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Z Á P I S N I C A 
 

z tridsiateho ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  
konaného dňa 27.  04.  2018 o 17,00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní:             Ing. Ján Krajňák, starosta obce 

Mgr. Jozef Bakoš 
Ján Compeľ 
Štefan Compeľ 
Ing. Mgr. Marek Čopiak  
Katarína Knapová 
Ing. Ján Krajňák 
Radoslav Mačuga  
PaedDr. Katarína Vasiľová 
JUDr. Jozef Mačuga, kontrolór obce 
 

Neprítomní:             Mgr. Ján Jakubianský 
 
Ostatní prítomní:            Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 
              Anna Rybovičová – ekonómka obce 
            
Občania obce v počte:  7 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho siedmeho zasadnutia OZ 
4. Rozpočtové opatrenie č. 2 
5. Žiadosť o poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu – oblasť elektromobilita 
6. Správy predsedov komisií OZ 
7. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
8. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  
9. Rôzne 
10. Záver 

 
K bodu 1  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril a viedol tridsiate ôsme zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Informoval, 
že poslanec Ján Compeľ, Štefan Compeľ a Ing. Mgr. Marek Čopiak budú z pracovných 
dôvodov trochu meškať. Skonštatoval teda, že počet prítomných poslancov je päť 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 Žiadosť o poskytnutie dotáciu pre 
občianske združenie „Športom k radosti“.  
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K doplneniu programu nemal nikto námietky, a preto nechal o doplnenom programe 
zasadnutia hlasovať. 
 
Za: 5   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program tridsiateho ôsmeho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho siedmeho zasadnutia OZ 
4. Žiadosť o poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu – oblasť elektromobilita 
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie „Športom k radosti“ 
6. Rozpočtové opatrenie č. 2 
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 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: 5        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z tridsiateho 
ôsmeho zasadnutia poslancov Radoslava Mačugu a Mgr. Jozefa Bakoša 
 
K bodu 3 
Poslanec Radoslav Mačuga vykonal  kontrolu plnenia uznesenia z tridsiateho siedmeho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené. 
 
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dorazili poslanci Ján Compeľ a Štefan Compeľ s 
ospravedlnením sa za svoje omeškanie. 
 
K bodu 4 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo o doplnenom bode žiadosť 
o dotáciu pre občianske združenie „Športom k radosti“ Jedná sa o združenie založené na 
podporu detí, ktoré bojovali s leukémiou a absolvovali náročnú liečbu. Občianske združenie, 
ktoré vzniklo s cieľom pomáhať týmto deťom, sa chce zúčastniť výnimočnej medzinárodnej 
detskej Onko Olympiády 2018 vo Varšave.  
 
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dorazil poslanec Ing. Mgr. Marek s ospravedlnením 
sa za svoje omeškanie. 
 
Na túto olympiádu musí spolu s dieťaťom vycestovať aj sprievodca, zvyčajne rodič. Náklady 
na jedno dieťa aj so sprievodcom sú minimálne 300 €. Vzhľadom na to, že v našej obci je 
dieťa s onkologickým ochorením, ktoré by chceli na túto olympiádu pozvať, si nás dovoľujú 
požiadať o dotáciu z rozpočtu obce v prospech tohto účelu.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že Monika a Martin Brillovci, ktorí sú 
predsedami združenia, podporujú dobrú vec a odporúča podporiť ich žiadosť o dotáciu obce.  
 
Nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky a tak nechal starosta obce Ing. Ján 
Krajňák o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poskytnutie jednorazovej dotácie občianskemu 
združeniu „Športom k radosti“, Pod Kamennou baňou 55, 080 01 Prešov z rozpočtu obce vo 
výške 300 € na podporu detí s onkologickým ochorením 
  
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje obecné zastupiteľstvo poskytnutie podpory 
z Environmentálneho fondu – oblasť elektromobilita. Podpora je určená na dosiahnutie 
zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania 
elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nového vozidla s elektrickým pohonom 
(elektromobilu).  
 
Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu formou dotácie, v rámci uvedenej činnosti J1 
Elektromobilita, je mimo poskytnutej podpory povinný zabezpečiť spolufinancovanie - iné 
zdroje (napr. vlastné) vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov 
projektu/časti projektu. Maximálna výška podpory na projekt je 30 000 € a maximálna miera 
podpory je 95 % z oprávnených nákladov projektu. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
 
Poslanec Ján Compeľ sa opýtal, či zapojením sa do tohto projektu sa ruší nákup benzínového 
motorového vozidla pre obec? 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedá, že nákup nového motorového vozidla  je potrebné  
pre obec zabezpečiť a peniaze na jeho kúpu sú v rozpočte  vyčlenené, ale v prípade ak by sme 
boli úspešný v tejto výzve obec by uprednostnila elektromobil. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky a tak nechal starosta obce Ing. Ján 
Krajňák o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zaslanie žiadosti o podporu formou dotácie z 
Environmentálneho fondu pre rok 2018 v oblasti J. Elektromobilita a zabezpečenie 
spolufinancovania vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu 
 
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo ekonómke obce pani Anne Rybovičovej. Tá 
predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 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 na 
preštudovanie.  
 
Príjmy rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

 
10 375,00 € z toho kód zdroja:                       
       41                   875,00 €  

                                                            46                6 500,00 € 
111              3 000,00 € 

 
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

10 375,00 € z toho kód zdroja:   
                41                   875,00 € 

46 6 500,00 € 
111               3000,00 € 

bežné výdavky                                3 875,00 € 
                                                           kapitálové výdavky                         6 500,00 € 

 
 
Rozpočet po úprave:      príjmová časť:                                 2 661 475,00 € 
                                         

      výdajová časť:                                    2 652 775,00 € 
 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga sa opýtal na priebeh rekonštrukcie podkrovia 
Kultúrneho domu. Nie je stotožnený s myšlienkou, že celú rekonštrukciu bude realizovať 
jedna stavebná firma. Podľa jeho názoru je potrebné verejným obstarávaním vysúťažiť 
dodávateľa elektrických, kúrenárskych a vodárenských prác, dodávateľa okien a dverí a 
následne pokračovať  prácach so zamestnancami obce. Je možné vyhlásiť verejné 
obstarávanie na všetky práce s tým, že sa do podmienok súťaže uvedie že Obec môže aj po 
skončení verejného obstarávania odmietnuť uzatvoriť zmluvu o dielo s víťaznom firmou.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedá, že verejné obstarávanie na stavebnú firmu, ktorá 
zabezpečí túto rekonštrukciu má na starosti pán Margetaj. Projekt je stanovený na 180 000 €.  
 
Poslanec Ján Compeľ si zas myslí, že bude lepšie, ak rekonštrukciu vykoná jedna stavebná 
firma, pretože sa stanoví termín dokončenia stavby a ten bude musieť splniť. Ak by sa 
rekonštrukcie zúčastnili viaceré stavebné firmy, nemusel by sa dodržať harmonogram prác.  
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak sa spýtal na krátenie rozpočtu ohľadne rekonštrukcie 
podkrovia. Tvrdí, že podľa neho by bolo dobré pre porovnanie rozdielov v cene za 
požadované práce vysúťažiť zvlášť všetky práce s dodaním týchto prác jednou firmou a 
zvlášť  vysúťažiť práce podľa profesií a potom porovnať rozdiel v cene a zvoliť postup 
ktorým sa práce budú realizovať. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vysvetlil poslancom obecného zastupiteľstva, že niektoré 
drobné stavebné práce vykonali  zamestnanci obce, preto sa cena za projekt znížila.  
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Nikto z prítomných poslancov už nemal ďalšie pripomienky a tak nechal o tomto bode 
hlasovať.  
 
