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Z Á P I S N I C A 
 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 20. 2. 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 
 
Mgr. Jozef Jendrichovský 
Mgr. Jozef Mačuga  
 
Občania obce v počte osem 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z druhého zasadnutia OZ 
4. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
5. Správa veliteľa o činnosti DHZ v roku 2014 
6. Odporúčania zástupcu starostu obce k vydaniu potvrdení  na základe žiadostí 

o majetkoprávnom vysporiadaní parciel občanov 
7. Kamerový systém – vyhodnotenie verejného obstarávania – výber dodávateľa 
8. Strava pre dôchodcov obce – vyhodnotenie verejného obstarávania – výber dodávateľa 
9. Návrh na zmenu VZN 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkov, čl. 3 – 

Cintorínske poplatky 
10. Návrh na zmenu VZN 6/1998 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb 
11. Voľba hlavného kontrolóra obce  
12. Rôzne 
13. Záver 
 

K bodu 1  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril tretie 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. Kontrolór 
obce Mgr. Jaroslav Kundľa navrhol doplniť bod 11 o  Správu o kontrolnej činnosti za rok 
2014 a Záznamy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2014 a 1/2015, ktoré písomnou 
formou zastupiteľstvu predkladá 
 
Poslanci  nemali k doplneniu programu   pripomienky 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne upravený program tretieho  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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3. Kontrola plnenia uznesenia z druhého zasadnutia OZ 
4. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
5. Správa veliteľa o činnosti DHZ v roku 2014 
6. Odporúčania zástupcu starostu obce k vydaniu potvrdení  na základe žiadostí 

o majetkoprávnom vysporiadaní parciel občanov 
7. Kamerový systém – vyhodnotenie verejného obstarávania – výber dodávateľa 
8. Strava pre dôchodcov obce – vyhodnotenie verejného obstarávania – výber 

dodávateľa 
9. Návrh na zmenu VZN 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkov, čl. 3 – 

Cintorínske poplatky 
10.  Návrh na zmenu VZN 6/1998 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov      

a poskytovania služieb 
11a. Správa  hlavného  kontrolóra   o  kontrolnej  činnosti  za  rok  2014  a   Záznamy  
        o výsledkoch následných finančných kontrol č. 1-4/2014 a 1/2015 
11b. Voľba hlavného kontrolóra obce  
12.  Rôzne 
13.  Záver 

 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov  Radoslava Mačugu a Mgr. Jozefa 
Bakoša 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z tretieho 
zasadnutia poslancov Radoslava Mačugu a Mgr. Jozefa Bakoša 
 
K bodu 3 
Na požiadanie starostu obce Ing. Jána Krajňáka  vykonal poslanec Mgr. Ján Jakubianský 
kontrolu plnenia uznesenia z druhého zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú 
splnené, resp. sa plnia.  
 
K bodu 4 
Žiaden z prítomných občanov nepožiadal o slovo. 
 
Poslankyňa Katarína Knapová:  
Na základe sťažností matiek po neprijatí detí do MŠ sa pýta, aká je kapacita MŠ a prečo je 
nedostatok miesta 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval, že kapacita MŠ je postačujúca, ide tu však 
o dotáciu na trojročné deti. Škola na mladšie deti financie nedostane. V utorok 24. 2. 2015 má 
dohodnuté stretnutie s riaditeľom školy, kde sa budú tejto problematike venovať. O výsledku 
rokovania bude zastupiteľstvo informovať na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka 
o plánovanom stretnutí s riaditeľom ZŠ s MŠ PhDr. Ladislavom Žileckým, na ktorom budú 
riešiť  aj kapacitu MŠ 
 
Poslanec Bc. Marek Čopiak: 

- Žiada prehodnotiť poplatky stanovené za organizovanie zábav a diskoték, pretože sú 
vysoké. 

