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Z Á P I S N I C A 
 

zo štyridsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  
konaného dňa 19.  07.  2018 o 17,00 hod. 

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

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

 
Neprítomní:             Štefan Compeľ 
 
Ostatní prítomní:             Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 
                      
Občania obce v počte:  1 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho zasadnutia OZ 
4. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – 

Gréckokatolícka cirkev Jakubany 
5. Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – KN C parc. č. 2501/12 – 

Gréckokatolícka cirkev Jakubany    
6. Žiadosť o dotáciu – „Jakubianska uzda 2018“ 
7. Záver 

 
K bodu 1  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril a viedol štyridsiate prvé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Informoval, 
že poslanec Ing. Ján Krajňák bude z pracovných dôvodov trochu meškať. Skonštatoval teda, 
že počet prítomných poslancov je sedem 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 program nedoplnil. Starosta obce Ing. Ján Krajňák doplnil 
program o bod – „Menovanie členov komisie „Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ 
s MŠ Jakubany“, ktorá je určená na otváranie obálok s cenovými ponukami a na 
vyhodnotenie týchto cenových ponúk dňa 31. 07. 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade.  
 
K doplneniu programu nemal nikto námietky, a preto starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o 
doplnenom programe zasadnutia hlasovať. 
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Za: 7   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program štyridsiateho prvého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho zasadnutia OZ 
4. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – 

Gréckokatolícka cirkev Jakubany 
5. Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – KN C parc. č. 2501/12 – 

Gréckokatolícka cirkev Jakubany    
6. Žiadosť o dotáciu – „Jakubianska uzda 2018“ 
7. Menovanie členov komisie „Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ s MŠ 

Jakubany“ 
8. Záver 

 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Simonu Kolčákovú.  
Za overovateľov zápisnice zastupiteľstvo navrhuje poslancov PaedDr. Katarínu Vasiľovú 
a Mgr. Jána Jakubianského.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z štyridsiateho 
prvého zasadnutia poslancov PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Mgr. Jána Jakubianského 
 
K bodu 3 
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský vykonal  kontrolu plnenia uznesenia zo štyridsiateho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia. 
 
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dorazil poslanec Ing. Ján Krajňák s ospravedlnením sa 
za svoje omeškanie. 
 
K bodu 4 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce JUDr. Jozefovi 
Mačugovi.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predložil poslancom obecného zastupiteľstva 
návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy medzi obcou Jakubany a Východoslovenskou 
distribučnou, a. s.. Zmluvné strany uzatvoria túto zmluvu, ktorou povinný  zriadi na 
slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech oprávneného ako vlastníka stavby – 
podzemného elektrického vedenia pre potreby Gréckokatolíckej cirkvi Jakubany. 
 
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena je prílohou tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 8        Proti: 0         Zdržali sa: 0  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne podpísanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy 
medzi obcou Jakubany a Východoslovenskou distribučnou, a. s., ktorou povinný zriadi na 
slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech oprávneného ako vlastníka stavby – 
podzemného elektrického vedenia  
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce JUDr. Jozefovi 
Mačugovi.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predložil poslancom obecného zastupiteľstva 
návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Jakubany a Východoslovenskou 
distribučnou, a. s., ktorou obec odpredá C-KN  parc. č. 2501/12 o výmere 18 m2, zapísanú na 
LV č. 6930, zastavané plochy a nádvoria na vybudovanie kioskovej trafostanice pre potreby 
Gréckokatolíckej cirkvi Jakubany a zároveň potrebu vydania súhlasného stanoviska pre 
umiestnenie stavby - Zariadenie TS, úprava VN, NN, DP a zriadenie OEZ.  
 
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 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: 8       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne podpísanie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
medzi obcou Jakubany a Východoslovenskou distribučnou, a. s. 
 
Za: 8       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním súhlasného stanoviska s umiestnením stavby - 
Zriadenie TS, úprava VN, NN, DP a zriadenie OEZ na parcele KN-E č. 13736/2, KN-C parc. 
č. 2501/5, 2501/8, 2501/12 - LV č. 6930  
 
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na prerokovanie žiadosť pána Jozefa Michňu, 
Jakubany 502 o finančnú podporu pri príležitosti usporiadania kultúrno-spoločenskej akcie – 
„Jakubianska uzda 2018“ a prenechal mu slovo. 
 