Za: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 2 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 7 
 
Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné 
zastupiteľstvo so žiadosťami občanov, ktoré riešila na svojom zasadnutí: 
 
Kollár Štefan, PaedDr., Jakubany 678   - Ohlásenie DS (garáž) 
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 (garáž) pána Štefana 
Kollára, PaedDr., bytom Jakubany 678 
 
Kollár Tomáš PhDr., Jakubany 675   - Ohlásenie DS (kanalizačná prípojka) 
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 (kanalizačná prípojka) pána 
PaedDr. Tomáša Kollára ,PhDr., bytom Jakubany 675 
 
Mariančík Emil, Jakubany 673    - Ohlásenie DS (oplotenie pozemku) 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie vykonala obhliadku na mieste samom. Komisia 
súhlasí s oplotením pozemku za podmienky nového vytýčenia oplotenia pozemku podľa 
parciel C s doložením geometrického plánu.  
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k realizácii drobnej stavby (oplotenie pozemku) pána 
Emila Mariančíka, bytom Jakubany 673 za podmienky nového vytýčenia oplotenia pozemku 
podľa parciel C s doložením geometrického plánu 
  
Kundľa Michal, Jakubany 226    - Ohlásenie DS (hosp. budova) 
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 (hospodárska budova) pána 
Michala Kundľu, bytom Jakubany 226 
 
Compeľ Jozef, Jakubany 568    - Žiadosť o odpredaj obecnej parcely 
Žiada o odkúpenie obecných parciel, ktoré sa nachádzajú vo dvore rodičovského rodinného 
domu súp. Číslo 230. Dôvodom žiadosti je fakt, že nevedel, že dvor rodičovského domu nie je 
majetkoprávne vysporiadaný. Jedná sa o parcelu EKN  748 o výmere 260 m2 a parcelu EKN 
13736/29 o výmere 105 m2, ktoré sú zapísané na LV 6930 podľa GP č. 6/2018.  
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Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie vykonala obhliadku na mieste samom. Nemá 
výhrady k odpredaju obecných parciel, najskôr však poslanci obecného zastupiteľstva zvážia 
zámenu pozemkov pána Compeľa s obcou. 
 
Štucka Mikuláš, Jakubany 481   - Žiadosť o zámenu pozemku 
Bola prerokovaná ústna žiadosť Mikuláša Štucku o zámenu pozemku KN E parc. č. 422/2, 
ktorú chcel zameniť so svojou nehnuteľnosťou. Komisia bola na mieste samom, dospela 
k záveru, že žiadosti nie je možné vyhovieť, nakoľko sa jedná o spoločný priestor troch 
občanov.  
 
Mariančík Jozef, Jakubany 337    – Žiadosť o odpredaj obecnej parcely  
Žiadosť o odkúpenie obecnej parcely EKN 13736/15 o výmere 15 m2, zapísanú na LV 6930, 
ktorá sa nachádza okolo miestnej komunikácie (ryštok).  
 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie vykonala obhliadku na mieste samom. Nesúhlasí 
s odpredajom obecnej parcely pre Jozefa Mariančíka, nakoľko uvedená parcela sa nachádza 
pred vchodom do spoločného dvora, a preto aj žiadosť o odkúpenie tohto vchodu by nemal 
podávať iba jeden z vlastníkov, ale obaja spoločne. Odpredajom by teda vznikol problém pri 
vstupe do spoločného dvora jednému z vlastníkov.  
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom obecnej parcely EKN 13736/15 o výmere 15 
m2, zapísanej na LV 6930 pánovi Jozefovi Mariančíkovi, bytom Jakubany 337  
 
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťami o  
majetkoprávne vysporiadanie, ktoré prerokovala na svojom zasadnutí Komisia pre rozvoj, 
výstavbu a inovácie. 
 
