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Z Á P I S N I C A 

 

z tridsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  
konaného dňa 14.  12.  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 
PaedDr. Katarína Vasiľová 
JUDr. Jozef Mačuga, kontrolór obce 
 

Neprítomní:             Štefan Compeľ  
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 tretieho zasadnutia OZ 
4. Rozpočtové opatrenie č. 8 
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 
6. Schválenie Programového rozpočtu obce Jakubany na rok 2018, 2019, 2020 
7. Úprava Uznesenia č. 22/A2 – Podanie žiadosti na výstavbu KC v obci Jakubany 
8. Zámena KN-E parc. č. 9254 – Mačugová Mária a KN-E parc. č. 4910/4 – obec 

Jakubany 
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018 
11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2018 
12. Správy predsedov komisií OZ 
13. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
14. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  
15. Rôzne 
16. Záver 

 
K bodu 1  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril a viedol tridsiate štvrté zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Informoval, 
že poslanec Mgr. Jozef Bakoš bude z pracovných dôvodov meškať.  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák skonštatoval, že počet prítomných poslancov je šesť a 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. Poslanec 
Mgr. Ján Jakubianský chce program doplniť o bod – „Správa z finančnej komisie“ a PaedDr. 
Katarína Vasiľová chce program doplniť o bod – „Prerokovanie žiadosti o poskytnutie daru 
pre farnosť Jakubany“.  
 
K druhému doplnenému bodu hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že podľa 
jeho názoru nie je o čom rokovať, keďže o tomto bode sa rokovalo na tridsiatom druhom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom rozhodli, že obec odkúpi cirkevné pozemky vo 
vyššej sume ako žiada farnosť dotáciu. 
 
K doplneniu programu nemal nikto námietky, a preto nechal starosta obce Ing. Ján Krajňák o 
doplnenom programe zasadnutia hlasovať. 
 
Za: 6   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program tridsiateho štvrtého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho tretieho zasadnutia OZ 
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 

2018 
5. Správa z finančnej komisie 
6. Schválenie Programového rozpočtu obce Jakubany na rok 2018, 2019, 2020 
7. Úprava Uznesenia č. 22/A2 – Podanie žiadosti na výstavbu KC v obci Jakubany 
8. Zámena KN-E parc. č. 9254 – Mačugová Mária a KN-E parc. č. 4910/4 – obec 

Jakubany 
9. Prerokovanie žiadosi o finančnú dotáciu pre farnosť Jakubany  
10. Rozpočtové opatrenie č. 8 
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018 
13. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2018 
14. Správy predsedov komisií OZ 
15. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
16. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  
17. Rôzne 
18. 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 Mgr. 
Jozefa Bakoša. 
 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z tridsiateho 
štvrtého zasadnutia poslancov Radoslava Mačugu a Mgr. Jozefa Bakoša 

 

K bodu 3 
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský vykonal  kontrolu plnenia uznesenia z tridsiateho 
tretieho 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 predniesol Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
obce, vrátane programov a podprogramov na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu Obce 
Jakubany na roky 2019 a 2020.  
Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2018 - 
2020 a z vývoja hospodárenia obce Jakubany v roku 2017 a v predchádzajúcich sledovaných 
rokoch.  
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na: 
 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2018, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2019, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) 

– teda na rok 2020 
 
Konštatoval, že ročné hospodárenie je prebytkové a odporúča obecnému zastupiteľstvu 
schváliť návrh rozpočtu obce Jakubany vrátane programov a podprogramov na rok 2018 
a zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce Jakubany na roky 2019 - 2020. 
 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jakubany vrátane 
programov a podprogramov na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 
- 2020 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Jakubany vrátane programov a podprogramov na rok 2018 a návrh 
viacročného rozpočtu na roky 2019 - 2020 
 

K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo predsedovi Finančnej komisie poslancovi 
Mgr. Jánovi Jakubianskému, ktorý predniesol správu zo zasadnutia Finančnej komisie, ktorá 
sa konala dňa 29. 11. 2017.  
 
