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Z Á P I S N I C A 
 

zo štyridsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  
konaného dňa 05. 10. 2018 o 17,00 hod. 

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

Mgr. Jozef Bakoš 
Ján Compeľ 
Štefan Compeľ 
Katarína Knapová 
Ing. Ján Krajňák 
PaedDr. Katarína Vasiľová 

 
Neprítomní:             Ing. Mgr. Marek Čopiak 

Mgr. Ján Jakubianský 
Radoslav Mačuga 
JUDr. Jozef Mačuga, kontrolór obce 

 
Ostatní prítomní:             Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 
    Anna Rybovičová, ekonómka obce 
                      
Občania obce v počte:  2 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho druhého zasadnutia OZ 
4. Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2017 
5. ZO Jednota dôchodcov Slovenska – žiadosť o zmenu rozpočtu v rozpočtových 

položkách rozpočtovým opatrením 
6. Rozpočtové opatrenie č. 5 
7. Miestna občianska poriadková služba (MOPS) – schválenie zapojenia sa do novej 

výzvy – vyššie finančné krytie 
8. Smrek Peter, Jakubany 176 – odpredaj obecnej parcely KN-C 160/4 o výmere 18 

m2 
9. Duda Jozef, Jakubany 562 – schválenie zámeru prevodu majetku obce 
10. Mačuga Jozef, Jakubany 680 – schválenie zámeru prevodu majetku obce 
11. Schválenie zapojenia sa do národného projektu PRIM 
12. Správy predsedov komisií OZ 
13. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
14. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
15. Rôzne 
16. Záver 

 
K bodu 1  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril a viedol štyridsiate tretie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, 
že počet prítomných poslancov je päť a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
Informoval, že poslankyňa Katarína Knapová bude z pracovných dôvodov trochu meškať. 
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Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 
pozvánkou.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval poslancov na doplnenie programu rokovania. Z 
prítomných poslancov nikto návrh programu nedoplnil, a preto nechal hlasovať o programe 
zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 
Za: 5   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program štyridsiateho tretieho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho druhého zasadnutia OZ 
4. Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2017 
5. ZO Jednota dôchodcov Slovenska – žiadosť o zmenu rozpočtu v rozpočtových 

položkách rozpočtovým opatrením 
6. Rozpočtové opatrenie č. 5 
7. Miestna občianska poriadková služba (MOPS) – schválenie zapojenia sa do novej 

výzvy – vyššie finančné krytie 
8. Smrek Peter, Jakubany 176 – odpredaj obecnej parcely KN-C 160/4 o výmere 

18m2 
9. Duda Jozef, Jakubany 562 – schválenie zámeru prevodu majetku obce 
10. Mačuga Jozef, Jakubany 680 – schválenie zámeru prevodu majetku obce 
11. Schválenie zapojenia sa do národného projektu PRIM 
12. Správy predsedov komisií OZ 
13. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
14. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
15. Rôzne 
16. Záver 

 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Simonu Kolčákovú.  
Za overovateľov zápisnice zastupiteľstvo navrhuje poslancov Mgr. Jozefa Bakoša a Katarínu 
Knapovú. 
 
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 
tretieho  zasadnutia poslancov Mgr. Jozefa Bakoša a Katarínu Knapovú. 
 
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dorazila poslankyňa Katarína Knapová s 
ospravedlnením sa za svoje omeškanie. 
 
K bodu 3 
Poslanec Štefan Compeľ vykonal kontrolu plnenia uznesenia zo štyridsiateho druhého 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia. 
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K bodu 4 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo o Výročnej správe 
konsolidovaného celku za rok 2017, ktorý spracovala pani Agnesa Rejdová.  
 
Táto Výročná správa konsolidovaného celku sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1. 1. 2017 do 

31. 12. 2017. Individuálna účtovná závierka i konsolidovaná účtovná závierka bola vykonaná 

podľa metodických usmernení a výkazy boli odoslané v elektronickej forme v termíne 

stanovenom v zákone. 

 

Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2017 bola poslancom zaslaná na preštudovanie 
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.  
 
Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2017 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto z prítomných poslancov 
nemal pripomienky.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu konsolidovaného celku za rok 2017 
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo s požiadavkou Základnej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Jakubanoch o zmenu rozpočtu v rozpočtových 
položkách. V mesiaci október plánuje Jednota dôchodcov uskutočniť schôdzku - „Mesiac 
úcty k starším“ a rozpočet, ktorý mali im nebude postačovať. Náklady na tohtoročnú výročnú 
schôdzu boli 405,43 €. Suma 294,57 € ktorá im ostáva nebude postačujúca a preto žiadajú o 
presun 200,00 € z položky 633006 - všeobecný materiál, darčeky pre členov ZO JD na 
položku 637002 - občerstvenie na kultúrne akcie ZO JD, navýšená z 700,00 € na 900,00 €. 
Starosta Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
 
Ekonómka obce, pani Rybovičová dodala, že sa jedná len o presuny 200,00 € medzi 
položkami v rozpočte, a to presun z položky darčeky pre členov na položku občerstvenie na 
kultúrne akcie pri príležitosti konania schôdze v mesiaci október.  
 
Nikto z prítomných poslancov nemal k tomu bodu pripomienky a tak nechal starosta obce 
Ing. Ján Krajňák o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 5        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne presun finančných prostriedkov medzi 
položkami v rozpočte obce na rok 2018, a to zmenu na položke 633006 – Všeobecný materiál, 
darčeky pre členov ZO Jednota dôchodcov v sume 200,00 € presunúť na položku 637002 – 
Občerstvenie na kultúrne akcie ZO Jednota dôchodcov 
 
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. 5 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.  
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Príjmy rozpočtu po úprave sa navýšili o:    
 
 7 930,00 € z toho kód zdroja:                       
       41              2 500,00 €  

                                                            43                 415,00 € 
        111            5 015,00 € 

bežné príjmy                                  7 515,00 € 
                                                           kapitálové príjmy                              415,00 € 
 
 
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

 2 500,00 € z toho kód zdroja:   
                41               2 500,00 € 

111             5 015,00 € 
bežné výdavky                               7 515,00 € 

 
 
Rozpočet po úprave:      príjmová časť:                                2 770 567,00 € 
                                         

      výdajová časť:                                   2 761 152,00 € 
 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 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: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 5 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 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s novou výzvou 
pre Miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS), ktorá má vyššie finančné krytie. Projekt 
je na 2 roky. Obec by podala žiadosť, tak aby sa zamestnaní pracovníci  nemenili a len by sa 
využilo vyššie finančné krytie na jestvujúcich zamestnancov. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
 
Poslanec Ján Compeľ je toho názoru, že pracovníci MOPS si svoju prácu robia zodpovedne 
a je za zapojenie sa obce do tejto novej výzvy.  
 
K tomuto bodu nemal nikto z prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal o tomto 
bode hlasovať.  
 
Za: 6       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí  
- jednomyseľne s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

program rozvoja obce, 
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- jednomyseľne so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov, 

- jednomyseľne so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu 
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 
výdavkami projektu, 

 
Kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1 
Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba Jakubany 2 
  
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie žiadosť Petra Smreka, trvale bytom 
Jakubany 176 o odpredaj obecnej 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 za kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, 
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa:  
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú pri záhradke žiadateľa a tvorí jej neoddeliteľnú 
súčasť. Tieto nehnuteľnosti užívali už rodičia žiadateľa a z toho dôvodu si chce vlastnícky 
vzťah k týmto nehnuteľnostiam majetkoprávne vysporiadať. 
 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa bol 
zverejnený na webovej stránke obce, ako aj obecných tabuliach po dobu 15 dní ( 31. 08. 2018 
- 17. 09. 2018) 
 
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku a Geometrický plán č. 28/2018 sú prílohou tejto 
zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci súhlasili s 
odpredajom obecnej parcely a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 6       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Petrovi Smrekovi, 
trvale bytom Jakubany 176 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   
 
Obec Jakubany odpredáva obecnú parcelu 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. Obec odpredáva 18 m2 za kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, 
celkom 72,00 EUR. 
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa:  
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú pri záhradke žiadateľa a tvorí jej neoddeliteľnú 
súčasť. Tieto nehnuteľnosti užívali už rodičia žiadateľa a z toho dôvodu si chce vlastnícky 
vzťah k týmto nehnuteľnostiam majetkoprávne vysporiadať. 
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K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie žiadosť Jozefa Dudu, Jakubany 562 
o odpredaj obecnej parcely EKN 2494/2 o výmere 11 m2, zapísanej na LV 6930, druh 
pozemku trvalé trávne porasty. 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k odpredaju obecného pozemku a súhlasí so 
zverejnením zámeru na jeho odpredaj v rozsahu 11 m2. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 6       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie Zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce 
Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa na odpredaj obecného dielu parc. EKN parc. č. 
2494/2, druh pozemku trvalé trávne porasty, o výmere 11 m2 pre Jozefa Dudu, bytom 
Jakubany 562 
 
