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Z Á P I S N I C A 

 

z tridsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  
konaného dňa 23.  02.  2018 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:  3 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho piateho zasadnutia OZ 
4. Žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany - údržba a prevádzka objektov  
5. Rozpočtové opatrenie č. 1 
6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017 
7. Správy predsedov komisií OZ 
8. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
9. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  
10. Rôzne 
11. Záver 

 
K bodu 1  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril a viedol tridsiate šieste zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Informoval, 
že poslanec Ing. Ján Krajňák bude z pracovných dôvodov meškať. Skonštatoval teda, že počet 
prítomných poslancov je šesť a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 
pozvánkou.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval poslancov na doplnenie programu rokovania. Z 
prítomných poslancov nikto návrh programu nedoplnil.  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák doplnil program o bod „Prerokovanie kúpy pozemku pri ZŠ s 
MŠ“ a „Žiadosť o finančnú dotáciu pre stolnotenisový oddiel TJ Sokol Jakubany“.  
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K doplneniu programu nemal nikto námietky, a preto nechal o doplnenom programe 
zasadnutia hlasovať. 
 
Za: 6   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program tridsiateho šiesteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho piateho zasadnutia OZ 
4. Žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany - údržba a prevádzka objektov ŠJ a MŠ 
5. Žiadosť o finančnú dotáciu pre stolnotenisový oddiel TJ Sokol Jakubany 
6. Prerokovanie kúpy pozemku pri ZŠ s MŠ  
7. Rozpočtové opatrenie č. 1 
8. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 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 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Simonu Kolčákovú.  
Za overovateľov zápisnice zastupiteľstvo navrhuje poslancov Katarínu Knapovú a Jána 
Compeľa.   
 

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 
šiesteho zasadnutia poslancov Katarínu Knapovú a Jána Compeľa. 
 
K bodu 3 
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský vykonal  kontrolu plnenia uznesenia z tridsiateho 
piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené. 
 
K bodu 4 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predniesol poslancom obecného zastupiteľstva žiadosti ZŠ 
s MŠ v zmysle predloženého návrhu rozpočtu na rok 2018, v ktorých základná škola žiada 
finančné prostriedky na zabezpečenie údržby a prevádzky školských objektov (MŠ a ŠJ). 
 
Žiadosti ZŠ s MŠ sú kópiami tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
  
Poslanec Mgr. Jozef Bakoš informuje poslancov, že vykonal prieskum ceny akordeónu, ktorý 
je potrebného zakúpiť. Cena sa pohybuje okolo sumy 1 000 €. Tvrdí, že je lepšie kúpiť nový, 
ako stále opravovať terajší akordeón.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák súhlasí a dodáva, že akordeón, koberec a napínacie plachty do 
MŠ sú opodstatnené požiadavky, na ktoré sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.  
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Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dorazil poslanec Ing. Ján Krajňák s ospravedlnením sa 
za svoje omeškanie.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák ďalej dodáva, že v školskej jedálni je potrebná výmena dlažby, 
rekonštrukcia rozvodov, kúpa nerezového digestora a nerezového stola s dvojdrezom.  
  
Vyzval prítomných poslancov na ďalšie pripomienkovanie, avšak nikto z prítomných už k 
tomuto nemal pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zaslanie schválenej dotácie 1 500 € na údržbu 
a vybavenie pre materskú školu a 1 000 € na údržbu a vybavenie pre školskú jedáleň ŽŠ s MŠ 
Jakubany 
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje obecné zastupiteľstvo so žiadosťou 
Stolnotenisového oddielu TJ Sokol Jakubany o finančnú dotáciu  200 € na zorganizovanie 
Stolnotenisového turnaja. Slovo prenechal vedúcemu stolnotenisového oddielu Jánovi 
Štuckovi. 
 
Vedúci stolnotenisového oddielu TJ Sokol Jakubany Ján Štucka predniesol poslancom 
obecného zastupiteľstva žiadosť o finančnú dotáciu na uskutočnenie VI. ročníka 
Stolnotenisového turnaja, ktorý bude pozostávať z 3 kategórií, a to registrovaní hráči, 
neregistrovaní hráči a žiaci. Chce zakúpiť trofeje pre ocenených hráčov a taktiež podávať 
guľáš pre zúčastnených, preto požaduje sumu 200 €. 
 
Žiadosť o finančnú dotáciu pre stolnotenisový oddiel TJ Sokol Jakubany je prílohou tejto 
zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
 
Vedúci TJ Sokol Jakubany, Michal Orechovský argumentuje požiadavku Stolnotenisového 
oddielu tým, že rozpočet pre TJ Sokol bol ukrátený o 900 €, a preto boli nútení prerozdeľovať 
rozpočet pre jednotlivé oddiely TJ Sokol inak, ako mali pôvodne naplánované.  
 
