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Z Á P I S N I C A 

 

zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  

konaného dňa 02.  05.  2019 o 17:00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Prítomní:             JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 

Mgr. Jozef Bakoš 

Ján Compeľ 

RNDr. Ján Kundľa 

Mgr. Jaroslav Kundľa 

Radoslav Mačuga 

Mgr. Jozef Michňa 

Ing. Štefan Vasiľ 

PaedDr. Katarína Vasiľová 

 

Neprítomní:   Mgr. Ján Jakubianský 

 

Ostatní prítomní:             JUDr. Katarína Železníková – hlavný kontrolór obce 

Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 

Rybovičová Anna – ekonómka obce 

           

Občania obce v počte:  2 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z piateho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí  

6. VZN č. 3/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

7. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu KN-E parc. číslo 6133 

8. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

9. Prejednanie možnosti založenia sociálneho podniku obce 

10. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

K bodu 1  

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril a viedol šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že počet 

prítomných poslancov je osem a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnil 

poslancov Jána Compeľa, RNDr. Jána Kundľu a Mgr. Jaroslava Kundľu, ktorí budú 

z pracovných dôvodov trocha meškať.  

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 

pozvánkou.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva tak, ako bol doručený poslancom.  



2 

 

Za: 5  (Mgr. Jozef Bakoš, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan Vasiľ, PaedDr. 

Katarína Vasiľová) 

Proti: 0   

Zdržali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh programu šiesteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z piateho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí  

6. VZN č. 3/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

7. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu KN-E parc. číslo 6133 

8. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

9. Prejednanie možnosti založenia sociálneho podniku obce 

10. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga vyzval poslancov na doplnenie programu rokovania. Z 

prítomných poslancov doplnil poslanec Ing. Štefan Vasiľ program o bod „Prejednanie platu 

starostu obce“. Starosta obce navrhol program doplniť o body „Žiadosť o NFP -  výstavba 

elokovaného pracoviska MŠ v obci Jakubany“, „Rozpočtové opatrenie č. 2“ a „Rozpočtové 

opatrenie č. 3“.  

 

Na zasadnutie prišiel poslanec Ján Compeľ s ospravedlnením za svoje meškanie.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal o doplnenom programe zasadnutia obecného 

zastupiteľstva hlasovať. 

 

Za: 6  (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan 

Vasiľ, PaedDr. Katarína Vasiľová) 

Proti: 0   

Zdržali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program šiesteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z piateho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí  

6. VZN č. 3/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

7. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu KN-E parc. číslo 6133 

8. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

9. Žiadosť o NFP - výstavba elokovaného pracoviska MŠ v obci Jakubany 

10. Prejednanie platu starostu obce Jakubany 

11. Rozpočtové opatrenie č. 2 

12. Rozpočtové opatrenie č. 3 

13. Prejednanie možnosti založenia sociálneho podniku obce 
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14. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

K bodu 2 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Simonu Kolčákovú.  

Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Radoslava Mačugu a Mgr. Jozefa Bakoša. 

  

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal o tomto bode hlasovať. 

 

Za: 6  (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Radoslav Mačuga, Mgr. Jozef Michňa, Ing. Štefan 

Vasiľ, PaedDr. Katarína Vasiľová) 

Proti: 0            

Zdržali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo šiesteho  

zasadnutia poslancov Radoslava Mačugu a Mgr. Jozefa Bakoša 

 

K bodu 3 
Poslanec Radoslav Mačuga vykonal kontrolu plnenia uznesenia z piateho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené. 

 

Na zasadnutie prišiel poslanec RNDr. Ján Kundľa s ospravedlnením sa za svoje omeškanie. 

 

K bodu 4 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce Jakubany 

JUDr. Kataríne Železníkovej, ktorá predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra.   

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga 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 Jakubany  

 

K bodu 5 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce Jakubany 

JUDr. Kataríne Železníkovej, ktorá predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.  

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga 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 Jakubany o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
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K bodu 6 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe schválenia 

nového VZN, ktoré sa týka stravovania dôchodcov obce Jakubany. Nové VZN č. 3/2019 bude 

upravovať výšku príspevku na stravu, keďže tento príspevok sa nemenil od roku 2009. 

V tomto VZN sa určili hranice výšky dôchodku a príspevku od obce. 

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie. 

 

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa s ospravedlnením sa za svoje omeškanie 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga 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 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubany 

č. 3/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

 

K bodu 7 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval obecné zastupiteľstvo o schválení odkúpenia 

spoluvlastníckeho podielu KN- E parc. č. 6133, orná pôda o výmere 855 m2, pod B16 

v podiele 3/5 od predávajúcej Kataríny Vilčekovej rod. Strachanovej kvôli realizácii 

investičného zámeru v rómskej časti obce. Obec by tento podiel odkúpila za 10,00 €/m2.  

