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Z Á P I S N I C A 
 

zo štyridsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  
konaného dňa 17.  08.  2018 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:  4 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho prvého zasadnutia OZ 
4. Udelenie súhlasu k publikovaným údajom v knihe „Stará Ľubovňa – Región 

mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša“ 
5. FSk Kečera – žiadosť o odpustenie poplatku pri organizovaní tanečnej zábavy 
6. Prevod majetku obce – Compeľ Jozef, Jakubany 568 
7. Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Jakubany – výsledok verejného obstarávania 
8. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti 
9. Gréckokatolícka cirkev Jakubany – žiadosť o schválenie úhrady pripojovacieho 

poplatku – IBV Vyšná Roveň 
10. Gréckokatolícka cirkev Jakubany – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci na 

rekonštrukciu a opravy kostola 
11. ZO Jednota dôchodcov Slovenska – žiadosť o zmenu rozpočtu v rozpočtových 

položkách na rok 2018 
12. Rozpočtové opatrenie č. 4 
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 štyridsiate druhé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, 
že počet prítomných poslancov je päť a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
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Informoval, že poslanec Ing. Ján Krajňák a poslankyňa Katarína Knapová budú z pracovných 
dôvodov trochu meškať. 
 
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 by doplnil program o bod „Prerokovanie platu starostu obce“. 
 
K doplneniu programu nemal nikto námietky, a preto starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o 
doplnenom programe zasadnutia hlasovať. 
 
Za: 5   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program štyridsiateho druhého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho prvého zasadnutia OZ 
4. Udelenie súhlasu k publikovaným údajom v knihe „Stará Ľubovňa – Región 

mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša“ 
5. FSk Kečera – žiadosť o odpustenie poplatku pri organizovaní tanečnej zábavy 
6. Prevod majetku obce – Compeľ Jozef, Jakubany 568 
7. Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Jakubany – výsledok verejného obstarávania 
8. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti 
9. Gréckokatolícka cirkev Jakubany – žiadosť o schválenie úhrady pripojovacieho 

poplatku – IBV Vyšná Roveň 
10. Gréckokatolícka cirkev Jakubany – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci na 

rekonštrukciu a opravy kostola 
11. ZO Jednota dôchodcov Slovenska – žiadosť o zmenu rozpočtu v rozpočtových 

položkách na rok 2018 
12. Rozpočtové opatrenie č. 4 
13. Správy predsedov komisií OZ 
14. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
15. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
16. Prerokovanie platu starostu obce 
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 Štefana 
Compeľa. 
 
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 štyridsiateho 
druhého  zasadnutia poslancov Radoslava Mačugu a Štefana Compeľa 
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Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dorazil poslanec Ing. Ján Krajňák s ospravedlnením sa 
za svoje omeškanie. 
 
K bodu 3 
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský vykonal kontrolu plnenia uznesenia zo štyridsiateho 
prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa 
plnia. 
 
K bodu 4 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo s potrebou udelenia súhlasu 
s publikovaním údajov o obci Jakubany v knihe „Stará Ľubovňa – Región mnohých kultúr na 
rozhraní Spiša a Šariša“.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 6        Proti: 0         Zdržali sa: 0  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí jednohlasne s publikovaním historických faktov, údajov, 
obrazových záznamov o Obci Jakubany v publikácii k 50. Výročiu znovu vytvorenia okresu 
Stará Ľubovňa – „Stará Ľubovňa – Región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša“. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením a použitím údajov dotýkajúcich sa Obce 
Jakubany 
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na prerokovanie žiadosť FSk Kečera o odpustenie 
poplatku za prenájom sály Kultúrneho domu pri organizovaní tanečnej zábavy, konanej dňa 
31. 08. 2018.   
 
Žiadosť FSk Kečera je prílohou tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga len dodáva, aby členovia súboru FSk Kečera brali 
na vedomie, že ak sa počas tanečnej zábavy niečo poškodí, sú povinní uhradiť škodu.  
 
Poslanec Ján Compeľ sa pýta, či sa jedná len o poplatok za prenájom sály alebo sú v tejto 
sume zahrnutá aj cena spotrebovaných energií.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedá, že sa jedná o celkovú sumu za prenájom sály počas 
tanečnej zábavy, ide o sumu približne 100,00 €. 
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodáva, že FSk Kečera žiada odpustenie týchto poplatkov za 
organizovanie tanečnej zábavy už po druhýkrát. Chcel by len dodať, že napr. futbalisti 
organizujú rôzne turnaje či už na futbalovom ihrisku alebo v telocvični ZŠ s MŠ Jakubany cez 
zimné obdobie, avšak FSk Kečera aktívne reprezentuje našu obec nielen na Slovensku ale aj 
v zahraničí, no v obci organizuje len tanečné zábavy. Preto je toho názoru, že každá zložka 
v obci, ktorá sa aktívne zapája pri organizovaní obecných akcií, má právo požiadať obec 
o odpustenie poplatku, ak by v budúcnosti organizovala nejakú podobnú kultúrnu akciu 
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O slovo sa prihlásila občianka Katarína Krivoňáková, ktorá dodala, že keďže je aktívnou 
členkou FSk Kečera, musí skonštatovať, že súbor reprezentuje našu obec v regióne, na 
Slovenku, ako aj v zahraničí. Nikto však nevidí, ako dlho musia svoj program po večeroch 
nacvičovať a koľko hodín pri tom strávia a všetko to robia zadarmo.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodal, že nikto netvrdí, že FSk Kečera nereprezentuje obec, 
práve naopak.  
 