- Žiada zverejniť záverečný účet obce za rok 2015 na internetovej stránke obce 
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- Žiada opraviť zadnú prístupovú cestu k futbalovému ihrisku, pretože 28. 3. 2015 sa 
začína jarné futbalové kolo  

 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o prehodnotenie VZN 1/2012 
o určení ostatných miestnych poplatkov, a to poplatkov, ktoré sa týkajú úhrady za 
organizovanie tanečných zábav a diskoték – Čl. 1, I. Nájomné za priestory kultúrneho domu: 
bod 4b), III. Poplatok  za odpad, IV. Poplatok za upratovanie, VII. Príspevok na údržbu 
a kultúru 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie zverejňovania 
rozpočtu obce a záverečného účtu obce na internetovej stránke obce 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o úpravu zadnej prístupovej 
cesty k futbalovému ihrisku 
 
Poslanci Katarína Knapová a Mgr. Jozef Bakoš 
Z dôvodu zabezpečenia lepšej úrovne  varenia a stolovania počas svadieb a spoločenských 
akcií je potrebné zakúpiť nový riad do Kultúrneho domu, vymeniť taniere a mrazničku.  
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o preverenie stavu 
kuchynského vybavenia kuchyne Kultúrneho domu a potreby nákupu riadu, tanierov 
a mrazničky 
 
K bodu 5 
Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce  Jakubany Jozef Dufala ústne oboznámil 
zastupiteľstvo s činnosťou DHZ: 

DHZ Jakubany je zaradený v skupine B, čo svedčí o jeho pripravenosti. Pravidelne sa 
zúčastňuje sériových nácvikov, konaných napr. na hrade v Starej Ľubovni, na vysielač 
v Kolačkove. Družstvo patrí do 3. okrsku spoločne s Novou Ľubovňou, Kolačkovom, 
Kremnou a Jarabinou. Zúčastňujú sa záchranných prác pri požiaroch , povodniach, ale aj pri 
kultúrno - spoločenských a športových akciách. V prípade záchranných prác postupujú vždy 
tak, že najprv je nutné zachraňovať ľudské životy, zvieratá a následne majetok.  

Všetci členovia sú dobrovoľníci, jeden má odbornú spôsobilosť, ďalších sedem členov je 
nahlásených na školenie, ktoré sa bude konať v priestoroch Ocú Jakubany 6. a 7. 3 2015, 
skúšky prebehnú 11. 3. 2015. V spolupráci s Požiarnickým krúžkom pri ZŠ s MŠ Jakubany 
pod vedením učiteľa p. Hanečáka sa organizujú výcviky a súťaže mládeže. 

V roku 2014 DHZ dostal dotáciu  2000 € z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenska, za 
ktorú nakúpil pre členov ochranné odevy  a kalové čerpadlo. V súčasnosti majú ponuku 
z Ministerstva vnútra na zakúpenie ojazdeného automobilu Tatra. Na skvalitnenie akčnej 
pohotovosti je potrebné v zimných mesiacoch zabezpečiť vykurovanie miestnosti s cisternou, 
aby v nej voda nezamrzla. 

Následne kládli otázky poslanci: 

Mgr. Ján Jakubianský: Je možné v prípade požiaru použiť obecnú techniku? 

Áno, pri poslednom požiari u Jančíka sme boli pri požiari medzi prvými, hasia však 
špecialisti, dobrovoľníci pomáhajú, vykonávajú dohliadku do ukončenia požiaru. Taktiež nie 
každý  môže obsluhovať hasičský automobil, vodič musí mať špeciálnu kartu na obsluhu 
strojov, takúto kartu vlastní zatiaľ  iba on, verí, že sa nájde aspoň jeden člen DHZ, ktorý by 
takouto kartou disponoval 
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Bc. Marek Čopiak: Aký je počet hasičov 

Počet dobrovoľníkov sa stále mení, mládež odchádza do škôl, dospelí do zamestnania, takže 
presný počet nie je možné určiť.  