Na zasadnutie finančnej komisie boli prizvaní zástupcovia subjektov, a to: Jednota dôchodcov 
Slovenska – Jakubany, TJ Sokol Jakubany a pán Jozef Vasiľ, Jakubany 486. 

1. Jednota dôchodcov Jakubany – zástupcovia boli vyzvaní, aby odôvodnili navýšenie 
rozpočtu na rok 2018 oproti roku 2017 o 500 €. Ako dôvod uviedli, že by mali radi 
v budúcom roku viac zájazdov. Finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu 
ponechať rozpočet v rovnakej výške ako na rok 2017. Pozornosť by venovali skôr 
schôdzam Jednoty dôchodcov, ktoré navštevuje viac členov, ako 
rehabilitačné zájazdy.  
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2. TJ Sokol Jakubany – zástupca informoval o požiadavke pre stolný tenis. Navýšenie sa 
týka mládeže a nákupu stroja na podávanie loptičiek, na ktorý žiadajú 300 €. Finančná 
komisia dodáva, že obec podporuje mládež trénujúcu cez CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany.  
 

3. Pán Jozef Vasiľ, Jakubany 486 – informoval obec o odpredaji svojej parcely za sumu 
15 €/m2, inak ju nemá záujem odpredať. Odôvodnil to tým, že mal na svojom 
pozemku škody spôsobené kanálom, ktorý cezeň preteká. Finančná komisia usúdila, 
že cena za takýto pozemok je vysoká, nakoľko obec odpredáva svoje pozemky, resp. 
časti stavebných parciel za cenu 4 €/m2 a kanál, ktorý preteká cez pozemok a je 
potrebné ho udržiavať, nie je hodný cene, ktorú pán Vasiľ ponúka. Obec má záujem 
odkúpiť tento pozemok, avšak za primeranú hodnotu. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo zasadnutia Finančnej komisie konaného 
dňa 29. 11. 2017 
 

 

K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu návrh programového rozpočtu obce na 
roky 2018 - 2020. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli 30. 11. 2017.  
 
Jednotlivé položky vo výdajovej a príjmovej časti na požiadanie vysvetlila ekonómka obce p. 
Anna Rybovičová.  
 
Obec 
bežné príjmy                            1 172 209,00 €               bežné výdaje               798 127,21 € 
Základná škola s materskou školou 
bežné príjmy                               840 344,84 €                bežné výdaje              840 344,84 € 
dotácie obce pre originálne kompetencie                                                            221 441,00 € 
vlastné príjmy                                34 350,00 €                vlastné výdaje              34 350,00 € 
Fond opráv pre BD A+B                                                                                          8 700,00 € 
bežné príjmy                           2 046 903,84 €                bežné výdaje          1 902 963,05 € 
kapitálové príjmy                            1 500,00 €       kapitálové výdavky    421 824,00 € 
FO príjmy                                               0,00 €                FO výdavky                  39 744,79 € 
Prevod z rezervného fondu          316 128,00 € 
 
Spolu príjmy                            2 364 531,84 €              Spolu výdavky          2 364 531,84 € 
 
 
 
Návrh rozpočtu vrátane programov a podprogramov na roky 2018 - 2020 je prílohou tejto 
zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto bodu nemal nikto 
z prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Rozpočet obce Jakubany vrátane programov a 
podprogramov na rok 2018 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet obce Jakubany vrátane 
programov a podprogramov na roky 2019 - 2020 
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov obecného zastupiteľstva s nutnosťou 
prijať nové znenie Uznesenia č. 22/A2 z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 
dňa 25. 11. 2016 ohľadne predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Riadiaci 
orgán pre Operačný program Ľudské zdroje na Výstavbu komunitného centra v obci 
Jakubany.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky a tak nechal hlasovať o zrušení Uznesenia č. 22/A2 zo dňa 25. 11. 2016.  
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 22/A2 z dvadsiateho druhého zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva konaného dňa 25. 11. 2016. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal hlasovať o prijatí nového Uznesenia na predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Výstavbu komunitného centra v obci Jakubany.  
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
Riadiaci orgán pre OP ĽZ 
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 
Názov projektu: Výstavba komunitného centra v obci Jakubany  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
Sprostredkovateľský orgán, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja 
obce a platným územným plánom obce 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j 
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov 
projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 
oprávnenými výdavkami projektu  

 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s registráciou sociálnej služby Komunitné centrum v obci 
Jakubany v zmysle platnej legislatívy  
 
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dorazil poslanec Mgr. Jozef Bakoš s ospravedlnením 
sa za svoje omeškanie.  
 
