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Z Á P I S N I C A 

 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  

konaného dňa 13.  06.  2019 o 18:00 hod. 

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

 

Prítomní:             JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 

Mgr. Jozef Bakoš 

Ján Compeľ 

Mgr. Ján Jakubianský 

RNDr. Ján Kundľa 

Radoslav Mačuga 

Mgr. Jozef Michňa 

Ing. Štefan Vasiľ 

PaedDr. Katarína Vasiľová 

 

Neprítomní:   Mgr. Jaroslav Kundľa 

 

Ostatní prítomní:             JUDr. Katarína Železníková – hlavný kontrolór obce 

Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 

Rybovičová Anna – ekonómka obce 

    PaedDr. Michal Hanečák - riaditeľ ZŠ s MŠ   

    

Občania obce v počte:  - 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ 

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubany k návrhu Záverečného 

účtu obce za rok 2018 

5. Správa o výsledku kontroly s finančnými prostriedkami ich využitia v ZŠ s MŠ 

Jakubany 

6. ZŠ s MŠ - správa o majetku, plnení a čerpaní rozpočtu za rok 2018 

7. Záverečný účet obce Jakubany za rok 2018 

8. Rozpočtové opatrenie č. 4 

9. Prerokovanie návrhu realizácie projektu „Rekonštrukcia a obnova hasičskej 

zbrojnice“ 

10. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

K bodu 1  

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril a viedol siedme 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 a Mgr. Jozefa Michňu, ktorí budú z pracovných 

dôvodov trocha meškať.  

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 

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

zastupiteľstva tak, ako bol doručený poslancom.  

 

Za: 6  (Mgr. Jozef Bakoš, Mgr. Ján Jakubianský, RNDr. Ján Kundľa, Radoslav Mačuga, Ing. 

Štefan Vasiľ, PaedDr. Katarína Vasiľová) 

Proti: 0   

Zdržali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne návrh programu siedmeho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ 

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubany k návrhu Záverečného 

účtu obce za rok 2018 

5. Správa o výsledku kontroly s finančnými prostriedkami ich využitia v ZŠ s MŠ 

Jakubany 

6. ZŠ s MŠ - správa o majetku, plnení a čerpaní rozpočtu za rok 2018 

7. Záverečný účet obce Jakubany za rok 2018 

8. Rozpočtové opatrenie č. 4 

9. Prerokovanie návrhu realizácie projektu „Rekonštrukcia a obnova hasičskej 

zbrojnice“ 

10. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

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

prítomných poslancov nikto nedoplnil program rokovania, a preto nechal o 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 siedmeho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ 

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubany k návrhu Záverečného 

účtu obce za rok 2018 

5. Správa o výsledku kontroly s finančnými prostriedkami ich využitia v ZŠ s MŠ 

Jakubany 

6. ZŠ s MŠ - správa o majetku, plnení a čerpaní rozpočtu za rok 2018 

7. Záverečný účet obce Jakubany za rok 2018 

8. Rozpočtové opatrenie č. 4 

9. Prerokovanie návrhu realizácie projektu „Rekonštrukcia a obnova hasičskej 

zbrojnice“ 

10. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

11. Rôzne 

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

Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Ing. Štefana Vasiľa a RNDr. Jána Kundľu. 

  

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 siedmeho  

zasadnutia poslancov Ing. Štefana Vasiľa a RNDr. Ján Kundľu 

 

K bodu 3 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský vykonal kontrolu plnenia uznesenia zo šiesteho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené. 

 

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Jozef Michňa 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 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k 

záverečnému účtu obce za rok 2018.  

 

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 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Jakubany k návrhu záverečného účtu za rok 2018 v zmysle predloženého návrhu  

 

K bodu 5 

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

JUDr. Kataríne Železníkovej, ktorá predniesla Správu o výsledku kontroly v ZŠ s MŠ 

Jakubany.  

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie. 

 

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

 

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

 

Hlavný kontrolór obce JUDr. Katarína Železníková k Správe o výsledku kontroly v ZŠ s MŠ 

ešte dodala, že odporúča spoplatnenie CVČ na 1,00 €/rok. 

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr. Michal Hanečák je toho názoru, že by to nebol správny krok, 

nakoľko CVČ navštevujú aj rómske deti, ktoré sú talentované, avšak nebudú schopné zaplatiť 

tento členský poplatok. A tým by boli ukrátené navštevovať tento krúžok.  