Poslanec Ing. Ján Krajňák je toho názoru, že finančné poplatky za prenájom sály Kultúrneho 
domu na organizovanie nejakej akcie by mali byť odpustené pre každú organizáciu jedenkrát 
v roku. 
 
K tomuto bodu nemal nikto z prítomných poslancov pripomienky, a preto starosta obce Ing. 
Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 6       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpustenie finančných poplatkov za prenájom 
sály Kultúrneho domu pre FSk Kečera pri organizovaní tanečnej zábavy konanej dňa 31. 08. 
2018  
 
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie žiadosť Jozef Compeľa, trvale bytom 
Jakubany 568 o odpredaj obecnej KN – C parc. č. 165/5, Zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 1m2, KN –C parc. č. 165/6, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2, KN – C 
parc. č. 165/8, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121 m2 a KN – C parc. č. 165/9, 
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210 m2, ktoré vznikli na základe Geometrického plánu 
č. 6/2018. Spoluvlastnícky podiel obce na nehnuteľnostiach 365 m2 za kúpnu cenu 4,00 
EUR/m2,  
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú pri rodinnom dome žiadateľa a tvoria jeho 
neoddeliteľnú súčasť. Tieto nehnuteľnosti užívali rodičia žiadateľa a vzhľadom k tomu si chce 
vlastnícky vzťah k týmto nehnuteľnostiam majetkoprávne vysporiadať. 
 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa bol 
zverejnený od 19. 07. 2018 do 03. 08. 2018. 
 
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku a Geometrický plán č. 6/2018 sú prílohou tejto 
zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci súhlasili s 
odpredajom obecných dielov a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jozefovi Compeľovi, 
trvale bytom Jakubany 568 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 6/9 – Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0  
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Obec Jakubany odpredáva obecnú parcelu KN – C parc. č. 165/5, Zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 1m2, KN –C parc. č. 165/6, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2, 
KN – C parc. č. 165/8, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121 m2 a KN – C parc. č. 
165/9, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210 m2, ktoré vznikli na základe 
Geometrického plánu č. 6/2018. Obec odpredáva 365 m2 za kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, 
celkom 1 460,00 EUR. 
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú pri rodinnom dome žiadateľa a tvoria jeho 
neoddeliteľnú súčasť. Tieto nehnuteľnosti užívali rodičia žiadateľa a vzhľadom k tomu si chce 
vlastnícky vzťah k týmto nehnuteľnostiam majetkoprávne vysporiadať. 
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s výsledkom 
verejného obstarávania na Rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ Jakubany. Otváranie obálok sa 
uskutočnilo dňa 31. 07. 2018 na Obecnom úrade za prítomnosti členov komisie - pána 
Vladimíra Margetaja, pani Zuzany Milaňákovej a pána Štefana Katreniča. Takisto bol 
prítomný aj riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr. Ladislav Žilecký.  
 
Skonštatoval, že bolo viacero záujemcov, ktorí sa informovali o tomto projekte, nakoniec ale 
svoju ponuku do súťaže podali dve firmy – firma Slovdach, s. r. o. a firma IVS Stará 
Ľubovňa. Víťazom verejného obstarávania na rekonštrukčné práce je firma Slovdach, s. r. o., 
ktorej suma bola 294 136,02 €. Je potrebné počkať na podpísanie zmluvy, následne sa firme 
odovzdá stavenisko a môžu začať s realizáciou prác. Predpokladané ukončenie prác je mesiac 
február 2019.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga reaguje na výsledok verejného obstarávania 
s tým, že suma 294 136,02 €  je podľa jeho názoru značne vyššia ako pôvodne rozpočtovaná 
suma 200 000,00 €.  Nadviazal by aj na vyfakturovanie zmluvnej pokuty pre p. Ing. Guľaša za 
omeškanie vypracovania projektovej dokumentáciu, z dôvodu ktorého sa obci predlžovalo 
stavebné konanie a tým pádom aj rekonštrukčné práce. Podľa jeho názoru nie sú splnené 
podmienky na úhradu faktúry za projektantské služby. Je potrebné k faktúre doložiť preberací 
protokol o prebratí projektovej dokumentácie.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva, že preberací protokol o  odovzdaní/prevzatí 
projektovej dokumentácie zo dňa 10. 05. 2018 bol doložený. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga ďalej pokračuje, že od prebratia projektovej 
dokumentácie ubehli 3 mesiace, obec firme zaplatila faktúru za projektantské služby, zmluvná 
pokuta za omeškanie nebola stále vyfakturovaná a stavebné práce na rekonštrukcii telocvične 
sú pol roka v sklze.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský sa pýta, aká je približná výška zmluvnej pokuty. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že projektová dokumentácia mala byť 
hotová do konca februára, čiže mesiac marec, apríl, 10 dní z mesiaca máj, približne 7 000,00 
€.  
 