K bodu 8 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predložil poslancom obecného zastupiteľstva 
návrh zámennej zmluvy medzi obcou Jakubany a pani Mačugovou Máriou, rod. 
Krivoňákovou, Jakubany 554, pre potreby obce na vybudovanie trafostanice v lokalite Vyšná 
Roveň. Pani Mária Mačugová je vlastníčkou parcely KN-E 9254, orná pôda o výmere 45 m2 
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v danej lokalite. Na základe zámennej zmluvy má obec záujem zameniť parcelu KN-E 
4910/4, trvalý trávny porast o výmere 60 m2 vo vlastníctve obce s pani Mačugovou.  
 
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           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zámenu parcely KN-E 9254, orná pôda o 
výmere 45 m2, pod B3 v podiele1/1, zapísanú na LV 6549 vo vlastníctve Márie Mačugovej, 
rod. Krivoňákovej za parcelu KN-E 4910/4, trvalý trávny porast o výmere 60 m2, pod B1 v 
podiele 1/1, zapísanú na LV 6930 vo vlastníctve Obce Jakubany na základe zámennej zmluvy 
medzi Obcou Jakubany a Máriou Mačugovou, rod. Krivoňákovou, nar. 23. 02. 1953, bytom 
Jakubany 554 o ktorej obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. Počet prítomných poslancov 7 – Hlasovanie: Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o zámenu  pozemkov vo vlastníctve 
obce, ktorý tento pozemok dlhodobo nevyužíva a tento bezprostredne susedí s pozemkom vo 
vlastníctve Márie Mačugovej. 
 

K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil poslancom doplnený bod programu, a to opätovné 
zváženie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie pre cirkev – farnosť Jakubany.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga znovu informoval poslancov, že o tomto bode sa 
rokovalo na tridsiatom druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa prítomní 
poslanci dohodli, že obec odkúpi cirkevné pozemky od farnosti Jakubany vo vyššej sume ako 
žiada farnosť dotáciu. Farnosť Jakubany zastúpená o. Vaľkom s týmto návrhom nesúhlasila 
a ani sa nesnažila o sprostredkovanie stretnutia zástupcov obce a cirkvi s biskupom na 
biskupskom úrade v Prešove.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva, že v našom chráme sa urobili veľké rekonštrukčné 
práce, ktoré je vidieť. 
 
Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová hovorí, že kostol stavali naši predkovia a je našou 
povinnosťou prispieť finančnou dotáciou na realizovanú rekonštrukciu. 
 
Poslanec Ing. Ján Krajňák tvrdí, že farnosť zvolila nie najlepší postup pri rekonštrukcii, no je 
za schválenie dotácie na chrám. Avšak trvá na tom, aby obec určila podmienku poskytnutia 
dotácie.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal hlasovať o poskytnutí finančnej dotácie pre farnosť 
Jakubany  
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne finančnú dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev - 
farnosť Jakubany vo výške 8 553,09 €, ktorá bude použitá na náklady spojené s opravou 
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky - dominanty obce Jakubany, evidovanej na LV 2931 ako 
kostol, a to s podmienkou, že ak farnosť Jakubany bude mať v budúcnosti potrebu ďalšej 
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dotácie, tak takáto jej poskytnutá už nebude, nakoľko obec má záujem odkúpiť parcely CKN č. 
1163, 1160 a 1159 o celkovej výmere 816 m2, ktoré sú pre Grekokatolícku cirkev nadbytočné. 
Finančné prostriedky získané odpredajom parciel môže cirkev použiť na zveľadenie svojho 
nehnuteľného majetku.  
 