Ekonómka obce pani Rybovičová dodáva, že rozpočet sa schválil, a preto musia hospodáriť s 
týmito poskytnutými peniazmi. Ak tento rozpočet TJ Sokol vyčerpá, až následne môže žiadať 
o navýšenie finančnej sumy, ktorá bude upravená rozpočtovým opatrením.  
 
Vedúci stolnotenisového oddielu TJ Sokol Jakubany Ján Štucka tvrdí, že tento turnaj robia pre 
ľudí a športovcov, nie pre seba. Finančnú dotáciu žiada na nákup potravín na guľáš a trofejí 
pre ocenených víťazov.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga súhlasí s vyjadrením ekonómky obce Anny 
Rybovičovej. Dodáva, že poslanci obecného zastupiteľstva ubezpečili zástupcov TJ Sokol 
Jakubany, že v prípade potreby navýšenia rozpočtu z dôvodu ohrozenia fungovania 
jednotlivých oddielov TJ Sokol bude tento rozpočet navýšený rozpočtovým opatrením.  
Informuje, že obec berie na vedomie, že TJ Sokol Jakubany bude organizovať VI. ročník 
Stolnotenisového turnaja.  
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Stolnotenisového oddielu TJ Sokol Jakubany 
o zorganizovanie IV. ročníka Stolnotenisového turnaja, v prípade ak ku koncu kalendárneho 
roka budú TJ Sokol Jakubany chýbať finančné prostriedky, tieto budú rozpočtovým opatrením 
podľa potreby navýšené.  
 
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje poslancov obecného zastupiteľstva s odkúpením 
parcely, ktorá susedí so Základnou školou. Majiteľ pozemku, Jozef Stempa, bytom Kamienka 
bol informovaný o požiadavke obce odkúpiť túto parcelu. Pozemok by sa využil pri realizácii 
plánovanej rekonštrukcie telocvične pri ZŠ s MŠ Jakubany, avšak k projektu potrebný nie je. 
Za túto parcelu požaduje pán Stempa 22 500 €/, čo je značne vysoká suma.  
  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga tvrdí, že ak táto parcela nie je potrebná pri 
realizácii projektu rekonštrukcie telocvične, je to bezpredmetné.  
 
Poslanec Mgr. Jozef Bakoš dodáva, že táto parcela by bola pre nás len plusová, avšak 
kupovať ju za tak predraženú sumu nie je rozumné.  
 
Poslanec Ján Compeľ súhlasí a dodáva, že pána Jozefa Stempu kontaktovali viackrát, avšak 
stále trval na tejto sume.  
 
K tomuto bodu nemal už nikto z prítomných poslancov pripomienky. 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo možnosť odkúpenia pozemku pri ZŠ s MŠ Jakubany 
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo ekonómke obce pani Anne Rybovičovej. Tá 
predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 
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 na 
preštudovanie.  
 
Príjmy rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

 
65 335,00 € z toho kód zdroja:                        

                                                            41            65 335,00 € 
 
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

65 335,00 € z toho kód zdroja:   
                41             65 335,00 € 

bežné výdavky                             52 835,00 € 
                                                           kapitálové výdavky                      12 500,00 € 

 
 
Rozpočet po úprave:      príjmová časť:                            2 640 340,00 € 
                                         

      výdajová časť:                               2 634 640,00 € 
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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. 1 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 8 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol zastupiteľstvu „Správu o kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017“.  
 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra JUDr. Jozefa Mačugu je prílohou tejto 
zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných poslancov 
nemal k tomuto bodu pripomienky.   
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za rok 2017 
 
K bodu 9 
Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné 
zastupiteľstvo so žiadosťami občanov, ktoré riešila na svojom zasadnutí: 
 
Sykora Peter, Jakubany 68 - Ohlásenie DS (dreváreň) 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie vykonala obhliadku na mieste samom. Nemá 
výhrady k ohlásenej drobnej stavbe. 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k realizácii drobnej stavby (dreváreň) pána Petra 
Sykoru, bytom Jakubany 68 
 
Dufala Ján, Jakubany 222 - majetkoprávne vysporiadanie 
Predseda komisie Ing. Ján Krajňák oznámil, že na najbližšie zasadnutie Komisie pre rozvoj, 
výstavbu a inovácie budú osobne prizvaní pán Dufala Jána, Jakubany 222 a Dufala Jozef, 
Jakubany 430 za účelom vysporiadania spoločného dvora.  
 
Rybovič Štefan, Jakubany 444 - zámenná zmluva 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie prerokovala s pánom Rybovičom zámer zámeny 
nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza pod miestnou komunikáciou a je vo vlastníctve 
žiadateľa.  
 