Ďalšie otázky veliteľovi DHZ Jozefovi Dufalovi nikto nepoložil, starosta obce Ing. Ján 
Krajňák tento bod programu ukončil 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru 
v Jakubanoch Jozefa Dufalu o činnosti DHZ v roku 2014 

K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  požiadal svojho zástupcu Mgr. Jána Jakubianského, aby 
predložil žiadosti občanov o majetkoprávne vysporiadanie parciel a predniesol svoje 
odporúčanie k jednotlivým žiadostiam: 
 
Kolčáková Eva, Jakubany 42 požiadala opätovne o odpredaj  obecného dielu 5 o výmere 40 
m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 4258/8, zapísaný na LV 6930, druh pozemku 
zastavaná  plocha podľa GP č. 65/2014 vyhotoveného Zdenom Balážom , Nová Ľubovňa zo 
dňa 06.11.2014.  Uvedená parcela jej bola odpredaná na základe Uznesenia 44/A5/2014 zo 
dňa 25. 9. 2014 spolu s dielom 7 o výmere 1 m2, odčleneným z parcely EKN 13810/1, 
zapísaným na LV 6930, a to podľa GP 272/2014 na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 
15.10.2014.  
     Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor katastrálny  zápis do katastra nehnuteľností 
nerealizoval z dôvodu prekrytia geometrického plánu s inou parcelou. Žiadateľka si nechala 
vyhotoviť nový Geometrický plán č. 65/2014, ktorým sa nezrovnalosti odstránili.  
 
Zástupca starostu Ján Jakubianský odporúča prijať nové uznesenie, ktorým sa žiadateľke 
schváli odpredaj uvedenej parcely a Obec Jakubany odkúpi od menovanej 1m2 z parcely  
EKN 13810/1 
 
Kópia žiadosti, GP č. 65/2014, uznesenia OZ č. 44/A5/2014, Kúpnej zmluvy zo dňa 15. 10. 
2014, Zámeru obce prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany a stanovisko zástupcu 
starostu Mgr. Jána Jakubianského sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Kontrolór obce Mgr. Jaroslav 
Kundľa  zastupiteľstvo oboznámil, že v danom prípade je potrebné zrušiť uznesenie OZ č. 
44/A5/2014, t.j. aj zmluvu a novým uznesením vykonať predaj požadovanej parcely podľa 
nového GP.  Keďže nikto iný k tomuto bodu nemal pripomienku, nechal o tomto bode 
hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo ruší jednomyseľne platnosť uznesenia č. 44/A5/2014 zo dňa 25. 9. 2014 
z dôvodu nemožnosti jeho právoplatnej realizácie na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, odbore 
katastrálnom 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Eve Kolčákovej, nar. 
30. 1. 1967, bytom v v Jakubanoch 42  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  obecný diel 5 o výmere 40 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 
4258/8, zapísaný na LV 6930, druh pozemku zastavaná  plocha podľa GP č. 65/2014 
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vyhotoveného Zdenom Balážom, Nová Ľubovňa 364 zo dňa 06.11.2014 za kúpnu cenu 4,00 
EUR/m2 , celkom za 160,00 €.  
 
   Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
 
Uvedený diel 5 o výmere 40 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 4258/8, zapísaný na LV 
6930, druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 65/2014 sa nachádza v parcelách CKN                                                                                                    
2289 a 2499/9, ktoré menovaná majetkoprávne vysporiadáva a tieto sa nachádzajú pri 
rodinnom dome súp.č.42      
 
Ján Marchevka a manželka Anna, rod. Regrutová, Jakubany 158  požiadali o súhlas na 
odkúpenie časti obecnej parcely CKN 2468/3, ktorá sa nachádza pri parcele CKN 2462, ktorá 
je vo vlastníctve žiadateľov na základe zámeny za parcelu, na ktorej obec vybudovala miestnu 
komunikáciu v Carinke.  Obecnú parcelu CKN 2468/3 majú oplotenú a dlhodobo a nerušene  
ju užívajú ako vlastnú  vo vedomí, že sú jej vlastníkmi.  Po zistení, že túto parcelu vlastní 
obec Jakubany majú záujem o jej odkúpenie. Po predbežnom súhlase nechajú túto parcelu 
geometricky zamerať.  
 
