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Z Á P I S N I C A 

 

z  dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 11. 12. 2015 o 17,00 hod. 

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

 

Prítomní poslanci: 
Mgr. Ján Jakubianský, Katarína Knapová, Ing. Ján Krajňák, Radoslav Mačuga, Ján Compeľ, 
Bc. Marek Čopiak a hlavný kontrolór Mgr. Jozef Mačuga 

 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Jozef Bakoš, Štefan Compeľ, PaedDr. Katarína Vasiľová 
 
Ostatní prítomní: 
Anna Rybovičová, ekonómka obce 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
 
Občania obce v počte dvaja 
 
Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z jedenásteho zasadnutia OZ 
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Jakubany na rok 2016 

a k návrhu programového rozpočtu obce na roky 2016 - 2018 
5. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 
7. Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 
8. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad na území obce Jakubany 
9. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
10. Rôzne, diskusia 
11. Záver 
 
K bodu 1  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril dvanáste zasadnutie zastupiteľstva, konštatoval, že počet prítomných poslancov je 
šesť. Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Vyzval poslancov 
k doplneniu návrhu programu rokovania, resp. k schváleniu návrhu programu z pozvánky.  
 
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák navrhol zaradiť do programu v bode 10. Návrh na zmenu 
rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 8 a plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2016 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program jedenásteho  zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z jedenásteho zasadnutia OZ 
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Jakubany na rok 2016 

a k návrhu programového rozpočtu obce na roky 2016 - 2018 
5. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 



 2 

7. Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

8. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad na území obce Jakubany 

9. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
10. Plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2016, návrh Rozpočtového opatrenia č. 8, rôzne, diskusia 
11. Záver 
 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov Ing. Jána Krajňáka a Bc. Mareka 
Čopiaka 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z dvanásteho 
zasadnutia poslancov Ing. Jána Krajňáka a Bc. Mareka Čopiaka 
 
K bodu 3 
Na požiadanie starostu obce Ing. Jána Krajňáka  vykonal zástupca starostu Mgr. Ján 
Jakubianský kontrolu plnenia uznesenia z dvanásteho zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, 
že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.  
 
K uzneseniu  11/C1/2015 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že zistil predpokladané náklady na 
rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu, kde výmena za kamenný obklad predstavuje sumu 
10 735,00 € a kazetový podhľad s elektroinštaláciou 11 692,00 €. Čo sa týka 
vzduchotechniky, bolo navrhnutých viacero alternatív v rôznych cenových reláciách   
siahajúcich až k 30000€. V prípade záujmu zo strany obce prizve poslancov na výber 
vhodného dodávateľa. Predpokladané ceny sú zahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2016. 
 
Návrhy rozpočtu na úpravy priestorov kultúrneho domu sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o 
predpokladaných nákladoch na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu, bez nákladov na  
vzduchotechniku v plánovanej sume 22 427,00 €  
 
K uzneseniu 11/C2/2015 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že sú dve možnosti zabezpečenia 
verejného osvetlenia klziska pri ZŠ s MŠ, a to buď predĺžiť rameno na 4 m na jestvujúcich 
stĺpoch, alebo osadiť ešte dva drevené stĺpy. Zároveň starosta obce Ing. Ján Krajňák 
informoval zastupiteľstvo, že rozšírenie verejného osvetlenia na bočné ulice je plánované 
v rozpočtovom roku 2016. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o 
možnosti zabezpečenia osvetlenia verejného klziska pri ZŠ s MŠ, ako aj bočných ulíc verejným 
osvetlením 
 
K uzneseniu 11/D1/2015 
Komisia pre živelné pohromy po zistení technického stavu prenajímaných obecných 
priestorov konštatuje, že za daných okolností navrhujú ponechať výšku nájomného 
nezmenenú. Bc. Marek Čopiak navrhol zvýšiť nájomné aspoň o infláciu za všetky roky, t.j. 
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približne o 30 %, čo v konečnom dôsledku predstavuje nájom 13,00 €/1m2. Ostatní poslanci  
sú názoru že vzhľadom na technický stav priestorov  návrhujú  ponechať súčasný stav. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto návrhu hlasovať. 
 
