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Z Á P I S N I C A 
 

zo štyridsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  
konaného dňa 26. 10. 2018 o 17,00 hod. 

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

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

 
Neprítomní:             - 
 
Ostatní prítomní:             Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 
    Anna Rybovičová, ekonómka obce 
                      
Občania obce v počte:  1 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho tretieho zasadnutia OZ 
4. ZŠ s MŠ - žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2018 
5. Rozpočtové opatrenie č. 6 
6. Odborné stanovisko hlavné kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2019 
7. Schválenie rozpočtu obce Jakubany na rok 2019 - 2021 aj Programového rozpočtu 
8. Duda Jozef, Jakubany 562 - odpredaj obecnej parcely EKN 2494/2 o výmere 11 

m2 
9. Správy predsedov komisií OZ 
10. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
12. Rôzne 
13. Záver 

 
K bodu 1  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril a viedol štyridsiate štvrté zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, 
že počet prítomných poslancov je sedem a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
Informoval, že poslanci Ing. Mgr. Marek Čopiak a Ján Compeľ budú z pracovných dôvodov 
trochu meškať. 
 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 
pozvánkou.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval poslancov na doplnenie programu rokovania. Z 
prítomných poslancov nikto návrh programu nedoplnil. Sám doplnil program o body 
„Gréckokatolícka charita Prešov – žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019“, „Slovenský 
vodohospodársky podnik - Návrh na zámenu pozemkov“ a „Zrušenie uznesenia č. 
42/A8/2018 a schválenie nového uznesenia o podpise zmluvy o dielo na rekonštrukciu 
podkrovia KD Jakubany“ a nechal o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať.  
 
Za: 7   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program štyridsiateho štvrtého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho tretieho zasadnutia OZ 
4. ZŠ s MŠ - žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2018 
5. Rozpočtové opatrenie č. 6 
6. Odborné stanovisko hlavné kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2019 
7. Gréckokatolícka charita Prešov – žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 
8. Schválenie rozpočtu obce Jakubany na rok 2019 - 2021 aj Programového rozpočtu 
9. Duda Jozef, Jakubany 562 - odpredaj obecnej parcely EKN 2494/2 o výmere 11 

m2 
10. Správy predsedov komisií OZ 
11. Slovenský vodohospodársky podnik – návrh na zámenu pozemkov 
12. Zrušenie uznesenia č. 42/A8/2018  
13. Schválenie podpisu zmluvy o dielo na rekonštrukciu podkrovia KD Jakubany 
14. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
15. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
16. Rôzne 
17. Záver 

 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Simonu Kolčákovú.  
Za overovateľov zápisnice zastupiteľstvo navrhuje poslancov Ing. Jána Krajňáka a 
PaedDr. Katarínu Vasiľovú. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo štyridsiateho 
štvrtého  zasadnutia poslancov Ing. Jána Krajňáka a PaedDr. Katarínu Vasiľovú. 
 
K bodu 3 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský vykonal kontrolu plnenia uznesenia zo štyridsiateho tretieho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia. 
 
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak prišiel neskôr a za 
svoje omeškanie sa ospravedlnil. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol obecnému zastupiteľstvu informáciu, 
že v rámci kontroly uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, kde bolo schválené zverejnenie 
zámeru prevod majetku obce v bode 10 - odpredaj obecnej parcely EKN 13736/29 o výmere 7 
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m2 v prospech Mačugu Jozefa, Jakubany 680, nebolo možné tento zámer vyvesiť, nakoľko 
nie je vytvorený Geometrický plán, ktorým by sa odčlenila predmetná parcela.  
 
Ďalej bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru v Starej Ľubovni na preskúmanie 
zákonitosti uznesení prijatých v bode 15 Rôzne, keďže pri schvaľovaní bodov programu v 
ňom neboli zahrnuté. Podľa jeho názoru mali byť jednotlivé body v časti Rôzne doplnené ako 
samostatné body v programe zasadnutia, ktorý sa schvaľuje na začiatku rokovania. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák reaguje, že hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga mal 
o tejto skutočnosti informovať obecné zastupiteľstvo najneskôr na začiatku rokovania a mohli 
sa tieto body zahrnúť do programu tohto obecného zastupiteľstva. Rovnako sa mu zdá 
podanie podnetu na Okresnú prokuratúru v Starej Ľubovni hlavným kontrolórom obce za 
nanajvýš nekorektné. 
 
Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová dodáva, že hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef 
Mačuga mohol upozorniť poslancov obecného zastupiteľstva na začiatku rokovania ohľadne s 
potrebou zahrnúť tieto body do samostatných bodov v programe. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že sa tohto rokovania z pracovných 
dôvodov nezúčastnil.  
 