Zástupca starostu Ján Jakubianský odporúča parcelu geometricky zamerať a následne schváliť 
odkúpenie  na nasledujúcom zasadnutí OZ 
 
Kópia žiadosti, LV 3339 a náčrtok mapy sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanec Ing. Ján Krajňák 
starší navrhol, aby žiadosť bola prehodnotená Komisiou pre rozvoj, výstavbu a inovácie, ktorá 
tak urobí po obhliadke na mieste samom.  
 
Obecné zastupiteľstvo ukladá Komisii pre rozvoj, výstavbu a inovácie, aby na základe žiadosti 
Jána  a Anny Marchevkových, Jakubany 158 o odpredaj obecnej parcely CKN 2468/3 
vykonala obhliadku na uvedenej parcele a k možnosti odpredaja zaujala stanovisko 
 
Andrej Dufala, Jakubany 322 žiada o vyjadrenie právnickej osoby príslušnej na správu 
nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu, že nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva 
Andrejovi Dufalovi, Jakubany 322. Žiadateľ vysporiadáva dvor priľahlý k rodinnému domu  
podľa GP č. 86/2014.   
 
Zástupca starostu Ján Jakubianský odporúča žiadosti vyhovieť,  nakoľko s prevodom súhlasia 
aj ostatní známi spolupodielníci, o čom svedčí aj ich čestné prehlásenie a k neznámym 
vlastníkom , ktorí boli na Úradnej tabuli obce Jakubany vyvesení najmenej 15 dní nemal nikto 
pripomienky. 
 
Kópia žiadosti, GP 86/2014, LV 8536, čestné prehlásenia sú prílohou tejto zápisnice  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanec Ing. Ján Krajňák 
starší navrhol, aby žiadosť bola prehodnotená Komisiou pre rozvoj, výstavbu a inovácie, ktorá 
tak urobí po obhliadke na mieste samom.  
 
Obecné zastupiteľstvo ukladá Komisii pre rozvoj, výstavbu a inovácie, aby na základe žiadosti 
Andreja Dufalu, Jakubany 322 vykonala obhliadku na uvedenej parcele a k žiadosti zaujala 
stanovisko 
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Anna Stasová, MPČĽ 21/3053, Poprad  žiada prostredníctvom Notárskeho úradu JUDr. Igora 
Čabru , Nám. Sv. Egídia v Poprade o vyjadrenie obce Jakubany, že nemá výhrady k vzniku 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k. ú. Jakubany z LV  4174, 7890, 8091, 8237, 5860, 
4949, 5050 a 8617 zapísané na mene Katarína Beskidová, r. Vasiľová v jej prospech z titulu 
príbuzenského vzťahu – stará matka.  
 
Zástupca starostu Ján Jakubianský odporúča žiadosti vyhovieť z titulu uznesenia OZ 
44/D3/2014 zo dňa 25. 9. 2014, ktoré nebolo dostatočné 
 
Kópia žiadosti, uznesenia OZ č. 44/D3/2014 zo dňa 25. 9. 2014 a návrhu na potvrdenie sú 
prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Obecné zastupiteľstvo 
neodporúča meniť platné uznesenie  
 
Obecné zastupiteľstvo nemení platné uznesenie č. 44/D3/2014 zo dňa 25. 9. 2014 vydané pre 
Annu Stasovú, MPČĽ 21/3053, Poprad 

 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o výzve obce Jakubany na dodanie 
kamerového systému v rámci prijatej dotácie na prevenciu kriminality zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom Okresného úradu v Prešove v sume  6 000,00 €.  
     Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači s ponukou od 6 023,33€ až po 11 303,83 €. 
S prihliadnutím na výšku tohto výdavku je potrebné zvážiť okrem ceny aj všetky uvedené 
technické parametre. Je preto potrebné, aby bol výber dodávateľa  vykonaný aj osobami, ktoré 
majú praktické vedomosti a skúsenosti s kamerovým systémom. Navrhuje vytvoriť komisiu  
pre toto výberové konanie z poslancov: Ján Compeľ, Radoslav Mačuga a Ing. Ján Krajňák 
starší.  
 