Za: 6                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo nemení výšku nájmu za prenajaté priestory obce na obchodnú činnosť. 
Výška nájomného pre rok 2016 ostáva v sume 10,00 €/1m2 
 
K bodu 4 
Mgr. Jozef Mačuga, hlavný kontrolór obce Jakubany predniesol zastupiteľstvu odborné 
stanovisko k návrhu rozpočtu obce Jakubany na rok 2016, a k návrhu programového rozpočtu 
obce na roky 2016 - 2018. Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu 
verejnej správy na roky 2015 - 2017 a z vývoja hospodárenia obce Jakubany v roku 2015 
a v predchádzajúcich sledovaných rokoch, je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v z.n.p. v členení podľa §9 ods. 1 citovaného zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2016, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2017, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet - rok 2018. 

 
Konštatoval, že ročné hospodárenie je prebytkové a odporúča obecnému zastupiteľstvu 
schváliť návrh rozpočtu obce Jakubany na rok 2016 a zobrať na vedomie návrh 
programového rozpočtu obce Jakubany na roky 2017, 2018. 
 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jakubany na rok 2016 a k 
návrhu programového rozpočtu obce na roky 2017 - 2018 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Jakubany na roky 2016 - 2018 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Jakubany na roky 2016 - 2018 
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu návrh programového rozpočtu obce na 
roky 2016 - 2018. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli 25. 11. 2015.  
 
Jednotlivé položky vo výdajovej a príjmovej časti na požiadanie vysvetlila ekonómka obce p. 
Anna Rybovičová. Zároveň upozornila, že do predloženého návrhu rozpočtu zapracovala 
požiadavky a návrhy poslancov po zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu 
a finančnej. 
 
Obec 
bežné príjmy                               952 529,00 €               bežné výdaje              551 689,92 € 
Základná škola s materskou školou 
bežné príjmy                               716 018,00 €                bežné výdaje              716 018,00 € 
dotácie obce pre originálne kompetencie                                                           188 029,00 € 
vlastné príjmy                                32 150,00 €                vlastné výdaje              32 150,00 € 
bežné príjmy                           1 700 697,00 €                bežné výdaje          1 487 886,92 € 
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kapitálové príjmy                            1 000,00 € 
FO príjmy                                               0,00 €                FO výdavky                  39 314,94 € 
 
Spolu príjmy                           1 701 697,00 €                 Spolu výdavky       1 667 201,86 € 
 
Z podielových dani obce sa 24,46 % použije na činnosť MŠ, ŠJ, CVČ, ŠKD. 
 
Rozpočet je prebytkový. Plánovaný prebytok je 34 495,14 €. 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 25 795,14 €. 
 
Návrh programového rozpočtu na roky 2016 -  2018 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto bodu nemal nikto 
pripomienky. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal poslancov o tomto návrhu hlasovať. 
 
Za: 6                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje návrh Rozpočtu Obce Jakubany na rok 2016 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Programového rozpočtu Obce Jakubany na 
roky 2017 a 2018 
 
K bodu 6 
Mgr. Jozef Mačuga, hlavný kontrolór obce Jakubany predniesol zastupiteľstvu plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016. Plán kontrolnej činnosti je v zmysle 
ustanovenia §12 ods.2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly. Tento plán 
pozostáva z týchto bodov: 
 

1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Obce za rok 2015, 
2. Následná finančná kontrola účtovných dokladov súvisiacich so služobnými cestami 

starostu obce za rok 2014, 2015  
      Miesto vykonania kontroly – Obecný úrad Jakubany, 
3. Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov, 
      Čerpanie dotácie TJ Sokol Jakubany za 2. Polrok 2015. Kontrola bude vykonaná na    

obecnom úrade v Jakubanoch, 
4. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2015, 
5. Následná finančná kontrola so zameraním na kontrolu hospodárenia obce za 2. polrok 

2015, 
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, 
7. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov a interných 

riadiacich aktov, všeobecne záväzných nariadení, 
8. Vybavovanie sťažností, vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií ak sú 

postúpené hlavnému kontrolórovi starostom obce, 
9. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s 

finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach územnej samosprávy. 
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Ostatné činnosti hlavného kontrolóra:  
Povinná účasť na zasadaniach obecného zastupiteľstva ( § 18f ods. 2 zákona 369/1990 Zb. v 
z.n.p.), účasť na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom podľa potreby. 
Plán kontroly je variabilný z pohľadu vznesených požiadaviek obecného zastupiteľstva.  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto bodu nemal nikto 
pripomienky. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na 1.  polrok 2016 
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil návrh VZN č. 2/2015 o financovaní základných 
umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zariadených na území 
obce Jakubany na kalendárny rok 2016.  
 