Dufala Ján, Jakubany 222   - Žiadosť o vydanie potvrdenia k MPV 
Dufala Ján žiada o vydanie potvrdenia, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
zapísanej v k. ú. Jakubany v katastri nehnuteľnosti KN E parc. č. 546/5 o výmere 446 m2, pod 
B8 vlastník Čomová Eva v podiele 1/120, pod B10 vlastník Čomová Anna v podiele 1/120, 
pod B11 vlastník Čoma Jozef v podiele 1/120, pod B13 vlastník Čoma Štefan v podiele 
1/120, pod B15 vlastník Krivoňáková Anna r. Dufalová v podiele 1/24, pod B18 vlastník 
Marhevková Mária r. Dufalová v podiele 1/4, pod B19 nezistený vlastník Krivoňáková Anna 
v podiele 1/48 v prospech Jána Dufalu, bytom 065 12 Jakubany 222 nie sú dotknuté 
oprávnené záujmy obce.  
 
Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesená na internete aj 
obecných tabuliach po dobu 15 dní (30. 06. 2017 - 14. 07. 2017). 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oznámil prítomnému pánovi Jánovi Dufalovi, Jakubany 222 
stanovisko Komisie pre rozvoj výstavbu a inovácie, ktorá súhlasí s vydaním vyjadrenia k 
MPV v prospech Jána Dufalu a že vyjadrenie mu bude zaslané, a tým môže dnešné rokovanie 
obecného zastupiteľstva opustiť.  
 
Bola vznesená námietka od pána Jozefa Dufalu, Jakubany 430 s uvedením, že sa jedná 
o spoločný dvor pri rodnom dome jeho nebohých rodičov. V prípade, ak by obec takéto 
potvrdenie vydala, zasiahla by tak do jeho vlastníckych práv.  
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Poslanec Mgr. Jozef Bakoš k podanej námietke uvádza, že pán Ján Dufala, Jakubany 222 a 
pán Ján Dufala, Jakubany 430 boli na zasadnutí Komisie pre rozvoj výstavbu a inovácie, kde 
bol Ján Dufala, Jakubany 430 vyzvaný, aby sa vyjadril, či neznámi vlastníci Dufaloví sú jeho 
právnymi predchodcami, načo im oznámil, že to nie sú jeho príbuzní.  
 
Poslankyňa Katarína Knapová nesúhlasí s vydaním vyjadrenia k MPV, nakoľko sa jedná o 
spoločný dvor pri jej rodičovskom dome.  
 
Poslanec Radoslav Mačuga sa vyjadril, že pán Dufala bol vyzvaný na to, aby predložil 
doklady, ktorými preukáže právne nástupníctvo po neznámych vlastníkoch Dufalových a tieto 
doklady aj doložil, preto podľa jeho názoru spĺňa podmienky na vydanie vyjadrenia k MPV.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal hlasovať o žiadosti na vydanie potvrdenia k MPV 
 
Za: 4 (Mgr. Jozef Bakoš, Štefan Compeľ, Radoslav Mačuga, PaedDr. Katarína Vasiľová)        
Proti: 0  
Zdržali sa: 4 (Ján Compeľ, Ing. Mgr. Marek Čopiak, Katarína Knapová, Ing. Ján Krajňák) 
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaním potvrdenia k MPV pre Jána Dufalu, Jakubany 222  
 
Mariančík Jozef, Jakubany 337   - Žiadosť o vydanie potvrdenia k MPV 
Mariančík Jozef žiada o vydanie potvrdenia, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
zapísanej v k. ú. Jakubany v katastri nehnuteľnosti KN E parc. č. 395/1 o výmere 122 m2 
zapísanej na LV č. 7152 pod B2 vlastník Poľanská Zuzana v spoluvlastníckom podiele 6/54, 
pod B3 Poľanský Štefan v spoluvlastníckom podiele 6/54, KN E parc. č. 369 o výmere 77 m2 
zapísanej na LV č. 7154 pod B1 vlastník Guľaši Ján v spoluvlastníckom podiele 20/200, pod 
B3 vlastník Mrug Michal v spoluvlastníckom podiele 1/200, pod B4 vlastník Mrug Andrej 
v spoluvlastníkcom podiele 1/200, pod B6 vlastník Mrug Michal v spoluvlastníckom podiele 
1/200, pod B7 vlastník Mrug Andrej v spoluvlastníckom podiele 1/200, pod B9 vlastník 
Mrugová Mária v spoluvlastníckom podiele 2/200 v prospech Jozefa Mariančíka, bytom 065 
12 Jakubany 337 nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce.  
 
Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesená na internete aj 
obecných tabuliach po dobu 15 dní (10. 04. 2018 - 24. 04. 2018). 
 
Bola vznesená námietka od pána Jozefa Kundľu, bytom Matuškova 2, Košice, že ako 
väčšinový spoluvlastník parcely EKN 395/1 o výmere 122 m2, zapísanej na LV č. 7152 pod 
B1 Kundľa Jozef v podiele 18/54 a pod B4 Kundľová Zuzana v podiele 18/54, nakoľko 
predmetnú parcelu užíva a táto parcela sa nachádza v zahradenej časti jeho záhrady.  
 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie navrhuje zistiť užívací stav predmetnej parcely 
a žiada doloženie vyžiadaných podkladov.  
 
K bodu 9 
 
Interpelácie poslancov 
Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová 
Chcela by požiadať o umiestnenie smetnej nádoby ku klzisku pri základnej škole. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák berie na vedomie túto požiadavku.  
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Poslanec Ján Compeľ  
Chcel by upozorniť na nevyčistené potoky v obci. 
Poslanec Radoslav Mačuga dodal, že aj kanál pri kaštieli okolo domu pána Kňazovického je 
potrebné vyčistiť.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje obecné zastupiteľstvo, že po dokončení opráv 
chodníkov v obci sa zamestnanci presunú na opravu a čistenie potokov a kanálikov. 
 
Poslanec Štefan Compeľ 
Chcel by upozorniť na poškodenie pomníka v parku zo smeru od pošty, ktorého betónový 
múrik sa začal drobiť. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva, že na tento betónový múrik pomníka sa pozrú 
zamestnanci obce a následne ho opravia.  
 
Poslankyňa Katarína Knapová 
Chcela by sa opýtať, či obec získala dotáciu na zabezpečenie folklórnych slávností „Na 
švatoho Jána“ 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedá, že obec získala dotáciu v sume 3 000 €. 
Momentálne sa zabezpečuje organizačná stránka slávností, a to aké folklórne skupiny budú 
tento rok vystupovať, zabezpečenie stravy a podobne.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga  
Chcel by sa opýtať, prečo v rómskej osade nefunguje kamerový systém vzhľadom k tomu, že 
kamery sú tam osadené už takmer rok a doposiaľ nie sú funkčné.  
 
Poslanec Ján Compeľ odpovedá, že bol problém s ističmi, do dvoch týždňov sa tieto kamery 
pripoja a budú fungovať.  
 
Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová 
Chcela by upozorniť na betónové oplotenie kaštieľa, ktoré je v nevyhovujúcom stave a začína 
sa drobiť na pozemok pána Šašalu. Je potrebné ho opraviť. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva, že toto betónové oplotenie je zahrnuté v pláne 
tohtoročných opráv  
 