K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo ekonómke obce pani Anne Rybovičovej. Tá 
predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 
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:    

 
31 038,42 € z toho kód zdroja:                           29 782,00 € 

bežné príjmy               111           - 3 927,23 € 
71               1 464,00 € 
3AC1                0,00 € 
3AC2                0,00 € 
41             32 245,65 € 

                                                        kapitálové príjmy           43                  260,00 € 
                                                        finančné operácie           41                   996,00 € 
 
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

 11 907,79 € z toho bežné výdavky a kód zdroja:            8 379,79 €                          
bežné výdavky           111              4 818,00 € 

                                                                                   71               1 464,00 € 
3AC1                 0,00 € 
3AC2                 0,00 € 
41              - 3 827,70 € 

                                                           ZŠ s MŠ                      41                5 925,49 € 
                                                           kapitálové výdavky    41                 2 100,00 € 
                                                           finančné operácie        41                 1 428,00 € 

 
 
Rozpočet po úprave:      príjmová časť:                            2 038 798,26 € 
                                         

      výdajová časť:                               2 007 614,03 € 
 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 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: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 8 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 11 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie zastupiteľstvu Návrh dodatku č. 1 k 
VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení so sídlom na území obce.  
 
Ekonómka obce p. Anna Rybovičová vysvetlila poslancom, že predmetom tohto dodatku k 
VZN je určiť podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov, výšku finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné 
prostriedky ZŠ, školského klubu detí, školského zariadenia CVČ, taktiež určuje financovanie 
nákladov na správu školských objektov s účinnosťou od 1. 1. 2018.   
 
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 2/2015 je prílohou tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z poslancov nemal 
k tomuto bodu pripomienky. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecne zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom 
na území obce  
 
K bodu 12 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti 
na 1. polrok 2018. V roku 2018 si naplánoval vykonanie týchto činností:  
 

1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2017, 
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. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017, 
4. Finančná kontrola na mieste so zameraním na kontrolu hospodárenia obce za 2. polrok 

2017, 
5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018, 
6. Kontrola agendy verejného obstarávania, 
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. 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jakubany je prílohou tejto zápisnice.  

 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných poslancov 
nemal k tomuto bodu pripomienky, preto nechal o tomto bode hlasovať.   
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na 1. polrok 2018 
 
K bodu 13 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák navrhol poslancom tieto termíny na zasadnutie zastupiteľstva 
v 1. polroku roku 2018:  
 
26. 01. 2018, 23. 02. 2018, 23. 03. 2018, 27. 04. 2018, 25. 05. 2018, 22. 06. 2018.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky, preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán zasadnutí na 1. polrok 2018:  

 
26. 01. 2018    27. 04. 2018 
23. 02. 2018   25. 05. 2018 
23. 03. 2018   22. 06. 2018 

 

K bodu 14 
Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné 
zastupiteľstvo so žiadosťami občanov, ktoré riešila na svojom zasadnutí: 
 
Varga Ľubomír, Jakubany 662  - spevnenie prístupovej cesty 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie na základe dohody z 33. zasadnutia OZ vykonala dňa 
13. 12. 2017 obhliadku na mieste samom, kde sa zhodnotila uskutočniteľnosť zhotovenia 
prístupovej cesty najskôr začiatkom budúceho roka.  
 
Obecné zastupiteľstvo sa realizáciou prípravných prác na IBV Carinka zaoberalo na svojom 
29. zasadnutí zo dňa 23. 06. 2017, kde bolo prijaté Uznesenie č. 29/A6 v ktorom Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje „Realizáciu IBV Carinka“ po právoplatnom územnom rozhodnutí, 
ktorým bude povolená stavba IBV Carinka. 
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodal, že ak budeme plánovať zhotovenie prístupovej cesty na 
začiatok roka 2018, nemusí byť vhodné počasie na realizáciu a znova sa tieto práce odložia. 
 
