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Z Á P I S N I C A 
 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 9. 1. 2015 o 17,00 hod. 

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

Prítomní: 
Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Štefan Compeľ, Bc. Marek Čopiak, Mgr. Ján Jakubianský, 
Katarína Knapová, Ing. Ján Krajňák, Radoslav Mačuga, PaedDr. Katarína Vasiľová 
a kontrolór obce  Mgr. Jaroslav Kundľa 
 

Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
Anna Stempová, zamestnankyňa obce 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z prvého - ustanovujúceho zasadnutia OZ 
4. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce z dôvodu ukončenia funkčného 

obdobia  
5. Schválenie náplní práce komisií pri Obecnom zastupiteľstve  
6. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 
7. Diskusia 
8. Záver 
 

K bodu 1  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril druhé zasadnutie zastupiteľstva, konštatoval, že počet prítomných poslancov je deväť. 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Taktiež vyzval poslancov 
k doplneniu programu rokovania, resp. k schváleniu programu podľa pozvánky. Do programu 
navrhli poslanci a kontrolór tieto body: 
 
Kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa: doplniť  
bod 4 o text: a určenie podmienok pre voľbu 
 
Poslanec Marek Čopiak: doplniť 
 bod 7 a) Návrh na zverejnenie zasadnutí zastupiteľstva formou videozáznamu zverejneného 
na internetovej stránke obce 
 
Starosta obce Ing. Ján Kajňák:  
bod 7 b) Predajňa MAPO – schválenie otváracích hodín 
bod 7c) Vasiľová Mária, Jakubany 200 – žiadosť o odpredaj obecného dielu 
 
Poslanci  nemali k programu pripomienky 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne upravený program druhého  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z prvého - ustanovujúceho zasadnutia OZ 
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4. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce z dôvodu ukončenia funkčného 
obdobia a určenie podmienok pre voľbu 

5. Schválenie náplní práce komisií pri Obecnom zastupiteľstve  
6. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 
7. a) Návrh na zverejnenie zasadnutí zastupiteľstva formou videozáznamu zverejneného 

na internetovej stránke obce 
b) Predajňa MÄPO – schválenie otváracích hodín 
c) Vasiľová Mária, Jakubany 200 – žiadosť o odpredaj obecného dielu 
d) diskusia 

8. Záver 
 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov  Jána Compeľa a Radoslava 
Mačugu 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z druhého 
zasadnutia poslancov Jána Compeľa a Radoslava Mačugu 
 
K bodu 3 
Na požiadanie starostu obce Ing. Jána Krajňáka  vykonal poslanec Ján Compeľ kontrolu 
plnenia uznesenia z prvého, ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, že 
uznesenia sú splnené.  
 
K bodu 4 
Starosta obce Ing Ján Krajňák predložil poslancom Obecného zastupiteľstva dokument: 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jakubany. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  
bude zverejnené na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce www.jakubany.sk, ako aj 
v Ľubovnianskych novinách.  

Návrh Vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce je prílohou tejto zápisnice 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu.  

Kontrolór Mgr. Jaroslav Kundľa konštatoval, že zníženie úväzku kontrolóra na 0,2 v obci 
s počtom obyvateľov nad 2 500 nie je správne, nie je predpoklad na úbytok práce a v obciach, 
kde vykonáva činnosť kontrolóra majú pre kontrolóra aj vyšší úväzok.  

Poslanec Marek  Čopiak sa pýtal, ako preukáže svoj výkon – náplň práce. Kontrolór 
odpovedal, že vypracoval plán kontrolnej činnosti, ktorý zastupiteľstvo schválilo. Jeho 
činnosť určuje zastupiteľstvo a kontrolór zastupiteľstvu predkladá záznamy kontrol a zistení.  