Poslanec Ján Compeľ 
Chcel by upozorniť, že pri futbalovom ihrisku smerom k mostu začali občania obce sypať 
smeti a taktiež by dodal, že na niektorých miestach v obci je potrebné osadiť dopravné 
zrkadlá, napr. pri ihrisku smerom na hlavnú cestu.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje, že  miesto pri futbalovom ihrisku je vyhradené na 
drobný stavebný odpad iný odpad je zakázané vysypávať v tejto lokalite. Obhliadkou obce 
budú zistené lokality, kde je ešte potrebné doplniť osadenie týchto zrkadiel.  
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak  
Chcel by informovať poslancov ohľadne vizualizácie futbalových šatní TJ Sokol, ktorá sa 
upravovala. Vzhľadom na veľký počet miestností v dolnej časti šatní, sa časť miestností 
presunula na 2. poschodie a tak sa zhruba 30 % podlahovej plochy znížila.  
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Poslanec Mgr. Jozef Bakoš dodal, že momentálne je prvoradá výstavba telocvične pri ZŠ s 
MŠ Jakubany.   
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga upozornil starostu obce Ing. Jána Krajňáka na to, 
že v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo na vyhotovenie projektovej dokumentácie mala byť 
komplet projektová dokumentácia odovzdaná obci do dňa 28.02.2018. Koncom mesiaca 
február však zhotoviteľ projektovej dokumentácie poslancom predložil len vizualizáciu, ktorá 
bola zrejmá už koncom decembra 2017 a ktorú pripravil poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak. 
Následne projektant vyhotovil ďalšie vizualizácie, ktoré sa pripomienkovali a finálna verzia 
bola stanovená niekedy začiatkom apríla. Takéto pripomienkovanie k vizualizácii sa však 
malo robiť v priebehu mesiaca január a nie v marci, keďže do konca tohto roka je potrebné 
stavbu mať skolaudovanú, aby obec nemusela vracať poskytnuté finančné prostriedky. V 
súčasnej dobe stále nebola projektová dokumentácia predložená, kde v zmysle zmluvy je k 
dnešnému dňu výška zmluvnej pokuty, ktorú si je obec povinná voči projektantovi uplatniť. 
Podľa jeho názoru je projekt v časovom sklze a v súčasnej dobe sa už malo robiť verejné 
obstarávanie na dodávateľa stavby a nie ešte len riešiť vydanie stavebného povolenia.  
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak hovorí, že v polovici februára projektant predložil 
projektovú dokumentáciu, ktorú ale musel podľa našich požiadaviek zmeniť, keďže sa riešili 
2 varianty kvôli tribúne. Taktiež tento projektant rieši futbalové šatne, ktoré sme mu zaslali 
dopodrobna vypracované. Časový harmonogram prác je kvôli tomu posunutý, nie je to však 
naše pochybenie.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva, že do konca mesiaca máj by malo byť stavebné 
konanie.  
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak tvrdí, že to nie je reálne vzhľadom na to, že projektant 
nemá vypracovaný ešte kompletný projekt.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga informuje, že k dnešnému dňu je to 8 500 € 
pokuta za omeškanie vypracovania projektu.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga 
Chcel by upozorniť na nadmerné vznikanie odpadu a vysoké poplatky za 1.Q za vývoz tohto 
odpadu v sume 3 000 €.  
 
Poslanec Ján Compeľ navrhuje zriadenie zberného dvora, vďaka ktorému by sa znížila čiastka 
za vývoz odpadu.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, že dôležité je aj jeho umiestnenie, 
keďže miesto kde by sa mohol tento zberný dvor zriadiť zatiaľ nie je vo vlastníctve obce. Je 
potrebné to riešiť s majiteľmi pozemkov. A určite navrhuje prísnejšie triedenie odpadu, 
poprípade zriadiť nejaké kompostovisko.  
 
Interpelácie občanov 
Štefan Katrenič 
Chcel by upozorniť na lavičky v parku, ktorých niektoré dosky sú prehnité a je potrebné ich 
opraviť.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedá, že sa objednali dosky, ktoré sú zo spevneného 
plastu. Vyskúšame ich osadiť na lavičku a ak sa osvedčia, zakúpia sa aj na ostatné v parku a 
na cintoríne.  
 
K bodu 14 
Rôzne 
V tomto bode sa neprerokovávali žiadne dotazy poslancov, a preto starosta obce Ing. Ján 
Krajňák prešiel k záveru zasadnutia.  
 
K bodu 15 
 
Záver 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Ing. Ján 
Krajňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a tridsiate ôsme zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Radoslav Mačuga:  

 

Mgr. Jozef Bakoš: 

 
 
V Jakubanoch, dňa  27. 04. 2018       

Ing. Ján Krajňák 
                starosta obce 

                  
 