4 

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa sa chcel opýtať, aká je výška nájmu Súkromnej strednej školy, 

ktorá sídli v priestoroch ZŠ s MŠ Jakubany.  

 

Hlavný kontrolór obce JUDr. Katarína Železníková odpovedala, že suma za nájom je 

1 800,00 €/ročne, je tam započítaná elektrina, voda, nájom a upratovanie).  

 

Poslanec Ján Compeľ dodal, že je potrebné zvážiť, či má táto stredná škola potenciál do 

budúcna.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ tiež k tomuto bodu dodal, že ak základná škola potrebuje tieto 

priestory pre svoje potreby, je potrebné uvažovať aj o výpovedi tejto zmluvy, nakoľko je v nej 

trojročná výpovedná lehota.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že nájomná zmluva medzi ZŠ s MŠ a Spojenou 

strednou školou obsahuje všetky zákonom stanovené atribúty zmluvy. Teda podľa jeho 

názoru je platná a uvažovať o absolútnej neplatnosti tejto zmluvy, ako to spomínal riaditeľ 

školy PaedDr. Michal Hanečák a tak zrušiť nájomný vzťah medzi nájomcom 

a prenajímateľom by nebolo podľa jeho názoru právne možné.   

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ ďalej dodal, že je potrebné preštudovať predmetnú nájomnú 

zmluvu.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga ďalej dodal, že je potrebné začať riešiť priestory pre MŠ, 

keďže od roku 2020 bude povinná predškolská dochádzka a kapacitne nebudú postačovať 

existujúce triedy MŠ.  

 

Nikto z prítomných poslancov nemal k tomuto bodu pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly efektívnosti a účelnosti s 

finančnými prostriedkami ich využitia v ZŠ s MŠ Jakubany v zmysle predloženého návrhu  

 

K bodu 6 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval obecné zastupiteľstvo o prerokovaní Správy 

ZŠ s MŠ Jakubany o hospodárení so zvereným majetkom obce za rok 2018 a taktiež o plnení 

rozpočtu. Správu vypracovala pani Rejdová.  

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ konštatuje, že majetok od zriaďovateľa bol prevedený základnej škole 

na základe Zmlúv o zverení majetku do správy. Majetok v základnej škole je riadne 

evidovaný, pravidelne inventarizovaný a odpisovaný podľa platných predpisov. Základná 

škola zverený majetok zveľaďuje, riadne užíva a udržiava, chráni ho a zhodnocuje.  

 

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie. 

 

Stav majetku v obstarávacej cene k 31. 12. 2018: 

- budovy a stavby 1 574 902,43 € 

- stroje, prístroje a zariadenia  48 475,27 € 

- interiérové vybavenie  21 652,41 € 

 

Stav majetku odpisovaného v zostatkovej hodnote: 

- budovy a stavby 1 049 878,99 € 

- stroje, prístroje a zariadenia  8 240,62 € 

- interiérové vybavenie  0,00 € 
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Rozpočet ZŠ v príjmovej časti (normatívne, nenormatívne, vlastné) predstavoval sumu 

846 825,92 €, z dotácie UPSVaR 22 482,60 € a vo výdavkovej časti normatívne predstavovali 

sumu 778 280,00 €, nenormatívne boli v sume 56 947,00 € a z vlastných príjmov 5 534,02 €. 

 

Rozpočet MŠ v príjmovej časti - dotácia obce bola 134 133,00 €, poplatok od rodičov boli 

3 920,00 €, dotácia na 5-ročné deti bola 5 675,00 €. Vo výdavkovej časti bežné výdavky 

(mzdy, odvody, tovary a služby) predstavovali sumu 138 053,00 €, dotácia na 5.ročné deti - 

nenormatívne predstavovala sumu 5 675,00 €. 

 

Rozpočet pre Školskú jedáleň v príjmovej časti - dotácie obce bola 66 802,00 €, vlastné 

príjmy boli 12 024,55 €. Vo výdavkovej časti bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) 

predstavovali sumu 78 826,55 €. 

 

Rozpočet pre Školský klub detí v príjmovej časti - dotácia obce bola 18 670,00 €, poplatky od 

rodičov boli 648,00 €. Vo výdavkovej časti bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) 

predstavovali sumu 19 318,00 €. 

