9. Gréckokatolícka cirkev Jakubany – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci 
10. Gréckokatolícka charita Prešov – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie 
11. Rozpočtové opatrenie č. 6 
12. Pridelenie uvoľneného 1-izbového nájomného bytu 1/2  v BD 666 
13. Správy predsedov komisií OZ 
14. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
15. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  
16. Rôzne 
17. Záver 

 
K bodu 1  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril a viedol tridsiate druhé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, 
že prítomných poslancov je sedem a dodal, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
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Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 
pozvánkou.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval poslancov na  doplnenie programu rokovania, 
z poslancov nikto návrh programu nedoplnil.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga navrhuje doplniť program o bod „Odkúpenie KN-
E parcely č. 9343/1“. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák doplnil program o body „Zakúpenie merača rýchlosti v obci“ 
a „MOPS - Schválenie návrhu zmluvy„. 
 
K doplneniu programu nemal nikto námietky, o doplnenom programe zasadnutia nechal 
hlasovať. 
 
Za: 7   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program tridsiateho druhého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho prvého zasadnutia OZ 
4. Odkúpenie KN-E parcely č. 9343/1 
5. Správa nezávislého audítora – Ing. Mária Schreterová 
6. Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2016 
7. Kolčáková Helena, Jakubany 42 – odpredaj časti obecnej parcely EKN 4258/8 

o výmere 110 m2 
8. Matviak Róbert, Stará Ľubovňa – odpredaj časti obecnej parcely CKN 2494/2 

o výmere 39 m2 
9. Zakúpenie merača rýchlosti v obci 
10. MOPS – schválenie návrhu zmluvy 
11. ZŠ s MŠ Jakubany – žiadosť o zaslanie schválenej dotácie – doloženie dokladov 
12. Gréckokatolícka cirkev Jakubany – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci 
13. Gréckokatolícka charita Prešov – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie 
14. Rozpočtové opatrenie č. 6 
15. Pridelenie uvoľneného 1-izbového nájomného bytu 1/2  v BD 666 
16. Správy predsedov komisií OZ 
17. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
18. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  
19. Rôzne 
20. 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 Ing. Jána 
Krajňáka. 
 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z tridsiateho 
druhého zasadnutia poslancov Jána Compeľa a Ing. Jána Krajňáka 

 

K bodu 3 
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský vykonal  kontrolu plnenia uznesenia z tridsiateho 
prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa 
plnia.  
 
K bodu 4 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce JUDr. Jozefovi 
Mačugovi, ktorý informuje obecné zastupiteľstvo so situáciou ohľadne rozšírenia elektrickej 
siete v lokalite Vyšná Roveň.  
 
Dňa 19. 10. 2017 sa na Obecnom úrade konalo územné konanie, na ktorom poverený 
zamestnanec Podtatranskej vodárenskej spoločnosti vyslovil nesúhlas s umiestnením 
plánovanej trafostanice na pozemku vodárni. Územné konanie bolo prerušené, je potrebné 
prepracovať projekt. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga podrobne skúmal jednotlivé parcely a navrhuje 
odkúpenie parcely KN-E č. 9343/1 o výmere 37 m2, ktorá hraničí s pozemkom vodárni, na 
ktorej by sa mohla vybudovať trafostanica.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky, a tak nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie KN-E parcely č. 9343/1, orná pôda o výmere 37 
m2 vedenej na LV č. 4265 od predávajúceho 1. Jána Mruga, nar. 25. 01. 1972, Jakubany 659 
za kúpnu cenu 15,80 € a 2. Márie Olekšákovej, rod. Mrugovej, nar. 16. 12. 1949, Jakubany 
266 za kúpnu cenu 300 € 

 

K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval o Správe nezávislého audítora Ing. Márie 
Schreterovej pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo z auditu konsolidovanej účtovnej 
závierky. Predniesol výrokovú časť správy, v ktorej  sa uvádza, že priložená konsolidovaná 
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie 
konsolidovaného celku k 31. Decembru 2016 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za 
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
 
Správa nezávislého audítora bola poslancom zaslaná na preštudovanie pred zasadnutím 
obecného zastupiteľstva. 
 
Kópia Správy nezávislého audítora je prílohou tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Márie Schreterovej 
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K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo o Výročnej správe 
konsolidovaného celku za rok 2016, ktorý spracovala pani Agnesa Rejdová.  
 
Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2016 bola poslancom zaslaná na preštudovanie 
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
 
Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2016 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu konsolidovaného celku za rok 2016 
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie žiadosť Heleny Kolčákovej, nar. 22. 
01. 1962, trvale bytom Jakubany 42 o odpredaj obecného dielu 13 o výmere 110 m2, 
odčleneného z parcely EKN 4258/8, zapísanej na LV 6930, druh pozemku zastavaná plocha 
podľa GP č. 97/2014 vyhotoveného Ing. Oľgou Mlynarčíkovou dňa 26. 11. 2014. 
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedený diel 13 o výmere 110 m2, ktorý bol odčlenený z EKN parcely 4258/8 sa nachádza 
pred rodinným domom žiadateľky a priľahlými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve 
žiadateľky.  
 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa bol 
zverejnený od 27. 09. 2017 do 11. 10. 2017.  
 
Žiadosť o odkúpenie obecného dielu, Geometrický plán č. 97/2014, List vlastníctva č. 6930 sú 
prílohami tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci súhlasili 
s odpredajom obecného dielu. Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Helene Kolčákovej, 
nar. 22. 01. 1962, trvale bytom Jakubany 42 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov - § 9a, ods. 8, písm. e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, 
o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 
Počet prítomných poslancov 7 – Hlasovanie: Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obec Jakubany odpredáva obecný diel 13 o výmere 110 m2, odčlenený z parcely EKN 4258/8 
zapísanej na LV 6930, druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 97/2014, ktorý vyhotovila 
Ing. Oľga Mlynarčíková dňa 26. 11. 2014.   
 
Obec odpredáva 110 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 440,00 EUR. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedený diel 13 o výmere 110 m2, ktorý bol odčlenený z EKN parcely 4258/8 pred rodinným 
domom žiadateľky a priľahlými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky.  
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K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie žiadosť Róberta Matviaka, nar. 05.04. 
1985 a manželky Moniky Matviakovej, nar. 16. 11. 1986 trvale bytom Okružná 851/27, Stará 
Ľubovňa o odpredaj obecného parcely CKN 2494/2 o výmere 39 m2, odčlenenej z parcely 
CKN 2494, zapísanej na LV 3339, druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 65/2017 
vyhotoveného Miroslavom Gladišom dňa 17. 07. 2017. 
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Novovytvorená parcela CKN 2494/2 o výmere 39 m2, odčlenenej z pôvodnej parcely CKN 
2494 susedí s parcelou CKN 1278, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov, na ktorej prevádzajú 
výstavbu rodinného domu.  
 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa bol 
zverejnený od 27. 09. 2017 do 11. 10. 2017.  
 
Žiadosť o odkúpenie obecného dielu, Geometrický plán č. 65/2017, List vlastníctva č. 3339 sú 
prílohami tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci súhlasili 
s odpredajom obecného dielu. Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Róbertovi Matviakovi, 
nar. 05. 0. 1985 a manželke Monike Matviakovej, nar. 16. 11. 1986, trvale bytom Okružná 
851/27, Stará Ľubovňa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov - § 9a, ods. 8, písm. e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Počet prítomných 
poslancov 7 – Hlasovanie: Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obec Jakubany odpredáva novovytvorenú parcelu CKN 2494/2 o výmere 39 m2, odčlenenej 
z pôvodnej parcely CKN 2494 zapísanej na LV 3339, druh pozemku zastavaná plocha podľa 
GP č. 65/2017 vyhotoveného Miroslavom Gladišom dňa 17. 07. 2017 
 
Obec odpredáva 39 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 156,00 EUR. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedená novovytvorená parcela CKN 2494/2 o výmere 39 m2, odčlenenej z pôvodnej parcely 
CKN 2494 susedí s parcelou CKN 1278, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov, na ktorej 
prevádzajú výstavbu rodinného domu.  
 

K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil poslancom návrh na zakúpenie merača rýchlosti 
v obci v lokalite Carinka – bytovky. 
 
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak, ktorý sa 
ospravedlnil za meškanie z pracovných dôvodov. 
 