K bodu 4 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo s požiadavkou ZŠ s MŠ 
Jakubany o úpravu rozpočtu na rok 2018, ktorú na komisii predniesol a vysvetlil riaditeľ ZŠ s 
MŠ PaedDr. Michal Hanečák. Ide o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie na rok 
2018 nasledovne: 
pre školskú jedáleň pre ZŠ v sume 3 000,00 €,  
pre školskú jedáleň pre MŠ v sume 1 500,00 €, 
pre školský klub detí v sume 3 800,00 €, 
pre centrum voľného času v sume 1 000,00 €, 
na úpravu administratívnych priestorov v sume 2 500,00 €. 
 
Žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany o úpravu rozpočtu na rok 2018 je prílohou tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
 
Poslanec Ing. Ján Krajňák by sa chcel opýtať kto je zodpovedný za kontrolu ZŠ s MŠ 
Jakubany, že finančné prostriedky, ktoré sa mali vyčerpať do konca kalendárneho roka 2018 
boli vyčerpané do konca školského roka 2017/2018.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga sa vyjadril, že po finančnej stránke je čerpanie 
finančných prostriedkov v súlade so zákonom. 
 
Poslankyňa Katarína Knapová dodáva, že je nezodpovedné zo strany bývalého riaditeľa 
vyčerpať rozpočet schválený na celý rok 2018 v jeho polovici.  
 
Ekonómka obce Anna Rybovičová tvrdí, že účtovanie je robené priebežne, pri uzávierke za 
2.Q bol vo funkcii ešte bývalý riaditeľ ZŠ s MŠ. Taktiež nevyčerpaná dovolenka bývalého 
riaditeľa a jej následné preplatenie sa malo prerokovať, na čo sama upozorňovala poslancov 
obecného zastupiteľstva.   
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Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodáva, že bolo potrebné sa nad tým viac zamyslieť, pretože 
72 dní nevyčerpanej dovolenky nie je málo. Až teraz je vidieť dôsledky.  
 
Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová tvrdí, že je zbytočné sa tým teraz zaoberať, 
dôležitejšie je riešiť momentálnu finančnú situáciu v ZŠ s MŠ.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák dodáva, že bývalý riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany tieto finančné 
prostriedky vyčerpal a nový riaditeľ PaedDr. Michal Hanečák teraz nemá prostriedky na 
zabezpečenie fungovania školy. Tento stav  nemôžeme dopustiť, a preto navrhuje požiadavku 
ZŠ s MŠ Jakubany schváliť.  
 
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 úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Jakubany na rok 
2018 
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo ekonómke obce pani Anne Rybovičovej. Tá 
predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 v 
súlade s odst. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Materiál bol poslancom predložený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na 
preštudovanie.  
 
Príjmy rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

 
               0 € z toho kód zdroja:                       
       41                    0,00 €  

                                                             
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

               0 € z toho kód zdroja:   
                41                     0,00 € 

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

      výdajová časť:                                   2 761 152,00 € 
 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 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: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 6 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 



5 
 

K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce JUDr. Jozefovi 
Mačugovi, ktorý predniesol Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
obce  vrátane programov a podprogramov na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu obce 
Jakubany na roky 2020-2021.  
 
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:  
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2019,  
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2020,  
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – 
teda na rok 2021 
 
Konštatoval, že ročné hospodárenie je prebytkové a odporúča obecnému zastupiteľstvu 
schváliť návrh rozpočtu obce Jakubany vrátane programov a podprogramov na rok 2019 a 
zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce Jakubany na roky 2020 - 2021. 
 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jakubany vrátane 
programov a podprogramov na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 
- 2021 je prílohou tejto zápisnice.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Jakubany na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 - 2021   
 
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou 
Gréckokalíckej charity Prešov o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2098 vo výške 1 100,00 
€ na krytie časti prevádzkových nákladov Domova sociálnych služieb, ambulantná forma, 
Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, ktorú navštevujú prijímatelia sociálnych služieb aj z našej 
obce. Dodal, že obecné zastupiteľstvo schválilo na rok 2018 Gréckokatolíckej charite Prešov 
sumu 950,00 € na krytie týchto prevádzkových nákladov.  
  
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský dodal, že toto zariadenie navštevujú dvaja žiaci z našej obce, 
preto by bolo vhodné tejto žiadosti vyhovieť, avšak chcel tieto peniaze darovať na niečo 
konkrétne. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že toto zariadenie potrebuje túto dotáciu 
na pokrytie hlavne prevádzkových nákladov.  
 