  

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 

poslancov nemal pripomienky a tak nechal o tomto bode postupne hlasovať.  

 

Za: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k 

nehnuteľnosti v k. ú. Jakubany vedenej na LV č. 4650, parc. reg. „E“ č. 6133, Orná pôda 

o výmere 855 m2, pod B16 v podiele 3/5 od predávajúcej Kataríny Vilčekovej rod. 

Strachanovej, trvale bytom: Kolačkov 126, 065 11 Nová Ľubovňa, r. č.: 526122/140 za kúpnu 

cenu 10,00 €/m2, celkom vo výške 5 130,00 eur 

 

K bodu 8 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval obecné zastupiteľstvo o schválení zámeru 

prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce KN-E parc. č. 13738/2 zastavané plochy a 

nádvorie o výmere 63 m2, vedenej na LV 6930, k. ú. Jakubany, kde je obec Jakubany vedená 

ako výlučný vlastník pod B1 podiele 1/1 za kúpnu cenu 5,00 EUR/m2 Viere Benkovej, rod. 

Dudovej.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu.  

 

Poslanec Ján Compeľ sa opýtal či obec stále odpredáva podiel ako posledná.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedal, že táto parcela sa nečlení.  

 

Nikto z prítomných poslancov už nemal ďalšie pripomienky, a preto nechal o tomto bode 

hlasovať.  
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Za: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľného majetku obce 

Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na KNE parc. č. 

13738/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2, vedenej na LV č. 6930, k. ú. Jakubany, 

kde je obec Jakubany vedená ako výlučný vlastník pod B1 podiele 1/1 za kúpnu cenu 5,00 

EUR/m2  Viere Benkovej, rod. Dudovej, r. č. 715612/9453, bytom  Jakubany č.133, 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  z celkového počtu 

9.  

Hlasovanie: Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0  

 

Spoluvlastnícky podiel obce na nehnuteľnostiach je vo výmere 63 m2, kúpna cena za 

prevádzané spoluvlastnícke podiely vo výške 315,00 €. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Uvedené parcely sa nachádzajú pri rodinnom dome Viery Benkovej, ktorá má záujem si ich 

majetkoprávne vysporiadať.  

 

K bodu 9 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval obecné zastupiteľstvo o doplnenom bode 

programu, a to o potrebe schválenia uznesení k projektu - Žiadosť o NFP - výstavba 

elokovaného pracoviska MŠ v obci Jakubany. V projekte na výstavbu MŠ v obci nastali 2 

drobné zmeny a to dvere do jedálne a vešiačiky v kúpeľni, všetko je prekonzultované so 

zástupkyňou pre MŠ p. Kňazovickou.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga 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 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť starostu obce Jakubany, Žiadosť o 

nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) 

a) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1, 

b) názov ŽoNFP: „Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v obci Jakubany“ 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným 

programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Jakubany. 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1, za účelom realizácie 

projektu 

„Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v obci Jakubany“, 

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP, 

c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, 
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d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré 

predstavujú  

rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

 

K bodu 10 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo poslancovi Ing. Štefanovi Vasiľovi, ktorý 

doplnil program o bod - „Prejednanie platu starostu obce Jakubany“. 

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ predložil poslancom obecného zastupiteľstva svoj návrh na 

zvýšenie platu starostovi obce JUDr. Jozefovi Mačugovi o 30 % na základe viditeľných 

zmien, ktoré sa udiali v obci za uplynulých 5 mesiacov od zvolenia do funkcie. Vyzdvihol by 

práce, ktoré sa uskutočňujú na skládke odpadu pri starom moste, kde sa vybudoval prístrešok 

na kontajnery a začína sa s budovaním oplotenia tohto areálu. Ďalej oprava kanála smerom k 

Obecnému úradu, riešenie projektu chodníka medzi našou obcou a obcou Nová Ľubovňa, 

príprava projektu a výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v rómskej osade, 

zrealizovanie rozšírenia elektrickej siete v lokalite Vyšná Roveň, kde je plánovaná ešte 

výstavba chodníka, vyčistenie priestranstva v lokalite za futbalovým ihriskom, kde je bude 

realizovaná IBV Carinka.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. 

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa taktiež súhlasí s vyjadrením poslanca Ing. Štefana Vasiľa a 

taktiež pochvaľuje viditeľné zmeny v obci. Dodáva, že naďalej sa intenzívne pracuje na už 

začatých projektoch - telocvičňa ZŠ s MŠ a podkrovie KD a ďalšie nové projekty sú v štádiu 

riešenia realizácie. Navrhoval by teda zvýšenie platu starostovi obce JUDr. Jozefovi 

Mačugovi o 35 %.  

