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Z Á P I S N I C A 
 

z  jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 27. 11. 2015 o 17,00 hod. 

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

 

Prítomní poslanci: 
Mgr. Ján Jakubianský, Katarína Knapová, Ing. Ján Krajňák, Radoslav Mačuga, Ján Compeľ, 
Štefan Compeľ, PaedDr. Katarína Vasiľová a hlavný kontrolór Mgr. Jozef Mačuga  
 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Jozef Bakoš, Bc. Marek Čopiak 
 
Ostatní prítomní: 
Anna Rybovičová, ekonómka obce 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
 
Občania obce v počte dvanásť 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z desiateho zasadnutia OZ 
4. Návrh na zmenu rozpočtu v roku 2015 rozpočtovými opatreniami 
5. Návrhy na investičné projekty na rok 2016 
6. Návrh rozpočtu na rok 2016 - k pripomienkovaniu 
7. Marchevka Ján, Jakubany 158 - žiadosť o odkúpenie obecnej parcely C KN 2468/26  
8. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi 
9. Správy predsedov komisií OZ  
10. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
11. Rôzne 
12. Záver 

 
K bodu 1  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril jedenáste zasadnutie zastupiteľstva, konštatoval, že počet prítomných poslancov je 
sedem. Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Vyzval poslancov 
k doplneniu návrhu programu rokovania, resp. k schváleniu návrhu programu z pozvánky.  
 
     Poslanci navrhli zaradiť do programu v bode 11. Návrh na zvolanie verejného 
zhromaždenia vo veci ROEP Javorina. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program jedenásteho  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z desiateho zasadnutia OZ 
4. Návrh na zmenu rozpočtu v roku 2015 rozpočtovými opatreniami 
5. Návrhy na investičné projekty na rok 2016 
6. Návrh rozpočtu na rok 2016 - k pripomienkovaniu 
7. Marchevka Ján, Jakubany 158 - žiadosť o odkúpenie obecnej parcely C KN 2468/26  
8. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi 
9. Správy predsedov komisií OZ  
10. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
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11. Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia vo veci ROEP Javorina 
12. Záver 

 

K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov Štefana Compeľa a Katarínu 
Knapovú. 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z desiateho 
zasadnutia poslancov Štefana Compeľa a Katarínu Knapovú. 
 
K bodu 3 
Na požiadanie starostu obce Ing. Jána Krajňáka  vykonal zástupca starostu Mgr. Ján 
Jakubianský kontrolu plnenia uznesenia z desiateho zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, že 
uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.  
 
K uzneseniu  10/C1/2015 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že na notárskom úrade zistil, že 
Mgr. Helena Bakošová, Jakubany 587 si MPV pozemku môže riešiť zámenou zmluvou. Nie 
je k tomu potrebné vydať potvrdenie o známych vlastníkoch. 
 
K uzneseniu 10/F1/2015 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že požiadal Úrad prešovského 
samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych 
služieb - Komunitného centra. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce Ing. Jána Krajňáka o plnení 
uznesení z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
K bodu 4 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvo návrh na zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 7, ktoré je v súlade s odst. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Jedná sa o presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. 
 
Presuny sa uskutočňujú medzi jednotlivými položkami. Príjmy sa zvyšujú z dôvodu vyššieho 
výberu daní z pozemkov fyzických a právnických osôb, ako aj dotácie pre Základnú školu 
s materskou školou. Výdavky je potrebné navýšiť z dôvodu vyšších platieb za vývoz tuhého 
domového odpadu, na zakúpenie harmoniky pre Fsk Kečera a pre Základnú školu s materskou 
školou (dotácia). Kapitálové výdavky sa navýšia o sumu na zakúpenie rozhlasovej ústredne 
z dôvodu nefunkčnosti miestneho rozhlasu.  
 
Rozpočet je aj po tejto úprave prebytkový. 
      