PoslanecIng. Ján Krajňák nesúhlasil so zvýšením úväzku kontrolóra, úväzok 0,2 považuje za 
dostatočný 

Poslanec Mgr. Jozef Bakoš  zdôraznil, že činnosť kontrolóra má širšie spektrum, ako sa tu 
prezentuje, t.j. kontrolór vykonáva svoju činnosť aj pre ZŠ s MŠ, kultúru, šport 

Keďže sa diskusia vyostrila, starosta obce  Ing. Ján Krajňák diskusiu ukončil a o návrhu na 
zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce nechal hlasovať 

Za úväzok 0,25 hlasovalo päť poslancov: 

Mgr. Jozef Bakoš, PaedDr. Katarína Vasiľová, Ján Compeľ, Radoslav Mačuga a Katarína 
Knapová 
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Proti zvýšeniu úväzku hlasovali štyria poslanci: 

Ing. Ján Krajňák, Štefan Compeľ, Bc. Marek Čopiak, Mgr. ján Jakubianský 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počtom hlasov 5:4 zmenu v návrhu na Vyhlásenie voľby 
hlavného kontrolóra, kde pracovný úväzok bude 0,25 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o Vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce Jakubany 
hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
Jakubany v znení: 

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Jakubany a ustanovenie 
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Jakubany 
a náležitosti prihlášky. 

1. V y h l a s u j e 

V zmysle § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov piatok 20. február 2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce 
Jakubany. 

2. U r č u j e 

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Jakubany 

1. Vzdelanie:              ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

2. Bezúhonnosť: preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace 

3. Pracovný úväzok:    0,25 

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Jakubany 

1. Osobné údaje:  
-     meno, priezvisko 

- dátum narodenia 
-  bydlisko 

2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie 
3. Prax 
4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo 

v riadiacich , kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť 

5. Znalosť základných noriem samosprávy 
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov  
 

Súčasťou prihlášky je: 

- životopis profesijný 
- overená fotokópia dokladu o vzdelaní 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 

Spôsob voľby hlavného kontrolóra 
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1. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Jakubanoch 

2. Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi 
priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby 

3. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá 
poslancom 

4. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú 
kandidáti uvedení podľa abecedy ( podľa priezviska ), s uvedením poradového čísla, 
priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatky obce 
Jakubany 

5. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. 
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do 
volebnej schránky 

6. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je: 
a) na predpísanom tlačive 
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta 

7. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo  
Dopísané mená sa neprihliada 

8. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých  
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej 
schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali 
v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do 
druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 
V druhom kole volieb  je                                zvolený ten kandidát, ktorý získal 
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 
žrebom.  

9. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje 
• počet prítomných poslancov 
• počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 
• počet odovzdaných hlasovacích lístkov 
• počet platných hlasovacích lístkov 
• počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 
• výsledok voľby, resp. 2. kola voľby 
• meno zvoleného kandidáta 

10. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť  
pracovnú zmluvu 

11. Pracovný úväzok: 0,25 
 

Postavenie hlavného kontrolóra 

Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie 
bez súhlasu OZ podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom 
riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť.  

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, 
literárnu, alebo umeleckú činnosť. 



 5 

Voľba hlavného kontrolóra obce Jakubany sa uskutoční na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva dňa 20. 2. 2015. Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku 
s predpísanými náležitosťami  a prílohami najneskôr do 6. 2. 2015 do 14,00 hod.  

Obecný úrad Jakubany 

065 12  Jakubany 555 

Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto 
konania voľby. 

 

K bodu 5 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu návrh plánu práce jednotlivých 
komisií pri Obecnom zastupiteľstve. Zároveň navrhol doplniť člena Komisie pre živelné 
pohromy  veliteľa DHZ Jozefa Dufalu. 

Priestupková komisia 
Predmet činnosti: 
Prerokováva podnety a žiadosti  od občanov v oblasti svojej činnosti a dáva k nim svoje 
stanoviská. 
Predkladá Obecnému zastupiteľstvu podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej 
pôsobnosti, vyjadruje sa k návrhom VZN vo svojej pôsobnosti. 
Predkladá iniciatívne návrhy na riešenie otázok v oblasti verejného poriadku v obci a plní 
ďalšie úlohy smerujúce k prevencii a upevňovaniu výchovného vplyvu na mládež a občanov 
obce 
V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami Obecného zastupiteľstva. 
Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami Obecného zastupiteľstva. 
 