Zoznam prihlásených dodávateľov a ich cenové ponuky je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto nemal k tomuto bodu 
pripomienky. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zriadenie komisie z poslancov Jána Compľa, 
Radoslava Mačugu a Ing. Jána Krajňáka staršieho na  výber dodávateľa v rámci verejného 
obstarávania na dodanie kamerového systému v obci Jakubany 
 
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o výzve obce Jakubany na dodanie 
stravy pre dôchodcov obce Jakubany a o cenových ponukách jednotlivých stravovacích 
zariadení. Najvýhodnejšia ponuka bola z firmy Pavol Vyšovský, Hala Marianna, Levočská 
365/31, Stará Ľubovňa, ktorá bude dodávať stravu priamo do domácností dôchodcov, 
v termokazetách, výber z piatich druhov jedál, v časovom rozpätí od 10,30 – 12,00 hod 
a v cene 2,78 € za jeden obed. Obedy budú dodávané od 1. 3. 2015. 
S touto firmou obec podpíše Zmluvu o poskytovaní služieb.  
 
Kópie cenových ponúk, výberu dodávateľa a návrh zmluvy sú prílohou tejto zápisnice 
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto nemal k tomuto bodu 
pripomienky. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok verejného obstarávania na výber 
dodávateľa stravy pre dôchodcov obce Jakubany od 2. 3. 2015 prostredníctvom firmy Pavol 
Vyšovský, Hala Marianna, Levočská 365/31, Stará Ľubovňa za cenu 2,78 € za jeden obed 
 
K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu návrh Dodatku č. 2 na zmenu VZN 
1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkov a to článok 3 – Cintorínske poplatky z dôvodu 
žiadostí o zriadenie hrobového miesta a vybudovania hrobky občanov bez trvalého pobytu 
v obci. Cintorín má napriek rozšíreniu svoju kapacitu, preto je potrebné  stanoviť objektívne 
podmienky na úhradu poplatkov za hrobové miesto. Návrh bol zverejnený od 2. 2. 2015 do 
19.2.2015.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, poslanci sa zhodli na takejto 
úprave: 
                                                  Cintorínske poplatky 

 

-za prenájom priestoru jednohrobky na dobu 10 rokov pre žijúcich občanov s trvalým pobytom v 

obci     -   17 € 

-za prenájom priestoru dvojhrobky na dobu 10 rokov pre žijúcich občanov s trvalým pobytom   34 € 

-za miesto na cintoríne s hrobkou na jestvujúci hrob pri pochovávaní cudzích občanov bez trvalého 

pobytu  -  34  €                

- pri pochovávaní cudzích občanov na dobu 10 rokov občanov bez TP s pôvodom v obci  - 150 €                       

- za miesto na cintoríne  s vytvorením novej hrobky pre občanov  bez pôvodu v obci   a trvalého 

pobytu v obci na dobu 10 rokov    -  480 €                                                                                                                        
       

Návrh Dodatku č. 2 k VZN 1/2015 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Dodatok č. 2 k VZN 1/2012, ktorým mení 
Článok 3 Cintorínske poplatky v znení: 
 

− za prenájom priestoru jednohrobky na dobu 10 rokov pre žijúcich občanov s trvalým 
pobytom v obci        17,00 € 

− za prenájom priestoru dvojhrobky na dobu 10 rokov pre žijúcich občanov s trvalým 
pobytom v obci           34,00 € 

− za miesto na cintoríne s hrobkou na jestvujúci hrob pri pochovávaní občanov bez 
trvalého pobytu        34,00 € 