Schválený rozpočet k 27. 11. 2015:  
   Príjmy                       Výdaje                                       

1 724 528,31 €                   1 603 555,31 € 
 
RO č. 7 

 Bežné výdavky Kód zdroja 11T1, 11T2 sa navýšia o   10 275,48 € 
 Kapitálové výdavky Kód zdroja 41 sa navýšia o                  3 500,00 € 
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Príjmy Kód zdroja 41, 11T1, 11T2, 111 sa navýšia o  13 775,48 €  
 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:  1 738 303,79 €   
Výdajová časť: 1 616 480,79 € 

 
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 7 je prílohou tejto zápisnice. 
 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto návrhu nemal nikto 
pripomienky. 
 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za : 7,   Proti: 0,  Zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým 
opatrením č. 7 v súlade s ods. 2 písmena a) §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa jedná o 
presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a výdavky 

  
Bežné výdavky Kód zdroja 11T1, 11T2 sa navýšia o   10 275,48 € 
Kapitálové výdavky Kód zdroja 41 sa navýšia o     3 500,00 € 
 
Príjmy Kód zdroja 41, 11T1, 11T2, 111 sa navýšia o  13 775,48 €  
 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:   1 738 303,79 €   

Výdajová časť:      1 616 480,79 € 
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval poslancov, aby k rozpočtu na rok 2016 predložili svoje 
návrhy na investičné akcie.  
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský navrhol dokončiť opravu interiéru kultúrneho domu, a to 
výmenu drevených obkladov vo vestibule, doplnenie kazetového stropu a zabezpečiť 
vzduchotechniku a ozvučenie. 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka zabezpečiť predpokladaný 
rozpočet nákladov na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu, a to na výmenu drevených 
obkladov vo vestibule, doplnenie kazetového stropu, vzduchotechniky a ozvučenia. 
 
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2016 
k pripomienkovaniu. Návrh obce pozostáva z týchto položiek: 
 
Obec 
bežné príjmy                               944 098,00 €               bežné výdaje              558 608,92 € 
Základná škola s materskou školou 
bežné príjmy                               716 018,00 €                bežné výdaje              716 018,00 € 
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dotácie obce pre originálne kompetencie                                                           188 029,00 € 
vlastné príjmy                                32 150,00 €                vlastné výdaje              32 150,00 € 
bežné príjmy                           1 692 266,00 €                bežné výdaje          1 494 805,92 € 
kapitálové príjmy                            1 000,00 € 
FO príjmy                                               0,00 €                FO výdavky                  39 314,94 € 
 
Spolu príjmy                           1 693 266,00 €                 Spolu výdavky       1 534 120,89 € 
 
Z podielových dani obce sa 24,46 % použije na činnosť MŠ, ŠJ, CVČ, ŠKD. 
 
Rozpočet je prebytkový. Plánovaný prebytok je 159 145,14 €. Z tohto prebytku je potrebné 
vytvoriť 0,5 % z hodnoty obecných nájomných bytových domov č. 666 a 667 na fond opráv, 
t.j. 8 700,00 €. Po odpočítaní tejto sumy, je plánovaný prebytok v sume 150 445,14 €. 
 
Starosta obce podal k tomuto návrhu vysvetlenie podľa jednotlivých položiek. Riaditeľ ZŠ 
s MŠ PhDr. Ladislav Žilecký navrhuje do rozpočtu sumy 4 000,00 € na opravu a údržbu 
ihriska a 2 000,00 € na nákup zariadení do MŠ. Tieto peniaze budú poskytnuté v sume pre 
originálne kompetencie v bežných výdavkoch.  
 
Poslanci súhlasia s návrhom riaditeľa ZŠ s MŠ PhDr. Ladislava Žileckého s podmienkou, že 
na nákup zariadení pre ZŠ s MŠ a školskú jedáleň musí byť odsúhlasený obecným 
zastupiteľstvom. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku na nákup zariadení pre ZŠ s MŠ a ŠJ  
Jakubany na rok 2016.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku ZŠ s MŠ Jakubany na vybudovanie 
nového klziska pri ZŠ s MŠ v Jakubanoch v sume 4 000 € na rok 2016  
 
PaedDr. Katarína Vasiľová v mene ostatných poslancov žiada o vysvetlenie k bodom 
v návrhu rozpočtu, pričom odpovede podáva starosta a ekonómka obce: 
- 4 000,00 € na interiérové vybavenie: finančné prostriedky plánované na maľovanie, 

výmenu kobercov v kanceláriách, výmenu nábytku v obradnej miestnosti a doplnenie 
nábytku v kancelárii starostu obce, 

- 400,00 € kuchynka: finančné prostriedky plánované na prípadnú opravu elektrických 
zariadení, 

- 8000,00 € kúria: finančné prostriedky plánované na prípadnú opravu minimálne dvoch 
miestností, 