Poslanec Ján Compeľ poznamenal, že si myslel, že miestnu komunikáciu bude realizovať 
firma a nie obec svojpomocne.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodal, že ide len o spevnenie navozeného makadamu, nie o 
vybudovanie asfaltovej cesty.   
 
Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová navrhuje spevnenie cesty makadamom, pretože pán 
Varga na vybudovanie cesty čaká už vyše osem rokov.  
 
Poslanec Ing. Ján Krajňák informuje, že mal snahu o realizáciu prípravných prác, pod ktoré 
spadá aj príprava podložia novej cesty už v máji tohto roku. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že sa zatiaľ urobí len spevnenie 
existujúcej poľnej cesty. 
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák hovorí, že práca na spevnenie cesty sa bude realizovať najskôr 
na jar roku 2018.    
 
Hlinková Katarína, Jakubany 207   - vybudovanie kanála 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie bola na mieste samom a súhlasí so stavebnou 
činnosťou na zabezpečenie odtoku stojatej vody pred domom pani Hlinkovej. Stavebné práce 
plánuje na rok 2018. 
 
 
Predseda Komisie pre záležitosti sociálne a školské Mgr. Jozef Bakoš oboznámil obecné 
zastupiteľstvo so správou zo zasadnutia, konaného dňa 12. 12. 2017. 
 
Zasadnutie sa konalo na podnet občanov rómskej komunity vo veci prisťahovania sa rodiny 
Džudžovej – Gejza, Mária a ich tri deti. Rodina obývala dom na ulici SNP 11 v Starej 
Ľubovni z ktorého boli deložovaní, čím sa následne presťahovali do neobývaného domu 
v Jakubanoch. Tento dom vlastní rodina Pompová, ktorá sa momentálne zdržiava vo Veľkej 
Británii. Gejza Džudža tvrdil, že telefonoval s rodinou Pompovou, ktorá im dovolila bývať 
v ich dome cez zimné obdobie, no dodal, že v januári sa odsťahujú. Rodina bola sociálnou 
komisiou upozornená na dodržanie vysťahovania a dodržiavania nočného kľudu, nad ktorým 
dohliadajú pracovníci rómskej hliadky.  
 
Poslanec Ján Compeľ dodal, že sociálna komisia nemala dať rodine ultimátum na 
vysťahovanie, ale snažiť sa danú situáciu riešiť. Tvrdí, že takýmto nelegálnym 
prisťahovalectvom môžu byť poškodení naši občania v osade. 
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský tvrdí, že vzniknutú situáciu treba vyriešiť čím skôr a nie čakať 
do januára, kedy sa môžu prisťahovať aj ich ostatní príbuzní.   
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie okamžitého 
vysťahovania rodiny Džudžovej z obce Jakubany 
 

K bodu 15 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťou o  
majetkoprávne vysporiadanie, ktorú prerokovala na svojom zasadnutí Komisia pre rozvoj, 
výstavbu a inovácie 
 