Komisia pre záležitosti sociálne a školské 
Predmet činnosti: 
Vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území obce, 
Vyjadruje sa ku koncepcii predškolských a školských zariadení, 
Vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a 
vzdelávania, 
Predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb 
poskytovaných v školách, alebo v školských zariadeniach, 
Prerokováva podnety a žiadosti občanov v oblasti svojej činnosti a dáva k nim svoje 
stanoviská. 
Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami Obecného zastupiteľstva. 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu a finančná 
Predmet činnosti: 
Spracúva a predkladá stanoviská k materiálom pripraveným na rokovanie Obecného 
zastupiteľstva, predovšetkým k návrhu rozpočtu obce, k záverečnému účtu obce, k 
problematike miestnych daní a poplatkov, k hospodárskym výsledkom obecných organizácií, 
a k priebežnému plneniu rozpočtu. 
Prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004 
Z. z.. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len 
"zákon"). V prípade pochybností o ich úplnosti a pravdivosti má právo požadovať od 
dotknutých funkcionárov vysvetlenia. 
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Podáva podnety na začatie konania podľa zákona č. 511/1992 Zb. na preskúmanie úplnosti a 
pravdivosti písomných oznámení. 
Sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 
zákona v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7 ods. 7 až 9 
zákona. 
Predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu. 
Preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä či obsahujú 
náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 zákona a v prípade ich nesplnenia 
predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu. 
Udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 zákona starostovi obce do jedného roka od ukončenia 
funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 zákona. 
Prerokováva podnety a žiadosti občanov v oblasti svojej činnosti a dáva k nim svoje 
stanoviská. 
Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ. 
 

Komisia pre kultúru a šport 
Predmet činnosti: 
Posudzuje návrhy na rozvoj kultúry a športu v obci, 
Spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, a organizácií na území obce 
Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja kultúry a športu, 
Aktivizuje mládež do rôznych krúžkov, a zapája ich do činnosti v obci 
Samostatne organizuje resp. participuje pri usporadúvaní športových a kultúrnych podujatí na 
území obce, 
Predkladá návrhy na finančné zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí, 
Sleduje stav, udržiavanie a celkové využitie športových zariadení v obci. 
Navrhuje v spolupráci so stavebnou komisiou výstavu, rekonštrukciu, úpravu športovísk, 
detských ihrísk a pod. 
Posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických 
pamiatok 
 
Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
Predmet činnosti: 
Spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom záväzných 
stanovísk k investičným zámerom na území obce, k návrhom územného plánu zón obce a k 
návrhom investičných akcií z prostriedkov obce. 
Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na riešenie bytovej výstavby v obci. 
Prerokováva návrhy investičných akcií obce a dáva k nim svoje stanovisko. 
 

Komisia pre živelné pohromy 
Predmet činnosti: 
Zabezpečuje zvládnutie situácie, minimalizuje spôsobenie škôd a následne odstraňovanie 
následkov pri živelných pohromách 
Organizuje činnosť mechanizačných zariadení vlastnených obcou a súkromných osôb 
Spolupracuje s miestnou organizáciou Dobrovoľného hasičského zboru 
 
Návrhy plánu práce jednotlivých komisií sú prílohou tejto zápisnice 
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z poslancov nemal 
k návrhom pripomienky 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne doplnenie člena do Komisie pre živelné 
pohromy veliteľa DHZ Jakubany Jozefa Dufalu  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán práce Priestupkovej komisie 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán práce Komisie pre záležitosti sociálne a 
školské 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán práce Komisie na ochranu verejného 
záujmu a finančnej 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán práce Komisie pre kultúru a šport 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán práce Komisie pre rozvoj, výstavbu a 
inovácie 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán práce Komisie pre živelné pohromy 
 
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  navrhol zastupiteľstvu plán zasadnutí na prvý polrok s tým, že 
z dôvodu voľby hlavného kontrolóra obce najbližšie zasadnutie zastupiteľstva bude 20. 
februára, následne 27. marca, 24. apríla, 29. mája a 26. júna.    
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  otvoril k tomuto bodu rozpravu, keďže nikto nemal 
k uvedeným termínom pripomienky, nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán zasadnutí na prvý polrok 2015  takto: 