Predpokladaná výška nákladov je 2 000 € vrátane kamery a výložníka. Urobí sa prieskum trhu 
a následne sa vyberie firma, ktorá zrealizuje inštaláciu tohto merača na stĺp vo zvolenej 
lokalite.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky, a tak nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 8      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednohlasne zakúpenie merača rýchlosti do obce 

 

K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje poslancov obecného zastupiteľstva o návrhu zmluvy 
k projektu Miestne občianske poriadkové služby, ktorý bude realizovaný v našej obci. Dodal, 
že tento projekt bude s 5 %-nou spoluúčasťou obce. Zamestnaný budú 5 pracovníci na 3 roky. 
Budú dbať o poriadok v rómskej osade, nočný kľud a podobne.  
 
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel poslanec Mgr. Jozef Bakoš, ktorý sa 
ospravedlnil za meškanie z rodinných dôvodov. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že tieto hliadku sú veľkou pomocou 
hlavne pre príslušníkov polície.  
 
Starosta nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 8      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednohlasne podpísanie návrhu zmluvy k projektu Miestna 
občianska poriadková služba Jakubany, kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 
NFP312050J430, kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1 
 
K bodu 11 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje poslancov o žiadosti, ktorú zaslala ZŠ s MŠ 
Jakubany minulý mesiac, avšak nedoložila všetky potrebné dokumenty, ktoré si následne 
obecné zastupiteľstvo vyžiadalo. Žiadosť sa týka zaslania schváleného zvyšku dotácie pre MŠ 
Jakubany.  
  
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga oboznamuje poslancov s faktúrou za vykonané 
služby pre MŠ:     

714,00 € - výmena bráničky a časti plota pri vchode do MŠ 
       88,00 € - výmena pokazeného zámku a dverí 

 898,00 € - materiál a montáž – lavicové oplotenie časti ihriska pri MŠ 
      27,70 € - zasklievanie 
                     1 7 27,70 € 
 
Poslanec Radoslav Mačuga upozornil na to, že predtým, ako sa bude v škole niečo renovovať, 
riaditeľstvo ZŠ s MŠ má povinnosť o tom upovedomiť zriaďovateľa školy – obec. 
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodal, že Rozpočtovým opatrením č. 3, ktoré schválilo obecné 
zastupiteľstvo dňa 28. 4. 2017 uznesením č. 27/A2/2017 sa nariaďuje, že finančné prostriedky 
určené na správu a zariadenia pre objekty ZŠ, MŠ a ŠJ  sa použijú až po schválení požiadavky 
od ZŠ s MŠ obecným zastupiteľstvom. 
  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
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Za: 2 (Mgr. Jozef Bakoš, PaedDr. Katarína Vasiľová)      Proti: 7      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zaslaním zvyšnej časti schválenej dotácie pre ZŠ s MŠ 
Jakubany z dôvodu nesplnenia podmienky určenej v Uznesení č. 27/A2/2017, t. j. finančné 
prostriedky určené na správu a zariadenia pre objekty ZŠ, MŠ a ŠJ sa použijú až po schválení 
požiadavky od ZŠ s MŠ obecným zastupiteľstvom  
 

K bodu 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou 
Gréckokalíckej cirkvi Jakubany o poskytnutie finančnej pomoci vo výške preplatenia časti 
maliarských, natieračských a umelecko-remeselných prác v interiéri chrámu vo výške 
8 553,09 €.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že na opravu chrámu je určená aj zbierka 
od občanov našej obce. Navrhuje, aby obec finančne pomohla farnosti, za podmienky 
odpredaja pozemkov, na ktorých je plánované vybudovanie Komunitného centra v obci.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský súhlasí s prevodom vlastníckych práv na obec.  
 
Poslanec Ján Compeľ dodáva, že kostol stavali naši predkovia, je našou povinnosťou prispieť 
na túto rekonštrukciu, no súhlasí s myšlienkou odkúpenia cirkevných pozemkov v rómskej 
osade. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
Hlasovanie o schválení finančnej pomoci v sume 8 553,09 € 
 
Za: 4 (Mgr. Jozef Bakoš, PaedDr. Katarína Vasiľová,      Proti: 0                  Zdržal sa: 5 
           Štefan Compeľ, Radoslav Mačuga) 
 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančnej pomoci gréckokatolíckej cirkvi 
Jakubany vo výške 8 553,09 € 
 
Hlasovanie o odkúpení parciel CKN 1163, 1160 a 1159 
 
Za: 6                         Proti: 0                  Zdržal sa: 3 (Mgr. Jozef Bakoš, Radoslav Mačuga,   
                                                                                  PaedDr. Katarína Vasiľová) 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie parciel CKN 1163, 1160 a 1159 v sume 20,00 
EUR/m2, celkom 16 320 EUR. 
 