K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie žiadosť Jozefa Mačugu, Jakubany 680 
o odpredaj obecnej parcely EKN 13736/29 o výmere 7 m2, zapísanej na LV 6930, ktorá sa 
nachádza pri rodinnom dome žiadateľa. 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k odpredaju obecného pozemku a súhlasí so 
zverejnením zámeru na jeho odpredaj v rozsahu 7 m2. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 6       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie Zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce 
Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa na odpredaj obecného dielu parc. č. EKN 13736/29, 
zapísanej na LV 6930, o výmere 7 m2 pre Jozefa Mačugu, bytom Jakubany 680 
 
K bodu 11 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo so žiadosťou ZŠ s MŠ 
Jakubany o zapojenie sa do národného projektu PRIM. Jedná sa o projekt „Podpora 
predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto bodu nemal nikto z 
prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 6       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti a zapojenie sa do Národného projektu 
„Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ 
 
K bodu 12 
Komisia priestupková 
Predseda priestupkovej komisie Ing. Ján Krajňák predniesol poslancom obecného 
zastupiteľstva správu o spore, ktorý riešila na svojom zasadnutí dňa 07. 09. 2018. Keďže sa 
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spor medzi prítomnými občanmi neskončil zmierom, jeden z prítomných následne podal 
žalobu na Okresný súd v Starej Ľubovni o určenie vlastníckych práv.   
 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák predniesol obecnému 
zastupiteľstvu zápisnicu so žiadosťami, ktoré riešila na svojom zasadnutí.  
 
Kuľanda Ján, Jakubany 660 – žiadosť zámenu o odpredaj časti obecnej parcely 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom a zámenou obecného pozemku. Poslanci budú 
o   odpredaji, resp. zámene pozemkov s pánom Jánom Kuľandom ešte rokovať. 
 
Krajňáková Anna, Jakubany 306 – žiadosť o odpredaj obecnej parcely 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku. Predmetná parcela slúži 
ako prístupová cesta k viacerým pozemkom.  
 
Obec Nová Ľubovňa – vybudovanie chodníka medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s obcou Nová Ľubovňa kvôli vybudovaniu chodníka, ktorý 
bude spájať naše obce. Ročný nájom bude 1,00 €. Realizácia bude riešená prostredníctvom 
Miestnej akčnej skupiny Ľubovniansko.   
 
K bodu 13 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťami o 
majetkoprávne vysporiadanie, ktoré prerokovala na svojom zasadnutí Komisia pre rozvoj, 
výstavbu a inovácie. 
 
Štucka Štefan, Košice – majetkoprávne vysporiadanie 
Štucka Štefan žiada o vydanie potvrdenia obce Jakubany, že vznikom vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti parcela č. KN-C 665 a parcela č. KN-C 671 zapísaných na LV č. 7222, 7221, 
7219 v prospech Štucku Štefana, Wuppertálska 1406/15, Košice 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 (24. 08. 2018 - 12. 09. 2018), nebola znesená 
námietka od žiadneho občana.  
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu pána Štefana Štucku, 
bytom Wuppertálska 1406/15, Košice a súhlasí s vydaním vyjadrenia k MPV po doložení 
geometrického plánu.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 6        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 č. KN-C 665 a 
parcela č. KN-C 671, zapísaných na LV č. 7222,7221 a 7219 v prospech Štefana Štucku, 
bytom Wuppertálska 1406/15, Košice nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce. 
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K bodu 14 
Inplementácie poslancov 
 
Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová 
Chcela by upozorniť na niektoré miesta v obci, kde je potrebné osadiť dopravné zrkadlá kvôli 
bezpečnosti a zároveň by chcela poprosiť o osadenie sieťok na okná v materskej škole.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva, že nové dopravné zrkadlá sú už zakúpené, v blízkom 
čase budú v obci osadené. Sieťky na okná do materskej školy zabezpečí riaditeľ školy.  
 
Poslanec Ján Compeľ  
Chcel by sa informovať ohľadne ohňostrojov počas bežných dní v roku, či má obec prijaté 
nejaké VZN, ktoré by používanie ohňostrojov vo všedné dni (okrem Silvestra) zakazovalo, 
vzhľadom na rušenie nočného pokoja počas uplynulých dvoch svadieb.  
 
Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová 
Chcela by sa opýtať, či by sa nemohlo realizovať oplotenie cintorína zo zadnej časti od 
Kamenca.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedá, že ešte je potrebné realizovať zvoz zeminy na toto 
miesto. Avšak do budúcna sa plánuje s realizáciou dokončenia oplotenia cintorína.  
 
Poslanec Ján Compeľ 
Chcel by sa opýtať ohľadne sypania smetí v lokalite za Starým mostom, pretože ľudia tam už 
sypú rôznorodý odpad. A nie len občania našej obce. Je potrebné zriadiť na tomto mieste 
zberný dvor , zamestnať tam človeka, ktorý by bol zodpovedný za poriadok a vedel by, aký 
odpad tam daný človek ide sypať.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedá, že nové kontajnery na odpad sú objednané, pán 
Regrut upraví v lokalite terén, aby sa mohli poklásť betónové panely, na ktoré budú 
umiestnené tieto kontajnery. Do budúcna bude potrebné  vybudovať zberný dvor.   
 
Interpelácie občanov 
Katrenič Štefan, Jakubany 477 
Chcel by upozorniť na pivnicu nachádzajúcu sa v hornej časti obce, smer píla, ktorú je 
potrebné odstrániť alebo upraviť, nakoľko ohrozuje občanov. Navrhuje tam vybudovanie 
detského ihriska . Taktiež by chcel upozorniť na deti a mladých, ktorí vo večerných hodinách 
navštevujú futbalové ihrisko, robia hluk, ničia tribúnu a futbalové bránky.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva, že obec má v úmysle na tomto mieste po rokovaní 
s majiteľkou pivnice vybudovať v tejto lokalite oddychovú zónu, resp. detské ihrisko. 
Futbalové ihrisko sa môže vo večerných hodinách zamykať a taktiež ho budú denne 
kontrolovať pracovníci MOPS.  
 
 
K bodu 15 
Rôzne 
a.) Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné zastupiteľstvo s požiadavkou stávkovej 

spoločnosti Niké, spol. s r. o., ktorá má prevádzku v „Bare u Jančíka“ o predĺženie 
činnosti na rok 2019. 
 



9 
 

Poslanci obecného zastupiteľstva nemajú výhrady k predĺženiu činnosti stávkovej spoločnosti 
Niké v prevádzke „Bar u Jančíka“ a preto starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode 
hlasovať. 
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie činnosti pobočky stávkovej spoločnosti Niké, spol. 
s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava v prevádzke „Bar u Jančíka“,065 12  Jakubany 619  
na rok 2019 
 
b.) Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil obecné zastupiteľstvo s uzatvorením nájomnej 
zmluvy medzi obcou Jakubany a obcou Nová Ľubovňa, kvôli vybudovaniu chodníka popri 
PD Nová Ľubovňa. Jedná sa o výmer 720 m2 za sumu 1,00 €/rok.  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva nemajú výhrady k podpísaniu zmluvy medzi obcou 
Jakubany a obcou Nová Ľubovňa, a preto starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode 
hlasovať. 
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie nájomnej zmluvy medzi obcou Jakubany a obcou 
Nová Ľubovňa, na prenájom pôdy o výmere 720 m2 za nájomnú sumu 1,00 € za rok 
 
c.) Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie návrh na úpravu dodatku č. 3 
k VZN 1/2009, prílohy č. 3 výška príspevku na stravu dôchodcov. Prepočítaná výška 
príspevku obce v súvislosti s výškou životného minima od 1. júla 2018 do 30. júna 2019, 
ktorá je v sume 205,07 € pre jednotlivca je určená takto:  

a) Ak je dôchodok do 287 € (1,4 násobok životného minima 205,07 €) – príspevok obce 
je 0,80 € / obed 

b) Ak je dôchodok od 288 € do 328,00 € (1,6 násobok životného minima 205,07 €) – 
príspevok obce je 0,50 € / obed.  

Ostatné body tejto prílohy ostávajú v platnosti.  
 