Ekonómka obce p. Anna Rybovičová vysvetlila poslancom, že predmetom tohto VZN je určiť 
podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov, výšku finančných prostriedkov 
určených na mzdy a prevádzku, deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky ZŠ, 
školského klubu detí, zariadenia školského zariadenia, CVČ, taktiež určuje financovanie 
nákladov na správu školských objektov.  
 
Návrh VZN č. 2/2015 je prílohou tejto zápisnice. Na úradnej tabuli bol zverejnený 27. 11. 
2015. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z poslancov nemal 
k tomuto bodu pripomienky. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských 
zariadení SR, zariadených na území obce Jakubany na kalendárny rok 2016 
 
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil na schválenie návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2013 
o miestnych daniach na území obce Jakubany. Z dôvodu zmeny zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch ukladá povinnosť zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu, je 
nevyhnutné stanoviť výšku poplatku pre obyvateľa a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. 
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o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj 
spôsob a lehotu jeho zaplatenia. Výšku poplatku je možné stanoviť v limite od 0,015 € do 
0,078 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.  V prípade, že obec 
využíva služby zberových spoločností, je odporúčane stanoviť výšku poplatku tak, aby boli 
pokryté reálne náklady na nakladanie s drobných stavebným odpadom.  
Návrh Dodatku  č. 1 k VZN 1/2013 o miestnych daniach na území obce Jakubany je prílohou 
tejto zápisnice. Na úradnej tabuli bol zverejnený 27. 11. 2015. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci navrhli výšku 
poplatku pre obyvateľa na čo najnižšiu sumu z dôvodu, že pri vysokých nákladoch na 
likvidáciu tohto odpadu budú občania z tohto odpadu vytvárať čierne skládky. Najnižšia 
možná suma poplatku je 0,015 €. Navrhli, aby  sa tento poplatok vyberal pri ohláseniach 
drobných stavieb a stavebných úprav po zvážení predpokladaného množstva odpadov. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal hlasovať o návrhu Dodatku č. 1 k VZN 1/2013. 
 
Za: 6                Proti: 0            Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu 1/2013.  
V článku 16, odst. 5 Sadzba poplatku pre FO a PO sa dopĺňa nové písmeno a), ktoré znie: 
Sadzba poplatku sa stanovuje: a) pri množstvovom zbere na 0,015 € za kilogram drobného 
stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti 
stavebného odpadu. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na základe vydaného vážneho lístka zo 
zberného miesta, v pokladni obecného úradu. Poplatok za drobný stavený odpad sa bude 
platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto určené obcou, tzn. za skutočne 
odovzdané množstvo. 
 
K bodu 9 
Interpelácie poslancov 
Bc. Marek Čopiak - predseda Komisie pre kultúru a šport 
Má výhrady k postupu riaditeľstva ZŠ s MŠ Jakubany pri: 

− žiadostiach o finančné prostriedky, nepostačuje tabuľka, je potrebné vysvetliť 
požadované sumy, najlepšie osobne, napr. na zasadnutí zastupiteľstva, 

− verejné obstarávania školy nie sú zverejnené na web stránke školy, 
− TJ Sokol Jakubany uhrádza škole za prenájom  školskej telocvične, nevie kde je tento 

príjem započítaný, ak Súkromná odborná škola Kežmarok sama uhrádza nájomné 
2 200 €. ZŠ má príjmy, obec jej uhrádza energie, rád by vedel, aké má vlastne táto 
stredná škola prenajaté priestory.  
Ekonómka obce p. Anna Rybovičová predložila poslancom nájomné zmluvy medzi 
ZŠ s MŠ Jakubany a SOŠ Kežmarok. Od 1. 9. 2013 - 30. 6. 2014 predstavuje 
nájomné 4 500 € ročne. Od 1.9.2014 - 30. 6. 2015 je mesačné nájomné pre jednu 
triedu 200,00 € mesačne. Od 1. 9. 2015 - 30.6.2016 je mesačné nájomné 300,00 € za 
jednu triedu,  

− nájomné je nízke a financovanie tejto aktivity školou nie je efektívne  
K interpeláciám poslanca Bc. Mareka Čopiaka podal vysvetlenie hlavný kontrolór 
obce Mgr. Jozef Mačuga, ktorý vo veci námietok k ZŠ s MŠ uviedol: 
Obec rieši vo svojej kompetencii Materskú školu, Školskú jedáleň, Centrum voľného 
času a Školský klub detí. Pri kontrole, o ktorej zastupiteľstvo informoval mu boli 
všetky požadované podklady predložené, zásadné nedostatky nezistil,  
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− Ako je to s verejným osvetlením v obci, či je nutné svietiť celú noc, ak mala obec 

nedoplatok na energiách za verejné osvetlenie v sume 5 400 €.  
Ekonómka obce p. Anna Rybovičová vysvetlila poslancom, že ročné vyúčtovanie   
spotreby energie za verejné osvetlenie v obci bude až v priebehu mesiaca december. 
O skutočnej spotrebe  a výške úhrady za túto položku budú poslanci informovaní na 
najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, 