Poslanec Radoslav Mačuga sa pýta, či je v tomto prípade nejaké pochybenie zo strany obce. 
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák tvrdí, že obec nijako nepochybila. Projekt sa stále vylepšoval, 
dolaďoval a pripomienkoval a to si vyžiadalo aj svoj čas. RG Ateliér  bol vybraný na základe 
verejného obstarávania, kde dal najnižšiu cenu. Bol oboznámený s podmienkami, v zmluve 
ako aj o zmluvnej pokute za omeškanie vzhľadom na to, že tento projekt je pre obec veľmi 
dôležitý. Projektová dokumentácia bola spracovaná, bolo vydané právoplatne územné ako aj 
stavebné povolenie. Spoločnosti RG Ateliér bude zaslaná výzva na vyjadrenie sa k pokute za 
omeškané vypracovanie projektovej dokumentácie, vzhľadom na to, že časť omeškania 
vznikla, ako už spomenul pri pripomienkovaní a vylepšovaní projektu. 
 
Poslanec Ján Compeľ je za to, aby obec čím skôr riešila  pokutu za omeškané vypracovanie 
projektovej dokumentácie, keďže v dôsledku toho sú termíny na realizáciu rekonštrukcie 
v značnom sklze.  
 
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dorazila poslankyňa Katarína Knapová s 
ospravedlnením sa za svoje omeškanie. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák hovorí, že teraz je potrebné rozhodnúť, či súhlasíme s 
podpísaním zmluvy s vybraným dodávateľom na realizáciu stavebných prác pri rekonštrukcii 
telocvične pri ŽS s MŠ Jakubany, ktorou je firma Slovdach, s. r. o.. Stavebné práce by začali 
od septembra.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodáva, že následkom posúvania termínov, môžeme povedať, 
že aj cena za stavebné práce sa navýšila zvyšovaním cien stavebného materiálu počas letných 
mesiacov. Čakali sme lepšie ponuky, no musíme však akceptovať výsledok verejného 
obstarávania, keďže sa prihlásili len dve stavebné firmy.  
 
Poslanec Ing. Ján Krajňák tvrdí, že momentálne je vysoký dopyt po stavebných prácach, 
keďže naša výzva bola v obchodnom vestníku a prihlásili sa len dve miestne firmy.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodáva, že je potrebné povedať, že koľkokrát nám projektant 
p. Ing. Guľaš prišiel ukázať svoje návrhy a my by sme skonštatovali či sa nám to páči alebo 
nie. Neprišiel ani jedenkrát. Viac to s nami riešil poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva, že projektant p. Ing. Guľaš komunikoval najmä s Ing. 
Mgr. Marek Čopiakom, ktorý následne informoval všetkých poslancov. Pre nás je teraz 
podstatné  či podpíšeme zmluvu s vybraným dodávateľom – firma Slovdach, s. r. o.. 
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský tvrdí, že nemáme veľmi na výber, keďže dodali ponuky len 
dve stavebné firmy. Musíme začať s realizáciou, keďže máme schválených 140 000,00 € 
dotáciu a ZŠ s MŠ potrebuje novú zrekonštruovanú telocvičňu pre svoje fungovanie. Dúfa, že 
sa cena za realizáciu rekonštrukcie nenavýši.    
 
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 podpísanie Zmluvy o dielo v zmysle verejného obstarávania 
s firmou Slovdach, s. r. o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa na rekonštrukciu telocvične 
pri ZŠ s MŠ Jakubany v sume 294 136,02 € 
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Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka, aby začal rokovať s pánom 
Ing. Guľašom ohľadne zmluvnej pokuty za omeškanie odovzdania projektovej dokumentácie 
„Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Jakubany“ 
 
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce JUDr. Jozefovi 
Mačugovi, ktorý predniesol zastupiteľstvu „Správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra“.  
 
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  
 
K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce JUDr. Jozefovi 
Mačugovi, ktorý informuje obecné zastupiteľstvo o požiadavke Gréckokatolíckej cirkvi 
farnosť Jakubany o úhradu pripojovacieho poplatku na rozšírenie elektrickej siete v lokalite 
IBV Vyšná Roveň, keďže posledný pripojovací bod bude kaplnka. Suma pripojovacieho 
poplatku je 189,00 €. 
 
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: 7       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu pripojovacieho poplatku na rozšírenie elektrickej 
energie na stavbe IBV Vyšná Roveň v sume 189,00 € pre Gréckokatolícku cirkev farnosť 
Jakubany 
 
K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák ospravedlnil zástupcov Gréckokatolíckej cirkvi, ktorí sa 
nemohli zúčastniť dnešného zasadnutia a tento bod presúva do najbližšieho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva.  
 