K bodu 13  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou 
Gréckokalíckej charity Prešov o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018 vo výške 950 € na 
krytie časti prevádzkových nákladov Domova sociálnych služieb, ambulantná forma, Domu 
sv. Anny v Starej Ľubovni.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že vzhľadom k ukončenému projektu cez 
Švajčiarsky finančný mechanizmus sú nútení poskytovať služby z vlastných zdrojov. 
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Poslanec Mgr. Ján Jakubianský informuje, že toto zariadenie navštevujú dvaja žiaci z našej 
obce, preto by bolo vhodnú tejto žiadosti vyhovieť. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 9                         Proti: 0                  Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednohlasne poskytnutie finančnej dotácie vo výške 950 € 
Gréckokatolíckej charite Prešov  
 

K bodu 14 
Ekonómka obce pani Anna Rybovičová predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh na zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 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:    

 
10 528,00 € z toho kód zdroja:                             10 528,00 € 

bežné príjmy               111            9 011,00 € 
71       0,00 € 
3AC1                0,00 € 
3AC2                0,00 € 
41               1 175,00 € 

                                                        finančné operácie          41                   342,00 € 
 
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

  9 711,00 € z toho bežné výdavky a kód zdroja:             9 711,00 €                          
bežné výdavky           111               9 011,00 € 

71        0,00 € 
3AC1                   0,00 € 
3AC2                   0,00 € 
41 700,00 € 
 
 

Rozpočet po úprave:      príjmová časť:                                 1 997 934,84 € 
                                         

      výdajová časť:                      1 988 748,24 € 
 
 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 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. 6 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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K bodu 15 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo o vypovedaní nájomnej 
zmluvy pána Jacka Tomáša k 28. 09. 2017. Z tohto dôvodu je potrebné prideliť jednoizbový 
nájomný byt 1/2 v bytovom dome č. 666. Voľba nového nájomcu bude tajným hlasovaním 
prítomných poslancov. Poslancom bol k dispozícii zoznam žiadateľov o byt. 
 
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 1/2 v BD 666 bude pridelený 
pánovi Dušanovi Olekšákovi s priateľkou Mgr. Zuzanou Klimkovou v počte 9/9 hlasov.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pridelenie nájomného bytu 1/2  v BD č. 666 
pánovi Dušanovi Olekšákovi a Mgr.Zuzane Klimkovej  
 
K bodu 16 
Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné 
zastupiteľstvo s touto správou ohľadne ohlásenia drobných stavieb: 
 
Pribiš Emil, Jakubany 264  - ohlásenie DS (oplotenie RD) 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie nemá výhrady k realizácii drobnej stavby . 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k realizácii drobnej stavby pána Pribiša Emila, 
Jakubany 264 za podmienky zachovania volného prístupu od hlavnej cesty k plynovým 
skrinkám umiestneným na dome súpisné číslo 261 
 
Fáber Ján, Jakubany 161  - žiadosť o úpravu prejazdnosti miestnej 

komunikácie 
 
Komisia na svojom zasadnutí a obhliadke na mieste samom zistila, že žiadosti pána Jána 
Fábera vyhovieť nevie. Nakoľko obec v súčasnosti nie je vlastníkom pozemku v takom 
rozsahu, aby bolo možné navrhované sprejazdnenie uskutočniť.  
 
K bodu 17 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťami o  
majetkoprávne vysporiadanie, ktoré prerokovala na svojom zasadnutí Komisia pre rozvoj, 
výstavbu a inovácie: 
 
Mrug Ján, Jakubany 659   - majetkoprávne vysporiadanie 
 
Mrug Ján, nar. 25. 01. 1972, bytom Jakubany 659 žiada o vydanie potvrdenia, že vznikom 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej v k. ú. Jakubany, KNC parcela 1487/3 orná pôda 
4 m2, KNC parcela 1846/9 orná pôda 4 m2, KNC parcela 1846/10 orná pôda 18 m2, KNC 
parcela 1846/11 orná pôda 2 m2, KNC parcela 1846/12 orná pôda 2 m2, KNC parcela 
1846/13 orná pôda 9 m2, v prospech Mruga Jána, rod. Mrug, nie sú dotknuté záujmy obce.  
 
Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesená na internete aj 
obecných tabuliach po dobu 15 dní (31. 08. 2017 - 14. 09. 2017),  
 
Kópia žiadosti a geometrického plánu sú prílohou tejto zápisnice. 
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Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu pána Jána Mruga, 
Jakubany 659 a súhlasí s vydaním vyjadrenia k MPV. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 9        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
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 Mruga Jána, Jakubany 
659, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany, KNC parcela 1487/3 
orná pôda 4 m2, KNC parcela 1846/9 orná pôda 4 m2, KNC parcela 1846/10 orná pôda 18 
m2, KNC parcela 1846/11 orná pôda 2 m2, KNC parcela 1846/12 orná pôda 2 m2, KNC 
parcela 1846/13 orná pôda 9 m2, v prospech Mruga Jána, rod. Mrug, nie sú dotknuté záujmy 
obce 
 
Vasiľ Jozef, Jakubany 486   - majetkoprávne vysporiadanie 
 
Vasiľ Jozef, nar. 04. 01. 1946, trvale bytom Jakubany žiada o vydanie potvrdenia, že vznikom 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej v k. ú. Jakubany, KN-C 2128 o výmere 557 m2 
a KN_C 2503/6 o výmere 14 m2 podľa geometrického plánu č. 36/2017 zo dňa 14. 07. 2017 v 
prospech Vasiľa Jozefa, bytom Jakubany 486 nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce. 
 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie súhlasí s vydaním vyjadrenia k MPV, avšak žiada 
vstúpiť do jednania ohľadne vysporiadania pozemku pod potôčikom v prospech obce. 
 
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 Vasiľa Jozefa, nar. 04. 01. 
1946, trvale bytom Jakubany žiada o vydanie potvrdenia, že vznikom vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti zapísanej v k. ú. Jakubany, KN-C 2128 o výmere 557 m2 a KN_C 2503/6 o 
výmere 14 m2 podľa geometrického plánu č. 36/2017 zo dňa 14. 07. 2017 v prospech Vasiľa 
Jozefa, bytom Jakubany 486 nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce 

 

K bodu 18 
 
Interpelácie poslancov 
Poslanec Ján Compeľ 
Chcel by vyskúšať umiestniť karisiete do potoka, ktorý prechádza cez rómsku osadu smerom 
ku ihrisku, aby nedochádzalo k jeho častému znečisťovaniu. Tvrdí, že karisiete by zadržali 
nečistoty, ktoré by pracovníci obce ľahšie vyzbierali. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák berie na vedomie pripomienku poslanca Jána Compeľa.  
 
Poslanec Jozef Bakoš 
Chcel by sa spýtať ako pokračuje projekt podkrovie KD. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák hovorí, že projekty sú hotové, v najbližšej dobe sa začne s ich 
realizáciou.  
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak 
Chcel by vedieť, ako pokračovať v projekte šatne na futbalovom ihrisku. Treba si stanoviť 
termíny realizácie a využiť poskytnutú dotáciu vo výške 10 000 €. Chápe, že pre niektorých je 
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prvoradá rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ, avšak chce investovať poskytnuté peniaze pre 
futbal v našej obci.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určuje tento bod do najbližšieho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, kde sa tým budú poslanci podrobnejšie zaoberať, nakoľko ak chceme dotáciu 
využiť, je potrebné schváliť zmluvu o spolupráci a financovaní realizácie národného 
športového projektu na výstavbu futbalovej infraštruktúry. 
 
 
K bodu 19 
Rôzne 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o pripravovanej knihe pána Michala 
Kundľu o obci, ktorej kópiu umiestnenú na usb kľúči rozdal poslancom na preštudovanie a 
pripomienkovanie na budúcom zastupiteľstve. 
 
K bodu 20 
 
Záver 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Ing. Ján 
Krajňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a tridsiate druhé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Ján Compeľ:  
 

Ing. Ján Krajňák: 

 
 
 
 
 
 
V Jakubanoch  27. 10. 2017      Ing. Ján Krajňák 

                starosta obce 
                  
 