- 1 500,00 € propagácia: prostriedky plánované na zhotovenie webovej stránky, 
- 500,00 € Požiarna zbrojnica: finančné prostriedky plánované na prípadné opravy, 
- 4 000,00 € Miestne komunikácie: finančné prostriedky plánované na opravy miestnych 

komunikácií, 
- 1000,00 € Dom smútku: finančné prostriedky plánované na opravu Domu smútku, nakoľko 

je v zlom stave a je otázne, či to bude postačovať, 
- 2 000,00 € Geometrické plány: finančné prostriedky plánované na prípadné vyhotovenie 

GP, 
- 1 000,00 € TJ Sokol Jakubany na elektrinu: finančné prostriedky plánované na úhradu 

energií: finančné prostriedky plánované pre futbalové, stolnotenisové, nohejbalové 
mužstvo a pre prácu s mládežou na tréningy, 
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- Fsk Kečera - občania majú pripomienky k financovaniu výletov do zahraničia: Fsk Kečera 
reprezentuje obec nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Posledný zájazd na vystúpenie v 
Bulharsku však zlyhal organizačne a tomuto do budúcna treba zabrániť, 

- knižnica: do knižnice treba dokúpiť nové knihy, zatiaľ knižnica nefunguje, 
- Jakubianska uzda 500,00 €: je potrebné navýšiť rozpočet, nakoľko je to súťaž 

celoslovenskej ligy. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripomienky a podnety poslancov k návrhu rozpočtu 
na rok 2016 
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu žiadosť Jána Marchevku, nar. 18. 08. 
1942 a Anny Marchevkovej, r. Regrutovej, nar. 25. 05. 1946, bytom Jakubany 158 
o odkúpenie obecnej parcely C KN 2468/26 o výmere 115 m2, ktorá bola odčlenená 
z pôvodnej parcely CKN 2468/3, zapísanej na LV 3339, druh pozemku ostatná plocha podľa 
Geometrického plánu č. 24/2015 vyhotoveného Jánom Štellmachom, Nová Ľubovňa zo dňa 
15. 10. 2015. Uvedená parcela sa nachádza pri pozemku žiadateľov, ktorí ju užívajú cca 20 
rokov. 
 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa bol 
zverejnený od 04. 11. 2015 do 27. 11. 2015 a nikto k nemu nezniesol žiadnu námietku. 
 
Kópia žiadosti o  odkúpenie obecnej parcely a geometrický plán č. 24/2015 sú prílohou tejto 
zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci súhlasili 
s odpredajom požadovanej parcely. Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode 
hlasovať. 
 
Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jánovi Marchevkovi, 
nar. 18. 08. 1942 a Anne Marchevkovej, r. Regrutovej, nar. 25. 05. 1946, bytom Jakubany 158  
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.  
Obec Jakubany odpredáva obecnú parcelu CKN 2468/26 o výmere 115 m2, ktorá bola 
odčlenená z pôvodnej  parcely CKN 2468/3, zapísanej na LV 3339, druh pozemku ostatná 
plocha  podľa GP č. 24/2015 vyhotoveného Jánom Štellmachom , Nová Ľubovňa zo dňa 
15.10.2015. 
Obec odpredáva 115 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 460,00 EUR. 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedená parcela CKN 2468/26 o výmere 115 m2, ktorá bola  odčlenená z pôvodnej parcely 
CKN 2468/3, zapísanej na LV 3339, druh pozemku ostatná  plocha podľa GP č. 24/2015 sa 
nachádza pri pozemku žiadateľov, ktorí  ju užívajú cca 20  rokov.      
 
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  požiadal zastupiteľstvo o priznanie odmeny pre hlavného 
kontrolóra obce Mgr. Jozefa Mačugu za jeho prácu pre Obec Jakubany. Poslanci k návrhu 
nemali pripomienky. Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
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Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odmenu hlavnému kontrolórovi Obce 
Jakubany Mgr. Jozefovi Mačugovi  za jeho prácu pre obec vo výške 1 000,00 €. 
 
K bodu 9  
Ing. Ján Krajňák, predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
Michňa Ján, Tatranská 18, Stará Ľubovňa požiadal obecné zastupiteľstvo o vydanie 
stanoviska k nehnuteľnosti LV 6634 pôvodná parc. č. 7050/1, k majetkoprávnemu 
vysporiadaniu pozemku podľa geometrického plánu na parcelu CKN 2612/14 o výmere 583 
m2 a kúpno-predajných zmlúv.  Kópie žiadosti sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, k žiadosti nemal nikto 
pripomienky, preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne vydanie súhlasného stanoviska k MPV na 
nehnuteľnosť zapísanú na LV 6634 z pôvodnej parc. KNE č. 7050/1 na parcelu CKN 2612/14 
o výmere 583 m2  pre Jána Michňu, Tatranská 18, Stará Ľubovňa podľa GP 77/2013  
 