Pán Jozef Michňa predniesol poslancom obecného zastupiteľstva svoju žiadosť o finančnú 
podporu tejto akcie s odôvodnením, že ide o 12. ročník a preto by bol nerád, ak by sa 
neuskutočnil, avšak svojpomocne ju nie je schopný zorganizovať. Tvrdí, že všetky náklady 
spojené s realizáciou akcie sú skutočné. Jedná sa zhruba o 1 500,00 € v ktorých sú zahrnuté 
poháre pre víťazov, strava a občerstvenie pre súťažiacich, krmivo pre kone, finančné 
ohodnotenie víťazov, ozvučenie, odmena pre rozhodcov a pod. Sám takéto náklady nie je 
schopný pokryť, a preto žiada obec o finančnú výpomoc. Ďalej dodáva, že sa jedná už o 12. 
ročník Jakubianskej uzdy a bola by škoda, keby sa tento rok táto akcia neuskutočnila.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak sa opýtal, kto je organizátorom tohto podujatia, či je to 
obec Jakubany alebo pán Jozef Michňa. 
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Pán Michňa odpovedal, že on je organizátorom. Avšak vzhľadom na zvyšujúci sa štandard 
tejto súťaže, je potrebné zvyšovať aj ohodnotenie, poskytnuté občerstvenie, krmivo a pod.  
Preto bol nútený osloviť  obec so svojou požiadavkou o finančný príspevok na túto akciu. Ak 
ale obec nevyhovie jeho požiadavke, náklady na realizáciu tejto kultúrnej akcie nie je schopný 
pokryť zo svojich financií.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodal, že minulý rok obec prispela finančnou čiastkou 600,00 
€ na realizáciu Jakubianskej uzdy. Tohto roku je požiadavka 1 500,00 €. 
 
Pán Michňa to odôvodnil tým, že je čoraz ťažšie zohnať sponzorov, ktorí by to zastrešili.  
Poslanec Mgr. Jozef Bakoš je toho názoru, že je to kultúrna akcia, ktorá reprezentuje obec 
a vzhľadom na to, že je to už 12. ročník, nemala by podľa neho zaniknúť.  
 
Poslanec Ján Compeľ sa pýta, aké iné atrakcie je schopný pán Michňa ponúknuť ak prídu 
napríklad matky s deťmi, nie každého zaujímajú kone.  
 
Pán Michňa odpovedá, že pre deti je pripravený nafukovací hrad aj cukrová vata.  
 
Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová sa pýta, či budú súťažiť aj občania z obce.  
 
Pán Michňa odpovedá, že určite áno, tak ako tomu bolo aj po minulé roky. 
 
Poslanec Ján Compeľ sa pýta, či na ozvučenie nemôžu byť použité repráky, ktoré vlastní obec 
a taktiež sa chce spýtať, či sa nenašiel žiadny sponzor na túto akciu. 
 
Pán Michňa odpovedá, že vzhľadom na rozlohu konanej akcie sú obecné repráky slabé 
a moderátora/rozhodcu nie je potom dobre rozumieť. Snažil sa osloviť rôznych podnikateľov, 
či už miestnych alebo zo Starej Ľubovne, no nikto však nemal záujem.      
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak dodáva, že ak sa chce obec finančne podieľať na tejto akcii, 
mala by mať rokmi stále vyššiu úroveň. Určite súhlasí s poskytnutím dotácie, avšak je tohto 
názoru, aby sa každý rok niečo vylepšilo a tak prilákala viac ľudí.  
 
Poslanec Ján Compeľ súhlasí a dodáva, že je to aj obecná akcia, preto by sa mala zachovať. 
Chcel sa ešte spýtať, že v prípade nejakej udalosti, kto preberá zodpovednosť. 
 
Pán Michňa odpovedá, že všetko je to poistené a každý furmán zodpovedá za svojho koňa, 
resp. zodpovedá Aliancia furmánov.  
 
K tomuto bodu nemal nikto z prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal o tomto 
bode hlasovať.  
 
Za: 7       Proti: 0       Zdržali sa: 1 (Mgr. Ján Jakubianský    
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie jednorazovej dotácie v sume 1 200,00 € na 
usporiadanie kultúrno-spoločenskej akcie „Jakubianska uzda 2018“, ktorá sa uskutoční dňa 
18. 08. 2018 v obci Jakubany 
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s potrebou 
menovaním členov komisie, ktorý budú zastupovať obec pri vyhodnotení ponúk verejného 
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obstarávania na Rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ Jakubany. Navrhuje občana Štefana 
Katreniča, Jakubany 477, ktorý má prax v stavebníctve. Členmi komisie sú aj pán Ing. 
Vladimír Margetaj a pani Ing. Zuzana Milaňáková. 
 
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: 8       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje delegovanie členov komisie v zložení: 
Štefan Katrenič, Ing. Vladimír Margetaj a pani Ing. Zuzana Milaňáková na otváranie ponúk, 
posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a vyhodnotenie 
ponúk predmetného verejného obstarávania na „Rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ 
Jakubany“ 
 
K bodu 8 
 
Záver 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Ing. Ján 
Krajňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a štyridsiate prvé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

PaedDr. Katarína Vasiľová:  

 

 

Mgr. Ján Jakubianský: 

 
 
 
 
V Jakubanoch  19. 07. 2018       

Ing. Ján Krajňák 
                starosta obce 

                  