20. februára 
27. marca 
24. apríla 
29 mája 
26 júna 

 
K bodu 7 
a) Návrh na zverejnenie zasadnutí zastupiteľstva formou videozáznamu zverejneného na 
internetovej stránke obce 
Poslanec Bc. Marek Čopiak navrhol, aby priebeh  zasadnutí zastupiteľstva bol zverejnený na 
internetovej stránke obce formou videozáznamu.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci  sa na návrhu 
nezhodli, väčšina bola proti návrhu. Starosta obce preto diskusiu ukončil a o návrhu nechal 
hlasovať.  
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Za dvaja: Čopiak Marek, Bc.,  Štefan Compeľ 
Proti  sedem: Knapová Katarína, Krajňák Ján, Ing., Jakubianský Ján, Mgr., Mačuga Radoslav, 
Compeľ Ján, Vasiľová Katarína, PaedDr., Bakoš Jozef, Mgr. 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta návrh na zverejňovanie zasadnutí zastupiteľstva formou 
videozáznamu umiestneného na internetovej stránke obce 
 
b) Predajňa MÄPO – schválenie otváracích hodín 
Štefan Rybovič, Jakubany 444 od 1. 2. 2015 otvára prevádzku – predajňu mäsa a potravín na 
adrese Jakubany 409 pod názvom  MÄPO. Požiadal o schválenie otváracích hodín, a to od 
pondelka do piatku od 7,00 12,00 13,00 - 17,00 hod, v sobotu od 7,00 – 12,00 hod, v nedeľu 
zatvorené.  
 
Kópia žiadosti,  rozhodnutia o schválení prevádzky , živnostenského oprávnenia a záväzného 
stanoviska Obce Jakubany sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, keďže nikto nemal 
pripomienky, nechal o tomto návrhu hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne otváracie hodiny predajne MÄPO, Jakubany 
409,  majiteľ Štefan Rybovič, Jakubany 444 takto:  
Pondelok až piatok: 7,00 – 12,00 13,00 – 17,00 
Sobota:          7,00 – 12,00 
Nedeľa:           zatvorené 
 
c) Vasiľová Mária, Jakubany 200 – žiadosť o odpredaj obecného dielu 
Mária Vasiľová, Jakubany 200  žiada Obec  Jakubany o možnosť odkúpenia obecných 
podielov podľa GP č. 23/2014. Jedná sa o parcelu E KN 13736/42 o výmere 15 m2, z ktorej 
bol odčlenený diel 3 o výmere 6m2 a diel 10 o výmere 9 m2. Uvedená parcela je zapísaná na 
LV 6930  a nachádza sa okolo miestnej komunikácie Ryštok. Ostatné parcely podľa 
uvedeného GP má už vo svojom vlastníctve.  
 
Kópia žiadosti, GP 23/2014, LV 7005, 7006, 7007, 7008 a 8304 sú prílohou tejto zápisnice. 
Zámer obce odpredať parcelu EKN 13736/42 o výmere 15 m2 bol zverejnený na internetovej 
stránke obce od 2. 9. 2014 do 2. 10. 2014 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci sa oboznámili so 
žiadosťou a ostatnou dokumentáciou, schválenie odpredaja nebolo jednoznačné, poslanec Ing. 
Ján Krajňák namietal k predaju, ulica je úzka, autá sa nemajú kde otočiť.  Starosta obce Ing. 
Ján Krajňák rozpravu ukončil a nechal o tomto bode hlasovať.  
Za odpredaj: sedem - Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Štefan Compeľ, Bc. Marek Čopiak, 
Mgr. Ján Jakubianský, Radoslav Mačuga, PaedDr. Katarína Vasiľová 
Zdržali  sa: dvaja - Ing. Ján Krajňák a Katarína Knapová 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti Márii Vasiľovej, nar. 12. 11. 1955, 
bytom Jakubany 200  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.   
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     Obec Jakubany odpredáva  obecnú parcelu   EKN 13736/42 o výmere 15 m2 z ktorej bol 
odčlenený diel 3 o výmere 6 m2 a diel 10 o výmere 9 m2 podľa GP č. 23/2014. Uvedená 
parcela je zapísaná na LV 6930.  
     Obec Jakubany  odpredáva 15 m2 za kúpnu cenu 4,00 EUR/1 m2 , celkom za 60,00 € 
 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
 