K bodu 11 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s požiadavkou 
Základne organizácie Jednoty dôchodcov Jakubany o presun finančných prostriedkov medzi 
položkami v rozpočte na rok 2018. V položke prepravné, poznávacie zájazdy mali 
rozpočtovanú sumu 1 000,00 € z ktorej majú nevyčerpanú sumu 348,00 € a tú by chceli 
preniesť na položku Všeobecné služby (rehabilitačné pobyty pre dôchodcov). Prenechal teda 
slovo členke Základnej organizácie Jednoty dôchodcov pani Kataríne Krivoňákovej. 
Pani Katarína Krivoňáková informuje obecné zastupiteľstvo s požiadavkou o presun medzi 
položkami v rozpočte, a to Prepravné, poznávacie zájazdy ponížiť zo sumy 1 000,00 € na 
652,00 €, Všeobecný materiál a darčeky pre členov JD ZO v mesiac október ponížiť zo sumy 
600,00 € na sumu 298,00 € a vytvoriť novú položku Všeobecné služby (rehabilitačné pobyty 
pre dôchodcov) v sume 650,00 €. Zmenu žiadajú z dôvodu, že v mesiaci júl si zakúpili 
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rehabilitačné vstupenky do bazéna v termálnom kúpalisku Vrbov  pre členov organizácie 
zúčastnených na zájazde, ale v rozpočte nebola vytvorená položka na tieto vstupenky.  
 
Člen Jednoty dôchodcov Štefan Vasiľ informuje, že vo februári tohto roku bola Výročná 
členská schôdza Jednoty dôchodcov, ktorá sa konala s fašiangovým posedením. Konal sa 
zájazd členov a to po mestách Medzilaborce, Svidník, Bardejov, ďalej sme chodili k ťažko 
chorým členom Jednoty dôchodcov, ktorí sa nemohli zúčastniť schôdze ani zájazdu. Boli sme 
v termálnom kúpalisku Vrbov, tiež to bol pre niektorých členov darček. Pred každým 
výletom, akciou alebo schôdzou hlásime v obecnom rozhlase, že sa niečo organizuje. Nemôže 
zato, že niektorí sa týchto akcií nezúčastňujú. Máme nadiktované, že za 600,00 € ešte musíme 
155 členom nakúpiť nejaký darček. 
 
Pani Katarína Krivoňáková ďalej dodáva, že keď boli v termálnom kúpalisku Vrbov, to bola 
pre ňu odmena, darček za to, že sa stará a organizuje akcie pre Jednotu dôchodcov v obci. Na 
našej členskej schôdzi si schvaľujeme rozdelenie peňazí, ktoré máme vyčlenené z rozpočtu 
obce. Pravidelne na naše schôdze chodí aj pán starosta, nie je problém pozvať aj ostaných 
členom zastupiteľstva a uvidia, že máme stanovený plán prác, podľa ktorého sa riadime. 
Tento plán nám na schôdzi odsúhlasia všetci prítomní členovia organizácie.  
 
Pán Štefan Vasiľ hovorí, že zo svojich peňazí zaplatili vstupné do termálneho kúpaliska 
Vrbov pre členov organizácie a chcú, aby sa im tieto financie preplatili. Organizácia funguje 
už 12 rokov a nikdy nebol problém, až zrazu teraz. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že ku koncu roka, kedy sa upravoval 
rozpočet obce, sa poslanci obecného zastupiteľstva dohodli na tom, že nemôže chodiť jedna 
skupina ľudí z organizácie na tieto zájazdy, roztriedilo sa to na určité položky rozpočtu, aby aj 
ostatní členovia organizácie, ktorí sa nezúčastňujú týchto rehabilitačných pobytov z toho 
niečo mali, vo forme darčeku.  
 
Poslanec Ján Compeľ sa pýta, koľko aktívnych členov má organizácia Jednota dôchodcov 
a koľko členov sa zúčastňuje rehabilitačných pobytov.  
 
Pán Štefan Vasiľ odpovedá, že Jednota dôchodcov má 155 členov, avšak nie všetci sa 
zúčastňujú týchto rehabilitačných pobytov. Vždy pred každým rehabilitačným pobytom 
informujeme členov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Tí, ktorí sa takéhoto pobytu 
nezúčastnia, dostanú samozrejme nejaký darček.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodáva, že aktuálne je položka Všeobecný materiál, darčeky 
pre členov JD ZO na sume 600,00 € čo v prepočte na jedného člena vychádza na 4,00 €. Nie 
všetci členovia sú aktívni a sú schopní zúčastňovať sa na týchto rehabilitačných pobytoch.  
 
Pani Katarína Krivoňáková dodáva, že účastníci sa na zájazdoch striedajú, nechodia stále tí 
istí, môže sa to prekontrolovať podľa prezenčnej listiny.  
 
Poslanec Ján Compeľ sa pýta, že či sa Jednote dôchodcov ponížil rozpočet na tento rok alebo 
aký problém momentálne nastal. 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva, že na položke Prepravné, poznávacie zájazdy majú 
nevyčerpaných 348,00 €, ktoré by chceli presunúť na položku Všeobecné služby 
(rehabilitačné pobyty pre dôchodcov). Výročné schôdze, ktoré organizuje Jednota dôchodcov 
sú bohaté, a taktiež zabezpečujú pre svojich členov darčeky v mesiaci úcty k starším. Takže 
by chceli ponížiť položku darčeky pre členov JD ZO z 600,00 € na 298,00 € a pri sčítaní 
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nevyčerpaných 348,00 € z položky prepravné a 302,00 € z položky darčeky pre členov by 
vznikla položka Rehabilitačné pobyty pre dôchodcov vo výške 650,00 €. Nejedná sa 
o navýšenie rozpočtu pre Jednotu dôchodcov, ale len o presuny medzi jednotlivými 
položkami.  
 