 

Poslanci PaedDr. Katarína Vasiľová, Ján Compeľ a Mgr. Jozef Bakoš taktiež súhlasia s 

názormi poslancov so zvýšením platu starostovi obce.  

 

Nikto z prítomných poslancov už nemal pripomienky, a preto nechal starosta obce JUDr. 

Jozef Mačuga o tomto bode hlasovať.  

 

Hlasovanie za zvýšenie platu starostovi obce o 30 % 

 

Za: 0        Proti: 8           Zdržali sa: 0 

 

Hlasovanie za zvýšenie platu starostovi obce o 35 % 

 

Za: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov zvýšenie platu starostovi obce JUDr. Jozefovi Mačugovi o 35% mesačne 

s účinnosťou od 01. 05. 2019 

 

K bodu 11 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo ekonómke obce pani Anne Rybovičovej, 

ktorá predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 2  v súlade s ods. 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 zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie.  

 

Schválený rozpočet k 01. 01. 2019 bežné príjmy  2 170 516,00 € 

Rozpočet po úprave k 04. 04. 2019    3 034 859,38 € 

 

Schválený rozpočet k 01. 01.2019 bežné výdaje 2 078 900,00 € 

Rozpočet po úprave k 29. 03. 2019    3 031 478,50 € 

 

Rozpočet po úprave:   

Príjmová časť   3 034 859,38 € 

Výdajová časť   3 031 478,50 € 

Rozdiel          3 380,88 € 

 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 je prílohou tejto zápisnice.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 

poslancov nemal pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 2 starostu obce 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 12 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo ekonómke obce pani Anne Rybovičovej, 

ktorá predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 3  v súlade s ods. 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 zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie.  

 

Schválený rozpočet k 01. 01. 2019 bežné príjmy  2 170 516,00 € 

Rozpočet po úprave k 02. 05. 2019    3 061 609,38 € 

 

Schválený rozpočet k 01. 01. 2019 bežné výdaje 2 078 900,00 € 

Rozpočet po úprave k 02. 05. 2019    3 058 228,50 € 

 

Rozpočet po úprave:   

Príjmová časť   3 061 609,38 € 

Výdajová časť   3 058 228,50 € 

Rozdiel          3 380,88 € 

 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 je prílohou tejto zápisnice.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa dodal, že všetky potrebné veci s poslancami prešli, schválili 

rozšírenie verejného osvetlenia, berú na vedomie navýšenie sumy. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že pri projekte Zberný dvor sa navýšila suma o 

1000,00 € kvôli statickému posudku, oploteniu a elektrickej bráne a taktiež rozšíreniu 

kamerového systému.   
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Nikto z prítomných poslancov už nemal ďalšie pripomienky, a preto nechal o tomto bode 

hlasovať.  

 

Za: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 

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 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva myšlienku 

možnosti založenia sociálneho podniku v obci Jakubany. Podľa prijatého zákona č. 112/2018 

si obec môže založiť spoločnosť, na základe ktorej môže uskutočňovať stavebné práce 

svojpomocne. Ako príklad poukázal na obec Čirč, ktorá si takýto sociálny podnik založila. 

Tvrdí, že z UPSVaR Stará Ľubovňa sú v tomto prípade aj výhodnejšie príspevky pre obec. Je 

potrebné zvážiť „pre“ a „proti“ možnosti vybudovania sociálneho podniku v obci.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa dodáva, že zisk je v tomto prípade skrytý, určité stavebné veci 

si vieme zabezpečiť svojpomocne sami, ako 2x preplácať stavebným firmám, sociálny podnik 

je dobre dotovaný zo štátneho rozpočtu, avšak je to administratívne dosť náročný proces.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ tvrdí, že je potrebné sa zamyslieť, čo v prípade založenia podniku 

a so zamestnancami cez zimné obdobie, kedy je náročné vykonávať stavebnú činnosť.   

UPSVaR Stará Ľubovňa nám síce môže odporučiť uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú 

dlhodobo evidovaní, avšak týmto pracovníkom sa treba dostatočne venovať a zaučiť ich.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že sociálny podnik by mal plniť funkciu stavebnej 

firmy, mali by sme však dostať príspevok z UPSVaR na týchto zamestnancov. Je potrebné 

poskladať tím pracovníkov, ktorí by boli odborne zdatní.  