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 
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Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením zámeru zámeny časti parciel medzi obcou 
Jakubany a pánom Štefanom Rybovičom, Jakubany 444 
 
Štucková Katarína, Jakubany 382 - majetkoprávne vysporiadanie 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie sa na svojom zasadnutí zaoberala žiadosťou pani 
Kataríny Štuckovej, ktorá v roku 2005 odkúpila parcely v k. ú. obce Nová Ľubovňa, čo má 
doložené kúpnou zmluvou, avšak doteraz ich nemá zapísané v katastri nehnuteľností. 
  
Obecné zastupiteľstvo žiada kontrolóra obce JUDr. Jozefa Mačugu, aby skontroloval spisovú 
zložku súvisiacu s majetkoprávnym vysporiadaním pani Kataríny Štuckovej z roku 2005  
 
Mrugová Helena, Jakubany 505 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie prerokovala žiadosť pani Heleny Mrugovej o 
odkúpenie časti obecnej parcely KN-E 13738/1 o výmere 12 m2 a KN-E 13746/5 o výmere 
27 m2 zapísaných na LV 6930. Nakoľko obecné diely sú časťou miestnej komunikácie, ktoré 
obec neodpredáva, komisia nesúhlasí s odpredajom.  
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom časti obecnej parcely KN-E 13738/1 o výmere 
12 m2 a KN-E 13746/5 o výmere 27 m2 pani Helene Mrugovej, Jakubany 505 
 
K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo, že nakoľko neboli podané 
žiadne žiadosti o  majetkoprávne vysporiadanie, bude sa pokračovať v ďalšom bode podľa 
pozvánky. 
 
K bodu 11 
 
Interpelácie poslancov 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský 
Chcel by sa informovať ohľadne vizualizácie telocvične ZŠ s MŠ Jakubany.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje, že Ing. Mgr. Marek Čopiak zasielal poslancom 
vizualizáciu telocvične variant C. Menil sa tam len vstup do telocvične pre občanov na 
tribúnu. Ďalej dodal, že verejné obstarávanie bude zastrešené pánom Ing. Vladimírom 
Margetajom. Pracuje sa na vybavení stavebného povolenia, následne sa bude realizovať 
rekonštrukcia, vzhľadom na to, že v mesiaci september by sme chceli stavbu kolaudovať.  
 
K bodu 14 
Rôzne 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o potrebe aktualizácie Internej smernice 
o verejnom obstarávaní č. 1/2016. Obec by pri aktualizácii tejto smernice spolupracovala s 
Ing. Vladimírom Margetajom, ktorý bude spolupracovať s obcou aj pri verejnom obstarávaní 
pri projekte rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Jakubany. V smernici sa upravia finančné 
limity.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať.   
 
Za: 7               Proti: 0            Zdržali sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Vnútornú smernicu č.1/2018 k zadávaniu 
zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák ďalej informuje poslancov obecného zastupiteľstva s 
doplnením členov do Dielčej inventarizačnej komisie č. 2. Členovia inventarizačnej komisie 
vykonávajú inventarizáciu majetku na pracovisku Dom smútku. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga navrhuje za predsedu komisie Anna Stempovú a 
za členov - Katarínu Knapovú, PaedDr. Katarínu Vasiľovú, Jána Compeľa, farára farnosti 
Jakubany o. Pavla Vaľka a Leontína Lizáka.  
 
Nikto z prítomných poslancov nemal k tomuto bodu pripomienky. Obecné zastupiteľstvo 
súhlasí s doplnením členov do Inventarizačnej komisie č. 2. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák ďalej informuje poslancov obecného zastupiteľstva s 
požiadavkou pani Heleny Mrugovej, ktorá si prenajímala obecné priestory na prevádzkovanie 
Kvetinky. Keďže v priestoroch menila dvere a tie tam po ukončení prevádzky ostávajú, žiada 
o finančné vyrovnanie v sume 200 €. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský sa pýta, či obec plánuje tieto priestory rekonštruovať.   
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva, že určite plánujeme tieto priestory opraviť a následne 
budú slúžiť našim členom Jednoty dôchodcov Slovenska.  
 
Nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, a preto nechal o tomto bode 
hlasovať.   
 
Za: 7               Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne úhradu faktúry v sume 200 € pani Helene 
Mrugovej, Jakubany 505, IČO: 40713695 ako finančné vyrovnanie za výmenu nových dverí a 
žalúzií v obecných priestoroch bývalej predajne Kvetina, Jakubany 78 
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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 šieste zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Katarína Knapová:  

 

Ján Compeľ: 

 
 
V Jakubanoch  23. 02. 2018       

Ing. Ján Krajňák 
                starosta obce 

                  
 