Ekonómka obce pani Anna Rybovičová informuje, že Jednota dôchodcov obdržala 12. 
Januára 2018 list, v ktorom mali oznámené, na aké účely môžu finančné prostriedky využiť. 
Pred vycestovaním na rehabilitačný pobyt mali upovedomiť obecné zastupiteľstvo s tým, že 
darčeky pre členov kupovať nebudú a namiesto toho zakúpia rehabilitačné pobyty. Rozpočet 
bol schválený inak, oni prišli za pani Kolčákovou a chceli preplatiť tieto zakúpené lístky na 
rehabilitačný pobyt v termálnom kúpalisku Vrbov, avšak táto položka v rozpočte nebola 
schválená. Ak jednotlivým položkám rozpočtu nerozumeli, mali sa prísť opýtať a nebola by 
nastala takáto situácia.  
 
Poslanec Ing. Ján Krajňák je toho názoru, že nevyčerpaná suma 384,00 € by sa mohla 
presunúť na položku Všeobecný materiál (rehabilitačné pobyty pre dôchodcov), avšak 
zníženie položky darčeky pre členov by mali ostať na pôvodnej sume.  
 
K tomuto bodu nemal nikto z prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal o tomto 
bode hlasovať.  
 
Hlasovanie o vytvorení novej položky v rozpočte obce Všeobecné služby (rehabilitačné 
pobyty pre dôchodcov), ktorá vznikla presunutím nevyčerpanej sumy 348,00 € z položky 
Prepravné a ponížením položky Všeobecný materiál, darčeky pre členov JD ZO o 302,00 €, v 
sume 650,00 € 
 
Za: 0 
Proti: 4 (Katarína Knapová, Ing. Ján Krajňák, Mgr. Ján Jakubianský, Ján Compeľ) 
Zdržali sa: 3 (Štefan Compeľ, Radoslav Mačuga, PaedDr. Katarína Vasiľová)    
 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje vytvorenie položky v rozpočte obce na rok 2018 - 637004 
Všeobecný materiál (rehabilitačné pobyty pre dôchodcov) v sume 650,00 €, ktorá vznikla 
presunutím nevyčerpanej sumy 348,00 € z položky Prepravné, poznávacie zájazdy 
a ponížením položky Všeobecný materiál - darčeky pre členov JD ZO o 302,00 €, 
 
Hlasovanie o presune nevyčerpanej sumy 348,00 € z položky Prepravné do položky 
Všeobecné služby (rehabilitačné pobyty pre dôchodcov) 
 
Za: 7       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednohlasne presun finančných prostriedkov medzi 
položkami v rozpočte obce na rok 2018, a to zmenu na položke 634004 – Prepravné, 
poznávacie zájazdy, nevyčerpanú sumu 348,00 € presunúť na položku 637004 – Všeobecné 
služby (rehabilitačné pobyty pre dôchodcov) 
 
K bodu 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo ekonómke obce pani Anne Rybovičovej. Tá 
predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 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:    

 
97 862,00 € z toho kód zdroja:                       
       41                 600,00 €  

                                                            46            90 367,00 € 
                 111              6 895,00 € 

bežné výdavky                               7 495,00 € 
                                                           kapitálové výdavky                      90 367,00 € 
 
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

97 862,00 € z toho kód zdroja:   
                41                  600,00 € 
                111               6 895,00 € 

46             90 367,00 € 
 

a zároveň sa bežné výdavky ponížili s kódom zdroja 41 o sumu 8 500,00 € a kapitálové 
výdavky sa navýšili o sumu 98 867,00 € 
 

bežné výdavky                             - 1 005,00 € 
                                                           kapitálové výdavky                      98 867,00 € 

 
 
Rozpočet po úprave:      príjmová časť:                                2 762 637,00 € 
                                         

      výdajová časť:                                   2 753 637,00 € 
 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných poslancov 
už nemal ďalšie 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. 4 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 13 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák predniesol obecnému 
zastupiteľstvu zápisnicu a so žiadosťami, ktoré riešila na svojom zasadnutí.  
 
 
Smrek Peter, Jakubany 176 – žiadosť o odpredaj obecnej parcely 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k odpredaju obecného pozemku a súhlasí so 
zverejnením zámeru na jeho odpredaj v rozsahu 18 m2 podľa doloženého geometrického 
plánu.  
 



11 
 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením Zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce 
Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa na odpredaj obecného dielu parc. KN – C parc. č. 
160/4, Ostatná plocha o výmere 18m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 
28/2018, ktorý vyhotovil Ján Štellmach dňa 18.06.2018, autorizačne overil Ing. Vladimír 
Kupčo a úradne overil Ing. Jarmila Firmentová dňa 06.07.2018 pre Petra Smreka, bytom 
Jakubany č. 176 
 
K bodu 14 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťami o 
majetkoprávne vysporiadanie, ktoré prerokovala na svojom zasadnutí Komisia pre rozvoj, 
výstavbu a inovácie. 
 
Michňová Anna, Jakubany 454 – majetkoprávne vysporiadanie 
Michňová Anna žiada o vydanie potvrdenia obce Jakubany, že vznikom vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti parcela KN-E 4235 o výmere 225 m2, zapísanej na LV 7899 pod B/8 Matľák 
Peter, pod B/9 Matľáková Zuzana r. Guľašiová, pod B/10 Matľáková Katarína v prospech 
Anny Michňovej, Jakubany 454 nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce.  
 
Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesená na webovej stránke 
obce, ako aj obecných tabuliach po dobu 15 dní (01. 08. 2018 - 16. 08. 2018), nebola znesená 
námietka od žiadneho občana.  
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu pani Anny 
Michňovej, Jakubany 545 a súhlasí s vydaním vyjadrenia k MPV.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia obce v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 369/1990 Zb. z., že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcela KN-E 4235 
o výmere 225 m2, zapísanej na LV 7899 pod B/8 Matľák Peter, pod B/9 Matľáková Zuzana r. 
Guľašiová, pod B/10 Matľáková Katarína v prospech Anny Michňovej, Jakubany 454 nie sú 
dotknuté oprávnené záujmy obce. 
 
Regrutová Katarína, Jakubany 577 – majetkoprávne vysporiadanie 
Regrutová Katarína žiada o vydanie potvrdenia obce Jakubany, že vznikom vlastníckeho 
práva k nehnuteľnosti parcela KN-E 5021/3 o výmere 23 m2, orná pôda vedenej na LV 7997 
pod B 1 Michňová Katarína, pod B3 Michňová Anna, pod B5 Dufalová Eva, pod B7 
Štucková Anna r. Michňová, pod B8 Katreničová Zuzana r. Michňová, USA, pod B10 Dufala 
Michal v prospech Kataríny Regrutovej, Jakubany 577 nie sú dotknuté oprávnené záujmy 
obce.  
 
Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesená na webovej stránke 
obce, ako aj obecných tabuliach po dobu 15 dní (19. 06. 2018 - 04. 07. 2018), nebola znesená 
námietka od žiadneho občana.  
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Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu pani Kataríny 
Regrutovej, Jakubany 577 a súhlasí s vydaním vyjadrenia k MPV.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia obce v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 369/1990 Zb. z., že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcela KN-E 5021/3 
o výmere 23 m2, orná pôda vedenej na LV 7997 pod B 1 Michňová Katarína, pod B3 
Michňová Anna, pod B5 Dufalová Eva, pod B7 Štucková Anna r. Michňová, pod B8 
Katreničová Zuzana r. Michňová, USA, pod B10 Dufala Michal v prospech Kataríny 
Regrutovej, Jakubany 577 nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce.  
 
Kundľa Jozef, Matuškova 2, Košice – majetkoprávne vysporiadanie 
Kundľa Jozef žiada o vydanie potvrdenia obce Jakubany, že vznikom vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu  Stará Ľubovňa, katastrálny 
odbor  na liste vlastníctva na LV č.7152 parcela, KN – E 395/1 o výmere 122 m2, 
v spoluvlastníckom podiele  pod B/2 Poľanská Zuzana, pod B/3 Poľanský Štefan, na LV 
6335, parcela KN-E 9400 o výmere 297 m2, pod B/1 Guľaši Demján, pod B/2 Guľaši Ján, 
pod B/3 Guľaši Ján, pod B/4 Guľaši Ján, pod B/5 Guľaši Jozef, pod B/6, Guľaši Jozef, pod 
B/7 Guľaši Michal, pod B/8 Guľaši Štefan, pod B/9 Guľaši Vasil, pod B/10 Jakubjanská 
Anna r. Guľašiová v prospech Jozef Kundľu, Matuškova 2, 040 11 Košice  nie sú dotknuté jej 
oprávnené záujmy. 
 
Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesená na webovej stránke 
obce, ako aj obecných tabuliach po dobu 15 dní (22. 06. 2018 - 09. 07. 2018), nebola znesená 
námietka od žiadneho občana.  
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu pána Jozefa Kundľu, 
Matuškova 2, Košice a súhlasí s vydaním vyjadrenia k MPV.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia obce v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 369/1990 Zb. z., že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej v katastri 
nehnuteľností Okresného úradu  Stará Ľubovňa, katastrálny odbor  na liste vlastníctva na LV 
č.7152 parcela, KN – E 395/1 o výmere 122 m2, v spoluvlastníckom podiele  pod B/2 
Poľanská Zuzana, pod B/3 Poľanský Štefan, na LV 6335, parcela KN-E 9400 o výmere 297 
m2, pod B/1 Guľaši Demján, pod B/2 Guľaši Ján, pod B/3 Guľaši Ján, pod B/4 Guľaši Ján, 
pod B/5 Guľaši Jozef, pod B/6, Guľaši Jozef, pod B/7 Guľaši Michal, pod B/8 Guľaši Štefan, 
pod B/9 Guľaši Vasil, pod B/10 Jakubjanská Anna r. Guľašiová v prospech Jozef Kundľu, 
Matuškova 2, 040 11 Košice  nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy. 
 