 

Poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa tvrdí, že najprv by sme mohli začať pracovať s 2-3 

pracovníkmi, ktorí by pracovali na plný úväzok, až potom by bolo možné premýšľať vo 

veľkom o vytvorení sociálneho podniku.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že je potrebné o tom ešte popremýšľať, čo by títo 

robotníci mohli v obci urobiť, pretože momentálne nám chýbajú pracovníci, ktorí budú v 

letných mesiacoch kosiť verejnú zeleň v obci.  

 

K bodu 14 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal priestor na interpelácie poslancov a následne 

pripomienky občanov. 

 

Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Mgr. Jozef Bakoš 

Chcel by sa opýtať ohľadne fungovania v rómskej osade. 
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Starosta JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, že je zverejnená výzva na prevenciu kriminality -  

rozšírenie kamerového systému, kde by sme sa chceli ako obec zapojiť a uvažovali by sme o 

zmene dodávateľa, keďže súčasný stav funkčnosti kamier je v nevyhovujúcom stave.  

 

Poslanec Radoslav Mačuga k tomu dodal, že problém je aj v sieťach, ktoré sú preťažené a 

navzájom sa rušia. Nemajú rovnaké parametre, a dôsledkom toho tieto kamery raz fungujú a 

raz nie.   

 

Poslanec Radoslav Mačuga 

Chcel by upozorniť na kanál pri rodinnom dome pani Bondrovej, je potrebné ho opraviť. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že kanály sa budú v najbližšom čase prechádzať a 

opravovať podľa potreby.  

 

A ešte by chcel dodať, ohľadne vybudovania sociálneho podniku, v prvom rade je potrebné 

niekoho prijať do pracovného pomeru, pretože materiál máme zabezpečený ale pracovná sila 

nám chýba.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, že zabezpečí prijatia nových pracovníkov, ktorí 

budú pomáhať p. Regurtovi, ako aj kosiť verejné priestranstvá v obci. 

 

Interpelácie občanov 

 

Katrenič Štefan, Jakubany 477 

Chcel by zdôrazniť potrebu obnovy betónového múrika pri Dome smútku, pretože sa blíži 1. 

sv. príjímanie.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že materiál na opravu múrika pri Dome smútku, ako 

aj plastové dielce na vybudovanie lavičiek na tomto múre sú zakúpené, avšak vzhľadom na 

nepriaznivé počasie sa tieto práce stále odkladajú. Akonáhle sa zlepší počasie, začne sa s 

realizáciou týchto prác.   

 

Bakošová Anna, Jakubany 587 

Chcela by sa opýtať ohľadne prejazdnosti kanála pri kríži smerom na lán, ktorý je v zlom 

stave a nedá sa tadiaľ momentálne prechádzať.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, že zabezpečí pracovníkov obce, ktorí 

skontrolujú prejazdnosť tohto kanála.  

 

K bodu 15 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga predniesol poslancom obecného zastupiteľstva v bode 

Rôzne štyri informácie: 

 

a.) 

Pani Rybovičová Katarína, Jakubany 438 –  odpredaj časti obecnej parcely, je potrebné 

vyhotovenie geometrického plánu 

 

b.) 

Socio Family – pán Buk kontaktoval starostu obce s prosbou, aby predniesol poslanom 

obecného zastupiteľstva otázku možnosti odpredaja Probstnerovej kúrie - kaštieľa, a ak by 
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poslanci obecného zastupiteľstva boli ochotní o tejto možnosti rokovať, jeho ponuka by sa 

pohybovala približne na sume 116 000,00 €.  

 

b.) 

Pracovné stretnutie - na Obecnom úrade sa konalo pracovné stretnutie kvôli plánovanému 

projektu výstavby chodníka od ZŠ s MŠ po staré bytovky, avšak je tam problém v niektorých 

lokalitách kvôli šírke cesty, je potrebné zvolať stretnutie obyvateľov v danej časti a 

prerokovať možné riešenia tohto problému  

 

d.)  

Projekt budovania chodníkov, mostov, ciest v obciach s prítomnosťou MRK - chceli by sme 

realizovať projekt premostenie potoka Šmidovec v rómskej osade, keďže momentálny stav je 

nevyhovujúci. Chceli by sme to vybudovať cez tento projekt a taktiež chodník medzi obcami 

Jakubany a Nová Ľubovňa, pri tomto projekte je spolufinancovanie 5 %.  

 

K bodu 16 

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce JUDr. 

Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a šieste zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková, podpísaná 

 

Overovatelia zápisnice:  

Radoslav Mačuga, podpísaný  

 

 

Mgr. Jozef Bakoš, podpísaný 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa  02. 05. 2019      

 

 

 

  

 

 

JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

                   starosta obce  
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