− pri pochovávaní občanov bez trvalého pobytu s pôvodom v obci             150,00 €                           
− za miesto na cintoríne  s vytvorením novej hrobky pre žijúcich občanov  bez pôvodu 

v obci   a trvalého pobytu v obci na dobu 10 rokov                 480,00 €                                             
 
K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu návrh VZN 1/2015 o trhovom 
poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na 
území obce Jakubany. Doteraz platné VZN 6/1998 nevyhovuje legislatíve, preto je potrebné 
ho s touto legislatívou zosúladiť. Návrh bol zverejnený od 2. 2. 2015 do 19.2.2015.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Ing. Ján Krajňák starší 
pripomienkoval čl. IX, bod 5, ktorý odporúča opraviť podľa priloženého návrhu. Nikto iný 
k tomuto bodu nemal pripomienky. Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode 
hlasovať 
 
Návrh VZN 1/2015 a písomná pripomienka poslanca Ing. Jána Krajňáka staršieho je prílohou 
tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 
o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste na území obce Jakubany ( Trhový poriadok ) 
 
K bodu 11a) 
Hlavný kontrolór Obce Jakubany Mgr. Jaroslav Kundľa predložil zastupiteľstvu Správu 
o kontrolnej činnosti za rok 2014. Táto správa je podložená Záznamami o výsledku následnej 
finančnej kontroly č. 1 - 4/14 s konštatovaním, že v oblastiach kontroly nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov. 
Taktiež predložil  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/15, ktorou vykonal  
kontrolu hospodárenia Obce Jakubany za 4. štvrťrok 2014.  
 
Kópia Správy o kontrolnej činnosti za rok 2014 s prílohami a Záznamu o výsledku následnej 
finančnej kontroly č. 1/15 sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal k predneseným 
správam pripomienky. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu hlavného kontrolóra Obce Jakubany Mgr. 
Jaroslava Kundľu  o kontrolnej činnosti za rok 2014 so Záznamami o výsledku následnej 
finančnej kontroly č. 1 - 4/14 a Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/15 
 
K bodu 11b) 
 

Voľba hlavného kontrolóra obce: 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval poslancov, aby si zvolili trojčlennú volebnú komisiu, 
ktorá bude riadiť priebeh volieb, zisťovať výsledky spočítavaním hlasov a vypracuje 
zápisnicu z voľby.  Obecné zastupiteľstvo si jednomyseľne zvolilo Volebnú komisiu 
v zložení: 

Mgr. Ján Jakubianský, PaedDr. Katarína Vasiľová a Ján Compeľ. Komisia spoločne 
s ostatnými poslancami kontrolovali náležitosti prihlášok s konštatovaní, že všetky prihlášky 
po formálnej stránke spĺňajú požadované náležitosti, hlasovacie lístky sú pripravené v súlade 
s predpísaným spôsobom voľby  hlavného kontrolóra, t. j. kandidáti sú uvedení v abecednom 
poradí podľa priezviska s určením poradového čísla.  

Na funkciu hlavného kontrolóra obce Jakubany sa prihlásili traja kandidáti: 

Č. 1 Mgr. Jozef Jendrichovský, nar. 7. 8. 1979, trvale bytom Nová Ľubovňa č. 1 

Č.2 Mgr. Jaroslav Kundľa, nar. 18. 2. 1962, trvale bytom v Jakubanoch č. 449 

Č.3. Mgr. Jozef Mačuga, nar. 2. 4. 1987, trvale bytom Jakubany 460 
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Následne starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval kandidátov, aby sa zastupiteľstvu predstavili a 
prezentovali svoje plány v prípade zvolenia v abecednom poradí  podľa priezviska tak, ako sú 
uvedení v hlasovacom lístku. 