− Ak je to s komunálnym odpadom, platby pre firmu EKOS sa neúmerne zvýšili.  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vysvetlil, že zvýšené náklady sú z dôvodu prepravy na 
skládku v Spišskej Belej, nakoľko skládka v Starej Ľubovni je uzavretá. Občania 
ukladajú k popolniciam vrecia s odpadom, za ktoré si  EKOS účtuje poplatok 1,60 € za 
jedno vrece. Od 1. 2. 2016 vrecia pri popolniciach nebudú zbierané, iba odpad 
z popolníc. Je nutné poučiť obyvateľov obce o efektívnom využívaní svojich 
odpadových nádob, napr. v miestnom rozhlase a na internetovej stránke obce. 
V prípade, že zlepšenie nenastane, je potrebné zabezpečiť zber odpadu z vriec za 
poplatok,  

− Ako je to s plastmi v obecnej garáži 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov, že plasty odviezol kamión na 
spracovanie do Prešova, obec dostanie zúčtovaciu faktúru, a platbu od spracovateľa, 
ktorá bude predstavovať príjem obce za spracované druhotné suroviny, 

− Odmeny poslancom v sume 27,00 € za zasadnutie obecného zasadnutia sú vysoké, je 
to služba pre verejnosť. Zároveň navrhuje, aby každý predseda komisie pri obecnom 
zastupiteľstve zhodnotil činnosť svojej komisie. 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval že odmeny sú vyplácané na základe zásad 
odmeňovania poslancov a že ani tento rok neboli vyčerpané všetky finančné 
prostriedky na tento účel. Zároveň každý poslanec má možnosť odmenu po jej 
vyplatení použiť v prospech obyvateľov obce spôsobom aký si sám zvolí. 
Členovia komisií priestupkovej, finančnej stavebnej a pre živelné pohromy zasadajú aj 
dvakrát v mesiaci.  

 
Mgr. Ján Jakubianský, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu a finančnej 

− zo strany obce je potrebné v ZŠ s MŠ vykonávať kontrolu najmä verejných 
obstarávaní, výsledky by mohli byť zverejnené aj na obecnej web stránke, 

− k verejným obstarávaniam v ZŠ s MŠ by mali byť prizvaní členovia Rada školy za 
obec Jakubany 

 
Pracovníčka obce Anna Dufalová informovala zastupiteľstvo, že v súčasnosti končí zmluva  
ZŠ s MŠ s firmou Jozef Mačuga - SM, Jakubany 474 na poskytovanie potravinových balíčkov 
ako stravy pre deti v hmotnej núdzi. Strava je hradená z dotácie, ktorú poskytuje  UPSVaR  
v Starej Ľubovni. ZŠ s MŠ má pripravené verejné obstarávanie na zabezpečenie dodávateľa.  

 
Poslanci vzniesli námietky k vykonaniu verejného obstarávania zo strany ZŠ s MŠ s tým, že 
toto obstarávanie má byť zverejnené tak na stránke školy, ako aj na obecnej stránke.  
 
Ing. Ján Krajňák, predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
Poslanec Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že uznesenie 4/B6/2015 zo dňa 27. 03. 
2015, v ktorom bol Miroslav Groš vyzvaný na úpravu oplotenia parcely KNC 388 je splnené. 
Pán Groš odstránil oplotenie zasahujúce do priestorov miestnej komunikácie a nové oplotenie 
pozemku na základe ohlásenia drobnej stavby pôjde po hranici parcely KNC 388, a to po 
vytýčení hranice geodetom. Zároveň komisia nemá výhrady k zverejneniu zámeru na 
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odpredaj častí obecných parciel podľa geometrického plánu 7/2015 dielu 2 o výmere 46 m2 
odčleneného z parcely EKN 13736/32 a dielu 3 o výmere 15 m2 odčleneného z parcely EKN 
13793/4. Obidve parcely sú zapísané na LV 6930.  
 