Mačugová Anna, Jakubany 177 - majetkoprávne vysporiadanie 
Mačugová Anna žiada o vydanie potvrdenia, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
zapísanej v k. ú. Jakubany v katastri nehnuteľnosti KNC parcela 2153 orná pôda o výmere 
319 m2, ktorá parcela podľa geometrického plánu geodeta Štefana Gulašiho, Jakubany 428, č. 
plánu 22/2017, ktorý úradne overila 26. 06. 2017 pod č. G1-338/2017 Ing. Jarmila Fimentová 
bola odčlenená z KNE parcely 4057 na LV 7812 pod B 7 Bondrová Katarína r. Regrútová, 
pod B 8 Regrút Štefan, pod B 9 Regrútová Anna, pod B 10 Regrút Jozef, pod B 12 Regrút 
Štefan, pod B 13 Krajňák Michal, pod B 15 Blažovská Anna r. Regrútová, pod B 16 Regrút 
Jozef, pod B 18 Regrút Ján, pod B 19 Regrút Štefan, pod B 20 Herz Jozef, pod B 21 
Horčárová Anna r. Regrútová, pod B 22 Regrút Štefan (Kovaľ), pod B 23 Horčárová Anna r. 
Dubinská, sa v obci nenachádzajú a nie je o nich nič známe; a z KNE parcely 4058 na LV 
10243 k. ú. Jakubany v prospech Anny Mačugovej, rod. Vasiľovej, nar. 04. 01. 1962, r. č. 
625104/6736, trvalý pobyt Jakubany 177 nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce. 
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Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesená na internete aj 
obecných tabuliach po dobu 15 dní (27. 11. 2017 - 11. 12. 2017), nebola znesená námietka od 
žiadneho občana.  
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu pani Mačugovej 
Anny, Jakubany 177 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 Annu Mačugovú, 
Jakubany 177, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej v k. ú. Jakubany v 
katastri nehnuteľnosti KNC parcela 2153 o výmere 319 m2, druh pozemku orná pôda, ktorá 
parcela podľa geometrického plánu geodeta Štefana Gulašiho, Jakubany 428, č. plánu 
22/2017, ktorý úradne overila 26. 06. 2017 pod č. G1-338/2017 Ing. Jarmila Firmentová bola 
odčlenená z KNE parcely 4057 na LV 7812 pod B 7 Bondrová Katarína r. Regrútová, pod B 8 
Regrút Štefan, pod B 9 Regrútová Anna, pod B 10 Regrút Jozef, pod B 12 Regrút Štefan, pod 
B 13 Krajňák Michal, pod B 15 Blažovská Anna r. Regrútová, pod B 16 Regrút Jozef, pod B 
18 Regrút Ján, pod B 19 Regrút Štefan, pod B 20 Herz Jozef, pod B 21 Horčárová Anna r. 
Regrútová, pod B 22 Regrút Štefan (Kovaľ), pod B 23 Horčárová Anna r. Dubinská, sa v obci 
nenachádzajú a nie je o nich nič známe; a z KNE parcely 4058 na LV 10243 k. ú. Jakubany v 
prospech Anny Mačugovej, rod. Vasiľovej, nar. 04. 01. 1962, r. č. 625104/6736, trvalý pobyt 
Jakubany 177 nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce. 
 
K bodu 16 
Interpelácie poslancov 
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský 
Chcel by sa informovať ohľadne rekonštrukcie telocvične a začatia prác na nej. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák hovorí, že stavebné práce na telocvični by mali začať od mája 
nasledujúceho roka.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga 
Informuje obecné zastupiteľstvo so zvyšovaním poplatkov za vývoz odpadu vo firme Ekos. 
Tvrdí, že finančná komisia by mala zasadnúť a pokúsiť sa riešiť problém s vysokými 
nákladmi na vývoz odpadu z obce.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský  
Chce sa opýtať, ako sa pokračuje s podkrovím na Obecnom úrade. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje obecné zastupiteľstvo, že od 1. decembra 2017 robia 
p. Fáber a p. Mačuga potrebné opravy na miestach, kde zateká strecha, nátery trámov, 
a ďalšie prípravné práce.  
 
Poslanec Ján Compeľ 
Chcel by sa opýtať, akú pracovnú náplň majú zamestnanci rómskej hliadky 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje obecné zastupiteľstvo, že zamestnanci rómskej 
hliadky majú v prvom rade na starosti poriadok a nočný kľud v rómskej osade, ďalej sa snažia 
predchádzať záškoláctvu, každé ráno dávajú pozor na prechod detí z rómskej osady pred 
domom p. Vojtoviča a takisto pri škole, dohliadajú na čistotu potoka, ktorý preteká cez osadu, 
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ako aj kontajner, ktorý sa v nej nachádza. Pracovať začali od 1. decembra 2017. Zúčastnia sa 
školenia s príslušníkmi polície, ktorí im dajú cenné rady.  
 
Poslanec ďalej dodáva, že zatiaľ len kontrolujú, kto chodí predávať po rómskej osade (poľskí 
obchodníci).  
 