 

Rozpočet pre Centrum voľného času v príjmovej časti - dotácia obce bola 20 142,00 €, 

poplatky od rodičov boli 40,00 €. Vo výdavkovej časti bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary 

a služby) predstavovali sumu 20 182,00 €. 

 

Finančné prostriedky na účtoch k 31. 12. 2018 boli 75 494,12 € a záväzky k 31. 12. 2018 boli 

v sume 75 514,02 €. 

 

Správa ZŠ s MŠ o hospodárení so zvereným majetkom obce za rok 2018 a Správa ZŠ s MŠ o 

plnení rozpočtu za rok 2018 sú prílohou tejto zápisnice. 

 

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

poslancov nemal pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu ZŠ s MŠ Jakubany o hospodárení so 

zvereným majetkom obce za rok 2018 a Správu ZŠ s MŠ Jakubany o plnení rozpočtu za rok 

2018 

 

K bodu 7 

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

ktorá predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Návrh záverečného účtu obce Jakubany 

za rok 2018.  

Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie. 

 

Rozpočet obce roku 2018 Príjmy Výdaje Hospodárenie obce 

v roku 2018 

Bežný rozpočet 2 202 635,52 1 797 919,06 +  404 716,46 

Kapitálový rozpočet         2 031,84 67 227,18 

 

- 65 195,34 

Spolu BR+KR 2 204 667,36 1 865 146,24 +  339 521,12 

Finančné operácie 27 564,80   52 096,78 - 24 531,98 

Spolu BR+KR+FO 2 232 232,16 1 917 243,02 +   314 989,14 

Vylúčené z prebytku obce   - 25 994,90 



6 

 

Hospodárenie obce za rok 

2018 

       +   288 994,24 

 

Záverečný účet obce Jakubany za rok 2018 je prílohou tejto zápisnice. 

  

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 Záverečný účet obce Jakubany, celoročné 

hospodárenie „bez výhrad“ a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 288 994,24 € 

 

K bodu 8 

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

ktorá predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 4  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.  

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 je prílohou tejto zápisnice.  

 

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

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr. Michal Hanečák odprezentoval poslancom obecného zastupiteľstva 

dôvody požadovaného navýšenia rozpočtu pre ZŠ s MŠ (10% navýšenie na mzdy a odvody 

pre zamestnancov, zálohová platba - národný projekt PRIM).  

 

Poslanec Radoslav Mačuga dodáva, či je potrebné zamestnávať toľko pracovnej sily na 

ekonomickom úseku.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga súhlasí a dodáva, že podľa jeho mienky sú štyri 

pracovníčky na ekonomickom úseku veľa.  

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr. Michal Hanečák odpovedá, že podľa nariadenia vlády SR je určené 

koľko nepedagogických zamestnancov pripadá na pedagogických zamestnancov. Je toho 

názoru, že počet ekonomických zamestnancov je opodstatnený.  

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský tvrdí, že je potrebné poskytnúť ZŠ s MŠ toľko financií, koľko 

im bolo poskytnuté minulý rok plus navýšenie o mzdy pre pracovníčky, ktoré sú zamestnané 

cez národný projekt PRIM.  

 

Poslanec Ján Compeľ taktiež súhlasí s týmto vyjadrením a poslanec RNDr. Ján Kundľa 

navyše upozornil, že je potrebné kalkulovať aj so značnými nákladmi za energiu, GDPR a iné 

tovary a služby v nadväznosti na mieru inflácie v SR v priemere 2,5% za rok 2018. 
 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, a tak starosta obce JUDr. Jozef Mačuga 

nechal o tomto bode hlasovať.   

 

Za: 8        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
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Schválený rozpočet k 01. 01. 2019 bežné príjmy  2 170 516,00 € 

Rozpočet po úprave k 02. 05. 2019    3 128 433,53 € 

 

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

Rozpočet po úprave k 02. 05. 2019    3 125 052,65 € 

 

Rozpočet po úprave:   

Príjmová časť   3 128 433,53 € 

Výdajová časť   3 125 052,65 € 

Rozdiel          3 380,88 € 

 

 

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 9 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval obecné zastupiteľstvo o zapojení sa do 

projektu „Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice“. Je potrebné sa ísť pozrieť na priestory 

požiarnej zbrojnice, zhodnotiť v akom sú aktuálne stave a spísať potrebné opravy. 