Štucka Štefan, Wuppertálska 1406/15, Košice požiadal obecné zastupiteľstvo o vydanie 
vyjadrenia obce Jakubany, že táto nemá námietky k vzniku vlastníckeho práva na parcelu 
CKN 664 o výmere 40 m2, CKN 665 o výmere 196 m2 a CKN 671 o výmere 104 m2 podľa 
Geometrického plánu č. 61/2015 na ktorých je postavený rodičovský dom súp. č. 318 
a hospodárskej budovy. Predseda komisie Ing. Ján Krajňák (st.) oznámil, že žiadateľ nemá 
ešte vysporiadané ostatné podiely podľa uvedeného Geometrického plánu. 
 
Kópie žiadosti sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, poslanci sa zhodli, že 
o vydaní potvrdenia sa rozhodne po vysporiadaní ostatných spoluvlastníckych podielov. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o činnosti Komisie pre rozvoj, výstavbu 
a inovácie  
 
Komisia pre kultúru a šport 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predniesol požiadavku komisie na zakúpenie novej harmoniky 
pre Fsk Kečera, nakoľko stará harmonika je nefunkčná.  
Poslanci k zakúpeniu novej harmoniky nemajú pripomienky. Žiadajú za Fsk Kečera hmotné 
zodpovednú osobu, ktorá bude za harmoniku zodpovedať. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku Komisie pre kultúru a šport pre kultúru 
a šport na zakúpenie novej harmoniky. 
 
Komisia pre živelné pohromy 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o: 

1. modelovom cvičení vykonanom na podnet Obvodného úradu, odboru krízového 
riadenia v Starej Ľubovni, 

2. zisťovaní na mieste samom v časti Carinka v oblasti od ihriska smerom k nájomným 
bytovým domom z dôvodu zistenia možnosti IBV. 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce Ing. Jána Krajňáka 
o činnosti Komisie pre živelné pohromy 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu a finančná 
Predseda komisie Mgr. Ján Jakubiansky vzniesol požiadavky: 

1. aby akcie Jednoty dôchodcov Slovenska, základnej organizácie Jakubany, boli 
organizované nie len pre členov, ale aj pre ostatných dôchodcov. Jedná sa hlavne 
o výlety, rekondičné pobyty, a pod.  

2. aby výdavky ZŠ s MŠ preveril hlavný kontrolór Mgr. Jozef Mačuga, 
3. aby bola prehodnotená výška nájmu obecných nehnuteľností, t.j. predajne Anna 

Michňová, Jakubany a Kvetina. Navrhuje, aby nájom za 1 m2 bol od nového roku 
15,00 €. 
O slovo sa prihlásil Jozef Michňa, nájomca predajne Anna Michňová, ktorému 
starosta obce Ing. Ján Krajňák udelil slovo. Tento uviedol, že zvyšovanie nájmu je 
neadekvátne. V prenajatých obecných priestoroch nie je vykurovanie, v zime tam 
zamrzne voda, dvere nepriliehajú a 50 % navýšenie nájmu je nadhodnotené. Obec do 
budov neinvestuje a je zásadne proti zvyšovaniu nájmu.  

 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák k týmto bodom otvoril rozpravu. Poslanci navrhli zistiť 
skutočný technický stav budov na mieste samom. 
 
Obecné zastupiteľstvo ukladá Komisii pre živelné pohromy zistiť technický stav 
prenajímaných obecných priestorov za účelom posúdenia výšky nájomného. 
 
Ekonómka obce Anna Rybovičová navrhla úpravu výšky príspevkov na organizovanie 
kultúrno - spoločenských akcií z dôvodu, posledná úprava bola schválená od 1. 1. 2012 a tieto 
sumy sú veľmi nízke. Navrhuje na obdobie od 1. 1. 2016 tieto sumy na jednotlivé položky: 
- príspevok na darček pre jubilujúcich občanov, ktorí dosiahli vek 70, 75, 80, 85 a vyššie 

v hodnote 25,00 € 
- odmena pre aktérov kultúrno – spoločenskej akcie v sume 6,00 €/ 1 hodinu 
- odmena za zápis jednej strany do Pamätnej knihy obce : 8,00 € 
- odmena za zápis jednej strany do Kroniky obce: 10,00 € 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, k návrhu nemal nikto 
pripomienky, preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne výšku príspevkov pri organizovaní 
pravidelných kultúrno - spoločenských akcií od 1. 1. 2016: 
- príspevok na darček pre jubilujúcich občanov, ktorí dosiahli vek 70, 75, 80, 85 a vyššie 