Starosta obce tvrdí, že aj toto je ich prácou, keďže obec má prijaté Všeobecné Záväzné 
Nariadenie o predaji potravín a trhovom mieste, podľa ktorého je predajca povinný ohlásiť 
predaj na obecnom úrade a zaplatiť poplatok za trhové miesto.  
 
Poslanec Radoslav Mačuga 
Chce sa opýtať na funkčnosť kamier v rómskej osade. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedá, že kamery v rómskej osade už sú osadené, a nová 
prípojka elektrickej energie k nim bude zriadená v najbližšej dobe spoločnosťou VSE.  
 
Poslanec Mgr. Jozef Bakoš 
Keďže sa osádzali nové vianočné ozdoby do parku, je potrebné osloviť rodinu Mariančíkovú, 
Jakubany 354 aby počas vianočných sviatkov neparkovala svoje osobné motorové vozidlo 
pred touto vianočnou výzdobou.  
 
Interpelácie občanov 
 
Katrenič Štefan, Jakubany 477  
Chcel by sa opýtať, ako to bude s príjazdovou cestou okolo plánovanej výstavby šatní pri 
futbalovom ihrisku a zároveň pri plánovanej realizácii IBV Carinka.  
 
Poslanec Ing. Ján Krajňák dodáva, že najprv je potrebné počkať na stavebné povolenie a až 
následne sa môže pripravovať realizácia cesty.  
   
K bodu 17 
Rôzne 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov, o potrebe chválenia výšky nájomného 
za prenajaté priestory obce na obchodnú činnosť pre rok 2018, kde navrhuje výšku 
nájomného zachovať rovnakú ako tohto roku. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky, preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo nemení výšku nájmu za prenajaté priestory obce na obchodnú činnosť 
a naďalej ponecháva v platnosti podmienky schválené Uznesením OZ č. 21/A4 zo dňa 24. 10. 
2008 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák ďalej informuje poslancov, že Vojenské lesy a majetky SR, 
štátny podnik, začne realizáciu vodnej stavby „Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti 
Levočských vrchov – 2. Etapa“ podľa predloženej projektovej dokumentácie.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák prečítal obecnému zastupiteľstvu Uznesenie zo zasadnutia 
Rady školy, ktoré sa konalo dňa 12. 12. 2017. V prvom bode informuje o žiadostiach Rady 
školy, ktoré sa väčšinou týkajú sociálne problémových rodín z rómskej osady – záškoláctvo, 
sociálne a hygienické problémy, ako aj náplň a kompetencie terénnych sociálnych 
pracovníčok obce.  
V druhom bode Rada školy berie na vedomie informácie o pridelení štátnej dotácie na 
rekonštrukciu telocvične, informáciu o vykonávaní údržby školských objektov zo strany 
majiteľa budovy, teda zdriaďovateľa, informáciu riaditeľa školy o počte a rozdelení žiakov 
a tried pre nový školský rok, ako aj informáciu ohľadne zváženia zmeny z podávania suchých 
obedov na varené. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Uznesenie zo zasadnutia Rady školy, ktoré sa konalo 
dňa 12. 12. 2017  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o požiadavke zamestnankyne  obce 
Ing. Simony Kolčákovej o potrebe zvýšenia limitu pokladne z dôvodu nepostačujúceho 
denného limitu (v čase sociálnych dávok a výplaty zamestnancov, ktorí sú vyplácaní 
v hotovosti). Navrhuje preto zvýšiť denný limit pokladne (hlavná pokladňa + dane + nájom) z 
doterajších 4 000 € na 5 000 €.   
 
Starosta Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto bodu nemal nikto 
z prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať.   
 
Za: 7               Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zvýšenie denného finančného limitu hlavnej 
pokladne obce Jakubany na 5 000.- € od 15. 12. 2017 
 
K bodu 18 
 
Záver 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Ing. Ján 
Krajňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a tridsiate štvrté zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Radoslav Mačuga:  

 

Mgr. Jozef Bakoš: 

 
V Jakubanoch  14. 12. 2017       

Ing. Ján Krajňák 
                starosta obce 

                  
 