Spolufinancovanie obce na tomto projekte je 5 % z celkovej sumy.  

 

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 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom   

    rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Výzva číslo V. P HaZZ  

    2019 na realizáciu projektu „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Jakubany“    

 

b) maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany Obce Jakubany z celkových  

    oprávnených výdavkov projektu do výšky 1 600,00 EUR 

 

K bodu 10 

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 montáže dopravných zrkadiel v obci. 

 

Starosta JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, že niektoré sú už osadené, ďalšie sa v najbližšej dobe 

v obci na potrebných miestach osadia. 

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ 

Chcel by upozorniť na kanálik pri rodinnom dome pána Haladeja, ktorý je potrebné opraviť.   
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Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodal, že kanály sa budú v najbližšom čase prechádzať a 

opravovať podľa potreby, ako aj na ulici pri rodinnom dome pána Haladeja, pri kaplnke na 

hornom konci, ako aj v iných častiach obce. 

 

A ešte by chcel dodať, že vzhľadom k tomu, že v našej obci sa obnovil DHZ - oddiel žien, je 

potrebné zabezpečiť im patričnú výstroj.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, že pán Jozef Dufala, veliteľ DHZ Jakubany 

zabezpečí nákup potrebných tričiek, opaskov aj prilieb, ktoré sú povinnou výbavou na 

súťažiach, na ktorých sa plánuje náš ženský oddiel aktívne zúčastňovať.  

 

Ďalej by chcel upozorniť na nekvalitne kladenú dlažbu vo vstupnej hale Kultúrneho domu. 

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, že zaregistoval tento nedostatok, avšak kvôli 

plánovaným termínom 2 svadieb bolo nutné opravy odložiť až po ich uskutočnení. Firma na 

svoje náklady tieto nedostatky odstráni a taktiež ešte skontroluje ostatné priestory podkrovia, 

a prípadné nedostatky odstráni.  

 

Poslanec Ing. Štefan Vasiľ by chcel ešte starostu obce JUDr. Jozefa Mačugu požiadať 

o preštudovanie nájomnej zmluvy medzi Základnou školou s materskou školou Jakubany 

a Súkromnou spojenou školou Biela voda, detašované pracovisko Jakubany.  

 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce JUDr. Jozefa Mačugu o analýzu Nájomnej zmluvy 

medzi Základnou školou s materskou školou Jakubany a Súkromnou spojenou školou, ul. 

Biela voda 2, Kežmarok - elokované pracovisko Jakubany. 

 

Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová  

Chcela by sa opýtať na opravu kanálika a mriežok pred predajňou Coop Jednota pri kostole, 

či by sa nedal opraviť resp. vymeniť.  

 

Starosta JUDr. Jozef Mačuga odpovedá, že sa jedná o súkromný majetok majiteľa objektu, 

ktorý je zodpovedný aj za tento kanál.  

 

Poslanec Mgr. Ján Jakubianský 

Chcel by sa opýtať ohľadne rozmerov futbalového ihriska. 

 

PaedDr. Michal Hanečák si dovolil odpovedať, že momentálne rozmery futbalového ihriska 

nezodpovedajú podmienkam SFZ na vyššiu ligu, bolo by preto vhodné pokúsiť sa o jeho 

rozšírenie a predĺženie.  

 

Poslanec RNDr. Ján Kundľa 

Chcel by upozorniť na upchatie hrádzok potoka Šmidovec v rómskej osade, na ktoré sa mu 

sťažujú viacerí občania žijúci v okolí. Taktiež by chcel upozorniť na vysoké sumy za 

odvážanie komunálneho odpadu. Je potrebné ľudí učiť separovať tento odpad. 

A v neposlednom rade by chcel vyzvať občanov na kosenie trávnatých porastov medzi 

rodinnými domami, nakoľko v niektorých lokalitách sú dosť zanedbané.  

 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga berie na vedomie požiadavky poslanca RNDr. Jána 

Kundľu.  
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K bodu 15 

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga v tomto bode nepredniesol žiadne informácie a preto 

pokračoval v zmysle programu.  

 

K bodu 16 

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

Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a siedme zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková, podpísaná 

 

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Štefan Vasiľ, podpísaný  

 

 

RNDr. Ján Kundľa, podpísaný 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa  13. 06. 2019      

 

 

  

 

 

JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

                   starosta obce  
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