v hodnote 25,00 € 
- odmena pre aktérov kultúrno – spoločenskej akcie v sume 6,00 €/ 1 hodinu 
- odmena za zápis jednej strany do Pamätnej knihy obce : 8,00 € 
- odmena za zápis jednej strany do Kroniky obce: 10,00 € 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o požiadavke ZŠ s MŠ v Jakubanoch na 
zabezpečenie bezpečného presunu žiakov a zamestnancov do školy. Je potrebné osadenie 
dopravného značenia „Pozor deti“, vodorovného dopravného značenia „Prechod pre chodcov“ 
a zabezpečiť dozor nad bezpečnosťou detí a cestnej premávky  v čase od 7,00 - 8,00 hod.  
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Kópia žiadosti o zabezpečenie  bezpečného presunu žiakov a zamestnancov do školy 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka 
o požiadavke ZŠ s MŠ Jakubany na riešenie bezpečného presunu žiakov a zamestnancov do 
školy 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o žiadosti ZŠ s MŠ v Jakubanoch na  
presun finančných prostriedkov pri originálnych kompetenciách z dôvodu rôznych 
nepredvídaných okolností. Jedná sa o údržbu a opravu ihrísk, zhotovenie stojiska bicyklov, 
rekonštrukcia schodov do MŠ. Taktiež zamestnanci zamestnaní na Dohody sú účtované 
v tovaroch a v rozpočte sú zahrnuté v mzdách. Návrh na presun: 
Materská škola: 
Presun z položky Mzdy a odvody na položku Tovary a služby v sume 3 178,18 € 
Školská jedáleň: 
Presun z položky Mzdy a odvody na položku Tovary a služby v sume 2 953,50 € 
Centrum voľného času:  
Presun z položky Mzdy a odvody na položku Tovary a služby v sume 2 766,71 € 
Školský klub detí: 
Presun z položky Mzdy a odvody na položku Tovary a služby v sume    953,42 € 
 
Kópia žiadosti s rekapituláciou je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanec Mgr. Ján 
Jakubianský pripomienkoval, že finančné prostriedky určené na mzdy sa nemajú presúvať na 
tovary a služby.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať 
 
Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne presun finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ 
Jakubany pri originálnych kompetenciách nasledovne: 
Materská škola: 
Presun z položky Mzdy a odvody na položku Tovary a služby v sume 3 178,18 € 
Školská jedáleň: 
Presun z položky Mzdy a odvody na položku Tovary a služby v sume 2 953,50 € 
Centrum voľného času:  
Presun z položky Mzdy a odvody na položku Tovary a služby v sume 2 766,71 € 
Školský klub detí: 
Presun z položky Mzdy a odvody na položku Tovary a služby v sume    953,42 € 

 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o pripravovanej stratégii Miestnej 
akčnej skupiny na tvorbu projektov. Na tento účel  bola podaná žiadosť o sumu 15 000€, 
o ďalšom priebehu tvorby projektu bude poslancov informovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka 
o pripravovanej stratégii Miestnej akčnej skupiny na tvorbu projektov a podaní žiadosti 
o dotáciu. 
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K bodu 10  
Interpelácie poslancov: 
Poslanec Radoslav Mačuga upozorňuje na zlé osvetlenie ulíc verejným osvetlením. Je 
potrebné zabezpečiť osvetlenie ulice v časti Carinka, odbočka z hlavnej cesty smerom 
k rodinným domom so súpisnými číslami 499 - 502, ako aj na ulici k rodinnému domu Ing. 
Jána Kolčáka, Jakubany 42. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku poslanca Radoslava Mačugu na 
zabezpečenie osvetlenia ulíc verejným osvetlením. 
 
Poslanec Ján Compeľ upozornil, že stále nie sú zabezpečené svetlá na klzisku pri ZŠ s MŠ. Je 
ochotný svetlá odborne namontovať po zabezpečení stĺpov. Stĺpy nemusia byť betónové, 
môžu byť aj drevené. 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie stĺpov na 
verejné osvetlenie klziska pri ZŠ s MŠ 
 
Občan obce Štefan Katrenič, Jakubany 477: 
Žiada o informáciu o závere zo zasadnutia Komisie pre živelné pohromy po obhliadke terénu 
v časti Carinka v priestoroch od ihriska k obecným nájomným bytovým domom. 
 