Návrh úpravy Dodatku č. 3 k VZN 1/2009 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K návrhu nemal nikto 
pripomienky a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
   
 Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zmenu Dodatku č. 3 k VZN 1/2009, prílohy č. 
3 výška príspevku na stravu dôchodcov v bodoch a) a b). Prepočítaná výška príspevku obce 
v súvislosti s výškou životného minima od 1. júla 2018 do 30. júna 2019, ktorá je v sume 
205,07 € pre jednotlivca je určená takto:  

a) Ak je dôchodok do 288,00 € (1,4 násobok životného minima 205,07 €) – príspevok 
obce je 0,80 € / obed 

b) Ak je dôchodok od 288,00 € do 328,00 € (1,6 násobok životného minima 205,07 €) – 
príspevok obce je 0,50 € / obed. 

 
d.) Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo o zmene druhu pozemku 
pod plánovanými šatňami pre TJ Sokol Jakubany, keďže 11 000 m2 bolo zapísaných v 
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katastri nehnuteľností ako orná pôda, bolo potrebné previesť ju na ostaná plocha, aby sa 
mohla realizovať výstavba týchto šatní. Stavebné povolenie sa aktuálne rieši. Predpokladaná 
hodnota zákazky z Výkaz/výmer stavby je do 180 000,00 €. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák má plánované stretnutie s investičným riaditeľom 
Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti v Poprade s pánom Ing. Mgr Štefanom 
Bukovičom ohľadne vodovodu a prípojky na objekt Šatní pri futbalovom ihrisku, keďže 
investičné náklady na zavedenie vody pre tento objekt projektant vyčíslil na 29 800,00 €. 
Cieľom stretnutia je dohodnúť zabezpečenie realizácie vodovodu na napojenie objektu z 
prostriedkov Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, pričom obec by 
zabezpečila stavebné povolenia, realizáciu výkopu a obsypu kladených rúr.  
 
Poslanec Mgr. Jozef Bakoš dodáva, že suma 180 000,00 € je vysoká, vzhľadom k tomu, že 
dotáciu na vybudovanie týchto šatní máme dotáciu len 10 000,00 € .  
 
Poslanec Ján Compeľ je toho názoru, aby sa za peniaze z dotácie nakúpil stavebný materiál 
(tehly), aby sa využili. 
 
Poslanec Ing. Ján Krajňák súhlasí s realizáciou projektu ako aj so spustením verejného 
obstarávania na výstavbu  šatní pri futbalovom ihrisku 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva že bude nutné požiadať o posunutie termínu čerpania 
dotácie a  doloženie skolaudovania objektu do 31.12.2019 
 
Nikto z prítomných poslancov už nemal k tomuto bodu pripomienky, a tak nechal starosta 
obce Ing. Ján Krajňák hlasovať o spustení verejného obstarávania na projekt Rozšírenie 
futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní. 
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie verejného obstarávania na realizáciu projektu 
Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavby nových šatní. Zákazka s 
nízkou hodnotou postupom podľa § 117 ZoVO. 
 
e.) Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo o návrhu na 
vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2015 – 
2018 v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov.  
 
Nevyčerpaná dovolenka za rok 2017 v rozsahu 14 dní k 30. 09. 2018 a za rok 2018 v rozsahu 
23 dní k 30. 11. 2018, spolu 37 dní.  
 
Ekonómka obce, pani Rybovičová dodala, že 18 dní dovolenky je ešte možné do konca 
funkčného obdobia vyčerpať, zvyšných 19 dní navrhuje preplatiť.  
 
Náhrada platu: 
Počet hodín za deň – 7,5 hod.. 
Priemerný hodinový plat – 16,75 €/hod. 
Preplatená náhrada za 1 deň – 125,62 € 
Preplatená náhrada 19 dní x 125,62 = 2 386,78€ 
Spolu:      2 386,78 € 
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Dôvodová správa: 
Starostovi obce počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka 
práce. Podmienky preplatenia nevyčerpanej dovolenky upravuje §2 ods.2 zákona č. 253/1994 
Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
Dôvody nevyčerpanej dovolenky: 
Pracovná vyťaženosť pri realizácii prebiehajúcich projektov. Rekonštrukcia a dostavba 
telocvične, výstavba šatní pri futbalovom ihrisku a komunitné centrum. 
 
Vzhľadom na uvedené sa navrhuje schváliť vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú 
dovolenku v rozsahu 19 dní, s poukázaním na ustanovenie §2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. 
Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku bude realizovaná rozpočtovým opatrením 
z nevyčerpaných výdajov schváleného rozpočtu obce pre rok 2018.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto bodu nemal nikto z 
prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 6        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostovi obce Ing. Jánovi 
Krajňákovi za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 19 dní. 
 
K bodu 16 
Záver 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Ing. Ján 
Krajňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a štyridsiate tretie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Jozef Bakoš:  

 

 

Katarína Knapová: 

 

V Jakubanoch  05. 10. 2018                Ing. Ján Krajňák 

                                                                                    starosta obce    
     
          