Kópia žiadosti a geometrického plánu č. 7/2015 vyhotoveného Štefanom Guľašim, Jakubany 
428 sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto nemal k tejto žiadosti 
námietky. Starosta obce uviedol, že obec je povinná zverejniť zámer obce o odpredaji 
obecného majetku na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením zámeru Obce Jakubany na odpredaj častí 
obecných parcielMiroslavovi Grošovi, Jakubany 239 podľa geometrického plánu 7/2015 dielu 
2 o výmere 46 m2 odčleneného z parcely EKN 13736/32 a dielu 3 o výmere 15 m2 
odčleneného z parcely EKN 13793/4. Obidve parcely sú zapísané na LV 6930. 
 
Poslanec Ján Compeľ 
Požaduje organizačné informácie  ku kultúrno spoločenskej akcii plánovanej na 2. 1. 2016 
spojenú s novoročnou  zabíjačkou. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov, že kultúry program zabezpečí súbor 
Kečera, nasledovať bude zábava v kultúrnom dome, organizáciu akcie zabezpečia poslanci. 
Financovanie navrhuje zabezpečiť zo svojho reprezentačného fondu, o čom navrhol hlasovať.      
          
Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne využitie reprezentačného fondu starostu obce 
na kultúrno - spoločenskú akciu v obci Jakubany dňa 2. 1. 2016 
 
K bodu 10 
a) Plán zasadnutí zastupiteľstva na 1. polrok 2016 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák navrhol poslancom tieto termíny na zasadnutie zastupiteľstva 
v 1. polroku 2016: 15. 01. 2016, 19. 02. 2016, 18. 03. 2016, 29. 04. 2016, 27. 05. 2016,       
24. 06. 2015. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto nemal pripomienky, 
preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán zasadnutí na 1. polrok 2016:  

15. 01. 2016  29. 04. 2016 
19. 02. 2016 27. 05. 2016 
18. 03. 2016 24. 06. 2015 

 
b)  Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu návrh na zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 8, 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 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov pre ZŠ s MŠ 
Jakubany. 
 
Rozpočtové opatrenie sa uskutočňuje na základe úpravy rozpočtu normatívnych finančných 
prostriedkov na rok 2015 Okresným úradom Prešov, odbor školstva a žiadosť o úpravu 
rozpočtu ZŠ s MŠ z dôvodu navýšenia vlastných príjmov. 
      

Schválený rozpočet k 11. 12. 2015:  
   Príjmy                       Výdaje                                       

1 738 303,79 €                   1 616 480,79 € 
 
RO č. 8 

 Bežné príjmy Kód zdroja 111, 41,11T1 sa navýšia o   18 275,00 € 
 Bežné výdavky Kód zdroja 111, 41 sa navýšia o                18 275,00 € 
 

Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:  1 756 578,79 €   
Výdajová časť: 1 634 755,79 € 

 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 8 a kópie OÚ Prešov a ZŠ s MŠ Jakubany sú 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 : 6,   Proti: 0,  Zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým 
opatrením č. 8 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. Jedná sa 
o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.  
  

Bežné príjmy Kód zdroja 111, 41,11T1 sa navýšia o   18 275,00 € 
  Bežné výdavky Kód zdroja 111, 41 sa navýšia o                  18 275,00 € 
 

Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:   1 756 578,79 €   
Výdajová časť:    1 634 755,79 € 

 
c)  NATUR-PACK, a.s. - návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval poslancov o návrhu o uzavretie Zmluvy o budúcej 
zmluve s firmou NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, Bratislava, ktorá zabezpečí systém 
združeného nakladania s odpadmi z obalov. Túto zmluvu obec uzavrie spolu s ostatnými 
obcami v okrese (Ľubovnianske regionálne združenie) a druhotné suroviny bude naďalej 
zbierať a likvidovať firma EKOS, s.r.o., Stará Ľubovňa.  
 
Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy je prílohou tejto zápisnice. 
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci sa pýtali, či sa 
zmenia podmienky pre občanov. Starosta obce vysvetlil, že pre občanov sa nezmenia ani časy 
zvozu, ani spôsob zberu. Firma EKOS, a.s. by mala dodať do obce nové zberné nádoby.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za : 5,   Proti: 1  Compeľ Ján,  Zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpis návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s firmou 
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, Bratislava, ktorá zabezpečí systém združeného 
nakladania s odpadmi z obalov 
 
K bodu 11 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

 

Overovatelia zápisnice: 

Bc. Marek Čopiak: 
 
Ing. Ján Krajňák (st.): 

 
 

 
V Jakubanoch  11. 12. 2015 

 Ing. Ján Krajňák 
        starosta obce 
 
  