 Starosta obce Ing. Ján Kajňák  informoval p. Katreniča, že požiadavka občanov na odkúpenie 
obecných parciel bude prednesená na verejnom zhromaždení občanov dňa 13. 12. 2015 a po 
vyjadrení občanov sa bude rozhodovať o ďalšom využití obecného majetku. 
 
Ing. Hrebík, Stará Ľubovňa 
Poďakoval kontrolórovi obce Mgr. Jozefovi Mačugovi za odpoveď vo veci ROEP 
v Jakubanoch. Uviedol, že Pozemkový úrad robí ľuďom prekážky pri vybavovaní námietok 
pre nezrovnalosti v ROEP. Vyzýva na dôsledný postup pri ROEP v bývalom vojenskom 
priestore Javorina. Zároveň informoval, že má záujem zverejniť informatívny článok o ROEP 
do Jakubianského hlásnika.  
 
Starosta obce Ing. Ján Kajňák  informoval p. Hrebíka, že pred uverejnením akéhokoľvek 
príspevku v obecných novinách je autor povinný mu tento príspevok predložiť na 
redigovanie.   
 
Helena Kolčáková, Jakubany 42 
Požiadala zastupiteľstvo o zmenu pri posudzovaní žiadostí o vydanie potvrdení o neznámych 
vlastníkoch. Ona sama žiadala o vydanie takého potvrdenia, pričom bola bez uvedenia 
opodstatneného dôvodu námietka. Musela si zabezpečiť doklady o svojich predkoch na 
katastrálnom úrade,  pozemkovom úrade, matrike. Stálo ju to nemalú námahu a finančné 
prostriedky. Takéto podklady by mal predložiť ten, kto námietku podáva.  
 
Starosta obce Ing. Ján Kajňák  otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci uznali túto námietku 
ako opodstatnenú a navrhli k tomu prijať uznesenie. Starosta obce Ing. Ján Kajňák  nechal 
o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne postup pri podávaní námietky 
k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel: 
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- občan podávajúci námietku k žiadosti o vydanie potvrdenia o osobách na neznámom 
mieste musí doložiť aj doklad preukazujúci dôvodnosť podanej námietky 

- doklad, ktorý preukazuje dôvodnosť podanej námietky sa doloží v termíne do siedmich  
dní od podania námietky, ináč je námietka neopodstatnená 

 
K bodu 11 
Starosta obce Ing. Ján Kajňák  oboznámil zastupiteľstvo, že z dôvodu zhotovovania 
zjednodušeného registra  ( ROEP ) pre časť k. ú. Jakubany  na území bývalého vojenského 
priestoru Javorina je potrebné informovať občanov o možnosti usporiadania vlastníctva 
k pozemkom na tomto území. Obec preto zvolá verejné zhromaždenie občanov v priestoroch 
kultúrneho domu, kde občanov oboznámi s postupom a možnosťami pri uplatnení si 
vlastníckych práv. Taktiež bude otvorená diskusia  aj o využití obecných pozemkov v lokalite 
Carinka, priestor od futbalového ihriska k nájomným obecným bytovým domom. Verejné 
zhromaždenie navrhuje zvolať dňa 13. 12. 2015 o 14,00 hodine.  
  
Kópia oznámenia o zhotovovaní zjednodušeného registra  ( ROEP ) pre časť k. ú. Jakubany  
na území bývalého vojenského priestoru Javorina a oznámenie o zriadení komisie sú prílohou 
tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Kajňák   nechal o tomto bode hlasovať      
 
Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo zvoláva v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 v z. n. p., § 
11, ods. 4, písm. f) dňa 13. 12. 2015 o 14,00 hodine v Kultúrnom dome Jakubany 
zhromaždenie obyvateľov obce z dôvodu: 
- podania informácií vo veci vyhotovenia zjednodušeného registra (ROEP)  pre časť k. ú. 

Jakubany na území bývalého vojenského obvodu Javorina  
- diskusie o využití obecných pozemkov v lokalite Carinka, priestor od futbalového ihriska 

k nájomným obecným bytovým domom.  
 
K bodu 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

 

Overovatelia zápisnice: 

Štefan Compeľ: 
 
Katarína Knapová: 

 
 

 
V Jakubanoch  27. 11. 2015 

 Ing. Ján Krajňák 
        starosta obce 
                                                                                        signed 
  