K tomuto bodu nemal už nikto z prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal starosta 
obce Ing. Ján Krajňák o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poskytnutie jednorázovej finančnej dotácie na 
rok 2019 vo výške 1 100,00 € Gréckokatolíckej charite Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov 
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K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák prenechal slovo ekonómke obce pani Rybovičovej, ktorá 
predložila obecnému zastupiteľstvu návrh programového rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 
a na požiadanie vysvetlila jednotlivé položky vo výdajovej a príjmovej časti.   
 
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 11. 10. 2018 a zvesený dňa 26. 10. 2018.   
 
Obec  
bežné príjmy           1 215 193,00 €   bežné výdaje   881 130,00 €  
Základná škola s materskou školou  
bežné príjmy              860 973,00 €   bežné výdaje   860 973,00 €  
dotácie obce pre originálne kompetencie      242 447,00 €  
vlastné príjmy               94 350,00 €   vlastné výdaje    94 350,00 €  
  
bežné príjmy           2 170 516,00 €   bežné výdaje           2 078 900,00 €  
kapitálové príjmy                 1 000,00 €   kapitálové výdavky    774 367,00 €  
FO príjmy                         0,00 €   FO výdavky                40 264,00 €  
Prevod z roku 2018                143 500,00 € 
Prevod z rezervného fondu    587 215,00 €   
Fond opráv pre BD A+B            8 700,00 € 
 
Spolu príjmy           2 902 231,00 €   Spolu výdavky         2 902 231,00 €  
 
 
 
Návrh rozpočtu vrátane programov a podprogramov na roky 2019 - 2021 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 jednomyseľne schvaľuje Rozpočet obce Jakubany vrátane programov a 
podprogramov na rok 2019 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet obce Jakubany vrátane 
programov a podprogramov na roky 2020 - 2021 
 
 
K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie žiadosť Jozefa Dudu, Jakubany 562 
o odpredaj obecnej parcely EKN 9156/1 o výmere 11 m2, zapísanej na LV 6930, druh 
pozemku trvalé trávne porasty. 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k odpredaju obecného pozemku v rozsahu 11 m2. 
 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa bol 
zverejnený na webovej stránke obce, ako aj obecných tabuliach po dobu 15 dní (11. 10. 2018 
- 26. 10. 2018) 
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Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku je prílohou tejto zápisnice.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
Za:8       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jozefovi Dudovi, 
trvale bytom Jakubany 562 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 všetkých poslancov. Počet 
prítomných poslancov 8/9 – Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0   
 
Obec Jakubany odpredáva obecnú parcelu KN – E parc. č. 9156/1, LV 6930, trvalý trávnatý 
porast o výmere 11m2. Obec odpredáva 11 m2 za kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 44,00 
EUR. 
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa:  
Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza pri rodinnom dome žiadateľa a tvorí jeho neoddeliteľnú 
súčasť. Z toho dôvodu si chce vlastnícky vzťah k tejto nehnuteľnosti majetkoprávne 
vysporiadať. 
 
 
K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval predsedov komisií, aby oboznámili obecné 
zastupiteľstvo so správami zo svojich zasadnutí.  
 
Komisia finančná 
Predseda finančnej komisie Mgr. Ján Jakubianský predniesol poslancom obecného 
zastupiteľstva správu zo svojho zasadnutia konaného dňa 24. 10. 2018, kde prejednávala 
rozpočet obce a rozpočet ZŠ s MŠ Jakubany.  
 
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.  
 
 
K bodu 11 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo so žiadosťou 
Vodohospodárskeho podniku, Odštepný závod Košice na zámenu pozemku  p. Vincenta 
Mirgu, bytom Jakubany 546 a p. Alžbety Mirgovej, bytom Jakubany 620, ktorí si chcú 
majetkoprávne vysporiadať pozemky. Jedná sa o parcelu E KN č. 6370/4, druh pozemku 
vodná plocha o výmere 776 m2 a taktiež o parcelu E KN č. 6370/1, druh pozemku vodná 
plocha o výmere 85 m2, zapísané na LV č. 665, k. ú. Jakubany, celková výmera teda 861 m2.  
Obec by do zámeny mohla ponúknuť práve časti parcely, na ktorej sa nachádza nové koryto 
vodného toku - Šmidovec, parcela C KN č. 2628/11, druh pozemku ostatná plocha o výmere 
4256 m2, zapísanej na LV 3339, k. ú. Jakubany.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
Poslanec Ing. Ján Krajňák tvrdí, že obec zregulovala a upravila obecný potok Šmidovec z 
prostriedkov európskej únie.  
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Ekonómka obce p. Rybovičová dodáva, že 5 rokov bolo sa musela spracovávať 
Monitorovacia správa ohľadne projektu regulácie týchto potokov. 
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga informuje, že Slovenský vodohospodársky 
podnik chce od obce vyjadrenie či sme ochotní realizovať zámenu pozemkov podľa ich 
požiadavky.  
 