 
Mariančík Jozef, Jakuban 337 – majetkoprávne vysporiadanie 
Mariančík Jozef žiada o vydanie potvrdenia obce Jakubany, že vznikom vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu  Stará Ľubovňa, katastrálny 
odbor  na liste vlastníctva na LV7154, KN-E parc. č. 396 o výmere 77 m2 vlastník pod B1 
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Guľaši Ján v spoluvlastníckom podiele 20/200, vlastník  pod B3 Mrug Michal v 
v spoluvlastníckom podiele 1/200, pod B4 Mrug Andrej v spoluvlastníckom podiele 1/200,  
pod B6 Mrug Michal v spoluvlastníckom podiele 1/200, pod B7 Mrug Andrej 
v spoluvlastníckom podiele 1/200, pod B9 Mrugová Mária v spoluvlastníckom podiele 2/200 
nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy. 
  
Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesená na webovej stránke 
obce, ako aj obecných tabuliach po dobu 15 dní (10. 04. 2018 - 24. 04. 2018), nebola znesená 
námietka od žiadneho občana.  
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu pána Jozefa 
Mariančíka, Jakubany 377 a súhlasí s vydaním vyjadrenia k MPV.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia obce v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 369/1990 Zb. z., že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej v katastri 
nehnuteľností Okresného úradu  Stará Ľubovňa, katastrálny odbor  na liste vlastníctva na LV 
7154, KN-E parc. č. 396 o výmere 77 m2 vlastník pod B1 Guľaši Ján v spoluvlastníckom 
podiele 20/200, vlastník  pod B3 Mrug Michal v v spoluvlastníckom podiele 1/200, pod B4 
Mrug Andrej v spoluvlastníckom podiele 1/200,  pod B6 Mrug Michal v spoluvlastníckom 
podiele 1/200, pod B7 Mrug Andrej v spoluvlastníckom podiele 1/200, pod B9 Mrugová 
Mária v spoluvlastníckom podiele 2/200 v prospech Jozefa Mariančíka, Jakubany 337 nie sú 
dotknuté jej oprávnené záujmy. 
 
 
K bodu 15 
V tomto bode neboli vznesené žiadne interpelácie poslancov ani pripomienky občanov, preto 
starosta obce Ing. Ján Krajňák prešiel k ďalšiemu bodu zasadnutia.  
 
 
K bodu 16 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznamuje poslancov obecného zastupiteľstva s ďalším 
bodom rokovania a to je „Určenie platu starostovi obce“, ktorý je prenesený z minulého 
zasadnutia nakoľko požiadal poslancov o priestor, aby si tiež mohol pripraviť a odprezentovať 
svoju činnosť, všetky prebiehajúce projekty a ich stav.  
 
Začal by som projektom IBV Carinka, kde sa snažíme vytvoriť priestor na výstavbu 
rodinných domov. Povodie Hornádu a Bodrogu nás pred vydaním súhlasného stanoviska  
na realizáciu IBV žiada o zabezpečenie opatrení, avšak nešpecifikovali aké to sú. Obec preto 
zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie hladinového režimu Q 100 ročnej vody v 
danej lokalite toku Jakubianky, aby sme aj tento náš zámer mohli čo možno najskôr 
zrealizovať. Podotýka, že v danej lokalite už máme súhlasné stanovisko na výstavbu 
futbalových šatní pre TJ Sokol Jakubany.  
 
Ďalej vo veci Rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ Jakubany“, kde stavebné povolenie už bolo 
vydané a môže sa pokračovať v  prácach. Ohľadne Šatní TJ Sokol Jakubany – obec má 
kompletnú projektovú dokumentáciu, územné konanie je naplánované na 30. 08. 2018, 
následne prebehne stavebné konanie. Bola tu výčitka  k rozšíreniu verejného osvetlenia 
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a rozhlasu, že vraj nieje dokončené. Spýtal sa pána Regruta či je pravda,  že ostalo niečo 
nedokončené, kde ho ubezpečil, že všetky časti z plánovaného rozšírenia boli zrealizované. 
Pri úprave potokov a jarkov môže konštatovať, že sú všetky upravené a vykosené v celej obci. 
V septembri  chceme začať realizovať stojisko kontajnerov na separovaný zber pri starom 
moste. Je potrebné túto plochu vyrovnať, všetky potrebné dokumenty sú vybavené. Následne 
umiestnime panely, nové veľkokapacitné kontajnery sú už objednané, sú tam ešte drobné 
technické problémy ohľadne umiestnenia vchodovej brány na existujúce kompostovisko. 
Dokončila sa rekonštrukcia časti priestorov starého MNV, ktorú bude využívať Jednota 
dôchodcov, aktuálne sa umiestňuje nábytok do týchto priestorov. Čo sa týka akcie „Na 
švatoho Jána“ konštatuje, že sú len dobré ohlasy zo strany občanov, aj keď počasie nás tento 
rok dosť potrápilo. Ďalej pokračujú stavebné práce na rozšírenie kapacity v školskej jedálni, 
tu sa robí nová vetva kanalizácie, napojenie nových pracovísk na vodu, nový obklad, dlažba, 
úsporné osvetlenie, vymaľovanie všetkých priestorov kuchyne a jedálne. Okrem toho je 
zakúpené nové vybavenie, nové riady, kotol na polievku, panvica, škrabka na čistenie 
zemiakov.  
Ohľadne kaštieľa, kde sa plánuje realizácia Domova pre dôchodcov čakáme na  vyjadrenie od 
pána Buka, či tento projekt bude podporený a kedy sa začne s jeho realizáciou. Obec má 
podané ešte dva projekty, a to Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a Elektromobil pre obec, kde 
by sme mohli byť úspešní. Ďalej je nová výzva „Wifi pre teba“ do ktorej by sme sa mohli 
zapojiť, len je potrebné sa porozprávať o podmienkach, či by to bolo efektívne. Predstava je 
wifi zóna v okolí parku alebo v Carinke pri bytovkách.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský sa vyjadril, že na 16. zasadnutí obecného zastupiteľstva on 
sám navrhol vyplatenie odmeny starostovi obce vo výške 35 % za rekonštrukciu sály 
Kultúrneho domu, v domnienke, že sa jedná o jednorazovú odmenu k platu. Je trošku 
sklamaný z toho koľko projektov je začatých od IBV Carinky, cez telocvičňu ZŠ s MŠ až po 
šatne TJ Sokol, ale zatiaľ ani jeden nie je dotiahnutý do konca.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodal, že  všetko papierovo zabezpečil, urgoval to, nie je jeho 
chyba, že veci trvajú dlhšie ako by sme chceli. Z projektov, ktoré boli vymenované bude 
dokončená rekonštrukcia kuchyne v školskej jedálni a  vytvorenie stojiska kontajnerov na 
separovaný zber.  
 
Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová dodala, že vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec 
volebného obdobia, ponechala by výšku platu na doterajšej sume.  
 
 Poslanec Mgr. Ján Jakubianský ďalej dodáva, že sa bavíme o sume približne sedemnásť tisíc 
eur za dva a pol roka. Chcel by preto vidieť aj reálne výsledky dokončených projektov 
a zveľadenie obce ako napríklad v Novej Ľubovni. V zime rozmýšľajú, čo budú v obci robiť, 
na jar už práce realizujú. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák k tomu dodal, že v spolupráci s MAS Ľubovniansko by chceli 
realizovať chodník z Novej Ľubovne do Jakuban. Financovanie tohto projektu bude práve z 
peňazí miestnej akčnej skupiny. 
 
Poslanec Radoslav Mačuga sa vyjadril, že pre porovnanie bol v Šarišskom Jastrabí a tam 
majú z toho istého projektu ako my postavenú úplne novú telocvičňu a takisto 
zrekonštruovanú požiarnu zbrojnicu. V obci máme kamerový systém, no napríklad tri kamery 
v rómskej osade nefungujú pol roka a podľa neho sú aj zle umiestnené, pretože majú zle 
nastavené pohľady.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák k tomu dodal, že umiestnenie kamier je správne. Sledujú 
prístupové cesty do osady a pozemok, kde bude do budúcna vybudované Komunitné centrum. 
Čo sa týka pohľadov tie príde spoločnosť STOP Lup, s. r. o. nastaviť v zmysle požiadaviek. 
Požiarnu zbrojnicu chceme rekonštruovať aj my, podali sme  už dve  žiadosti na jej 
rekonštrukciu. 
 
Nikto z prítomných poslancov už nemal ďalšie pripomienky k tomu bodu a tak nechal starosta 
obce Ing. Ján Krajňák o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 2 (Mgr. Ján Jakubianský, Radoslav Mačuga)    
Proti: 3 (Ing. Ján Krajňák, Katarína Knapová, PaedDr. Katarína Vasiľová)           
Zdržali sa: 2 (Ján Compeľ, Štefan Compeľ) 
 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zníženie platu starostovi obce Jakubany Ing. Jánovi 
Krajňákovi 
 
K bodu 17 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznamuje poslancov obecného zastupiteľstva ohľadne 
Rekonštrukcie podkrovia Kultúrneho domu Jakubany. Pán Margetaj urobil verejné 
obstarávanie, do ktorého sa zapojili tri firmy a ďalšie dve boli následne oslovené, aby dali 
svoje cenové ponuky. Vzhľadom na to, že ani jedna z ponúk nebola nižšia ako tá, ktorá vzišla 
z verejného obstarávania, je potrebné zaujať stanovisko k podpisu zmluvy s dodávateľom, aby 
sa začali stavebné práce aj na Kultúrnom dome. Zároveň je potrebné zabezpečiť realizačný 
projekt statiky a stavebný dozor na rekonštrukciu a dostavbu telocvične pri ZŠ s MŠ 
Jakubany. 
  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
 
Poslanec Radoslav Mačuga tvrdí, že je potrebné osloviť viacerých stavebných inžinierov 
v okolí o ktorých by sme vedeli, že sú spoľahlivý, nech predložia cenové ponuky na 
zabezpečenie stavebného dozoru a tak sa rozhodne, koho sa vyberie. 
 
Nikto z prítomných poslancov už nemal ďalšie pripomienky a tak nechal o tomto bode 
hlasovať.  
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o dielo v zmysle verejného obstarávania 
s Mgr. Michalom Marhefkom, Gen. Štefánika 8, 065 03 Podolínec na Rekonštrukciu 
podkrovia Kultúrneho domu Jakubany  v sume 178 667,56€ 
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K bodu 18 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Ing. Ján 
Krajňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a štyridsiate druhé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Radoslav Mačuga:  

 

 

Compeľ Štefan: 

 
 
 
 
V Jakubanoch  17. 08. 2018       

Ing. Ján Krajňák 
                starosta obce 

                  