Uvedené diely 3 o výmere o výmere 6 m2 a diel 10 o výmere 9 m2  sa nachádzajú okolo 
miestnej  komunikácie (rištoka) v blízkosti hospodárskych budov, ktoré užívali  rodičia  
žiadateľky  dlhodobo a nerušene.   

 
d) Diskusia 
 
Poslanec Ján Jakubianský žiada, aby s prihliadnutím na ľudí s pravoslávnym vierovyznaním 
vianočné osvetlenie svietilo aspoň do 19. januára.   
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku na dobu trvania vianočného osvetlenia 
v obci minimálne do 19. januára  
 
Poslanec Ing. Ján Krajňák s prihliadnutím na požiar stolárskej dielne p. Jančíka žiada 
o zabezpečenie funkčnosti sirény a akcieschopnosti DHZ  cvičnými poplachmi. Je potrebné, 
aby na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva bol aj veliteľ DHZ.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie potrebu zabezpečenia lepšej kvality práce miestneho 
Dobrovoľného hasičského zboru a na nasledujúce zasadnutie prizve veliteľa DHZ 
 
Poslanec Ján Compeľ žiada, aby vývesky občanov o osobách na neznámom mieste boli 
zverejňované na úradnej tabuli v obci, nielen pri obecnom úrade 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku na zverejňovanie vývesiek o neznámych 
vlastníkoch aj  na úradnej tabuli v parku  
 
Stempová Anna, zamestnankyňa obce informovala zastupiteľstvo o výbere cintorínskych 
poplatkov v zmysle VZN 1/2012, čl. 3, kde obec vyberá za hrobku 17 € na 10 rokov. Staré 
hroby sú bez poplatkov. Nastala situácia, že si  na miestnom cintoríne chcú pripraviť hrobku 
občania mimo obce. Na takúto alternatívu obec nemá prijatú žiadnu smernicu.  Bolo by 
vhodné dodatkom upraviť  znenie VZN 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkov, 
článok 3, či už vylúčením pochovávania cudzích občanov, alebo stanovenie poplatkov.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku na vypracovanie dodatku k VZN 1/2012 
o určení ostatných miestnych poplatkov, čl. 3 Cintorínske poplatky 
 
Anna Bakošová,  Jakubany  587 žiada o vyčistenie kanála okolo hrádze od lávky pre peších 
k obecnému úradu po most. V tomto priestore sú násypy kameňov a štrku, ktoré zamedzujú 
odtoku dažďovej vody, ktorá preto zaplavuje miestnu komunikáciu. Taktiež je potrebné 
vyčistiť odtokovú rúru pri moste, cez ktorú táto voda môže odtiecť do Jakubianky.    
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku Anny Bakošovej, Jakubany 587 
na vyčistenie kanála okolo hrádze od lávky pre peších k obecnému úradu po most a odtokovej 
rúry pri moste 
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Štefan Katrenič, Jakubany 477 informoval zastupiteľstvo a starostu obce o pripravovanom 
nohejbalovom turnaji  „O putovný pohár starostu obce Jakubany“, kde je potrebné  zakúpiť 
nový pohár, pretože víťaz turnaja si po troch rokoch víťazstva putovný pohár ponecháva. 
Zároveň pozval starostu obce, aby sa zapojil do súťaže a organizácie turnaja 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu nohejbalového oddielu TJ Sokol Jakubany  
o pripravovanom turnaji „O putovný pohár starostu obce Jakubany“ a potrebe nového 
putovného pohára pre víťaza 
 
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť a druhé 
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 
 
Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

  

Overovatelia zápisnice: 
 
Ján Compeľ: 

 
Radoslav Mačuga: 

 
 
V Jakubanoch  9. 1. 2015 

 Ing. Ján Krajňák 
        starosta obce 
 
 
  