Poslanec Ing. Ján Krajňák tvrdí, že obec získala cez projekt EÚ finančnú dotáciu na realizáciu 
regulácie týchto potokov, keďže Slovenský vodohospodársky podnik by takúto dotáciu od 
štátu nezískal.   
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský je ochotný rokovať, avšak nie so zaslaným návrhom na 
zámenu.  
 
K tomuto bodu nemal nikto z prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal starosta 
obce Ing. Ján Krajňák o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 8       Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia o možnosti realizácie zámeny pozemku 
s Vodohospodárskym podnikom, štátny podnik, Odštepný závod Košice, avšak nie s návrhom, 
ktorý bol písomne zaslaný dňa 16. 10. 2018 
 
 
K bodu 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo o chybnom prijatí Uznesenia 
č. 42/A8/2018, v ktorom sa schválilo podpísanie zmluvy o dielo s konateľom spoločnosti, 
miesto so spoločnosťou, ktorá bude realizovať Rekonštrukciu podkrovia KD Jakubany. Je 
preto potrebné toto Uznesenie zrušiť a prijať nové.  
 
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva prišiel poslanec Ján Compeľ a ospravedlnil sa za 
svoje omeškanie. 
 
K tomuto bodu nemal nikto z prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal o tomto 
bode hlasovať.  
 
Za: 9      Proti: 0       Zdržali sa: 0    
  
Obecné zastupiteľstvo ruší jednomyseľne platnosť Uznesenia č. 42/A8/2018 zo dňa 17. 08. 
2018 v znení „Obecné zastupiteľstvo na svojom štyridsiatom druhom zasadnutí schvaľuje 
jednomyseľne 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€ 
 
 
K bodu 13 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe prijať nové znenie 
uznesenia na podpísanie zmluvy o dielo s firmou, ktorá na základe výsledku verejného 
obstarávania bude realizovať Rekonštrukciu podkrovia KD Jakubany. 
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K tomuto bodu nemal nikto z prítomných poslancov pripomienky, a preto nechal o tomto 
bode hlasovať.  
 
Za: 9      Proti: 0       Zdržali sa: 0    
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne podpísanie Zmluvy o dielo v zmysle verejného 
obstarávania s MG PROJECT s. r. o., Sv. Anny 12, 065 03 Podolínec, IČO: 46324038, DIČ: 
2023329374, zastúpená konateľom spoločnosti Mgr. Michalom Marhefkom, na Rekonštrukciu 
podkrovia Kultúrneho domu Jakubany v sume 178 667,56€ 
 
 
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. 
 
Kundľa Jozef, Košice – majetkoprávne vysporiadanie 
Členovia Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie boli na mieste samom a zistili 
nezrovnalosti vo výmere uvedenej v žiadosti, a preto žiadajú doloženie Geometrického plánu, 
nakoľko parcela KN-E 212  o výmere 33 m2 zasahuje aj do susednej hospodárskej budovy.  
 
 
K bodu 15 
Inplementácie poslancov 
 
Poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak 
Chcel by sa veľmi pekne poďakovať za 4-ročnú spoluprácu počas volebného obdobia hlavne 
starostovi Ing. Jánovi Krajňákovi, poslankyniam a poslancom obecného zastupiteľstva, 
hlavnému kontrolórovi obce JUDr. Jozefovi Mačugovi, ako aj zamestnancom obecného 
úradu. Podľa jeho názoru sa urobilo kus dobrej práce a verí, že aj v ďalšom volebnom období 
sa bude obec len napredovať.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský k tomu dodal, že kiežby mala každá zložka takého zástupcu 
ako TJ Sokol. Tvrdí, že poslanec Ing. Mgr. Marek Čopiak venoval veľké množstvo svojho 
času pri tvorbe projektov či už telocvične pri ZŠ s MŠ alebo šatne TJ Sokol, čím nám veľmi 
pomohol.  
 
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef Mačuga taktiež dodal, že je to človek na správnom mieste. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák taktiež poďakoval prítomným poslancom za celú 4-ročnú 
spoluprácu.   
 
 
K bodu 16 
Rôzne 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informuje poslancov obecného zastupiteľstva so sťažnosťou v 
rómskej osade na rodinu Gogovú a Tulejovú, Jakubany 545. 
 
Predseda sociálnej komisie Mgr. Jozef Bakoš dodáva, že túto situáciu už viackrát riešili 
a stále sa touto problematikou komisia zaoberá.   
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K bodu 17 
Záver 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Ing. Ján 
Krajňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a štyridsiate štvrté zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Ján Krajňák:  

 

 

PaedDr. Katarína Vasiľová: 

 

 

 

V Jakubanoch  26. 10. 2018                 

 

 

 

Ing. Ján Krajňák 

                                                                                    starosta obce    
     
          