Mgr. Jozef Jendrichovský: Funkcia hlavného kontrolóra je veľmi dôležitá, výkon tejto funkcie 
nesie v sebe zodpovednosť a preto je k tejto funkcii potrebný zodpovedný prístup. 
Stredoškolské vzdelanie ukonči na Obchodnej akadémii, v Starej Ľubovni, následne 
vyštudoval probačnú a mediačnú prácu na Prešovskej univerzite v Prešove. Pracoval v kultúre 
a ako správca siete. Od roku 2006 podniká v ekonomickej činnosti, od roku 2007 je 
kontrolórom v obci Sulín, od 2013 v obci Chmelnica a od roku 2014 v obci Údol. Je členom 
organizácie Hlavných kontrolórov Slovenska, venuje sa tejto oblasti a je pripravený a odborne 
spôsobilý vykonávať túto činnosť.  Spravuje operačný program URBIS, potrebné materiály 
doloží vždy včas, je ochotný poradiť. V prípade, že zastupiteľstvo s jeho prácou nebude 
spokojné, vzdá sa, ale urobí všetko preto, aby boli občania s jeho prácou spokojní. 

Mgr. Jaroslav Kundľa: Všetkých pozdravil s tým, že ho prítomní všetci poznajú. S obcou 
Jakubany spolupracuje od roku 1994 ako poslanec, zástupca starostu a hlavný kontrolór. 
V súčasnosti pôsobí ako hlavný kontrolór v obci Jakubany, Šambron, Hromoš a Ľubotín. Pre 
svoju činnosť hlavného kontrolóra absolvoval základný kurz hlavných kontrolórov Slovenska, 
pravidelne sa zúčastňuje konferencií hlavných kontrolórov, aby dokázal legislatívne zmeny 
aktualizovať v prospech obcí. Je profesijne zdatný, vyštudoval právo na Univerzite J. A. 
Komenského v Bratislave, je živnostníkom v odbore  účtovnícke poradenstvo. Pri práci 
hlavného kontrolóra pre uvedené obce zdôrazňuje poňatie práce úradu ako celku tak, aby 
hlavne predchádzal stavom v rozpore s právnymi a internými predpismi, to znamená, 
komunikuje s pracovníkmi, a odbornými radami predchádza možným problémom. Na 
zasadnutiach zastupiteľstva má poradný hlas a svojím stanoviskom predchádza prijatiam 
nezákonných uznesení. Jeho vzťah k obecnému zastupiteľstvu bol vždy kladný, je ochotný 
pomôcť aj nad rámec plánu kontrol, je predlženou rukou zastupiteľstva v rámci kontrolnej 
činnosti. 

Mgr. Jozef Mačuga: Pozdravil prítomných a uviedol, že v roku 2011 ukončil vysokoškolské 
štúdium práva, v súčasnosti tretí rok pracuje ako advokátsky koncipient, kde dennodenne 
pracuje na právnych úkonoch trestného, obchodného, občianského, pracovného, rodinného 
a daňového práva, ako aj na právnych úkonoch týkajúcich sa samosprávy. Pracuje na celý 
úväzok, pripravuje sa na advokátske skúšky. Chce a dokáže pracovať aj ako hlavný kontrolór, 
je komunikatívny, ak bude zvolený bude sa venovať ekonomike a doučí sa čo k tejto činnosti 
bude potrebovať. 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval poslancov, aby kandidátom kládli doplňujúce otázky. 
Nikto sa o slovo neprihlásil, preto vyzval volebnú komisiu, aby sa ujala svojej činnosti. 

Volebná komisia odovzdala každému poslancovi hlasovací lístok a poslanci uskutočnili tajné 
hlasovanie. Volebná komisia konštatovala, že počet prítomných poslancov je deväť, počet 
poslancov, ktorým boli odovzdané hlasovacie lístky je deväť, počet odovzdaných hlasovacích 
lístkov je deväť, počet platných hlasovacích lístkov je deväť.  

Počet hlasov odovzdaných pre kandidáta č. 1 Mgr. Jozefa Jendrichovského je 0 (nula), pre 
kandidáta č. 2 Mgr. Jaroslava Kundľu je 2 (dva) a pre kandidáta č. 3 Mgr. Jozefa mačugu je 7 
(sedem).  Komisia konštatovala, že voľba prebehla regulárne a meno zvoleného kandidáta 
s počtom hlasov sedem je Mgr. Jozef Mačuga, nar. 2. 4. 1987, trvale bytom Jakubany 460. 
Volebná komisia z tejto voľby vypracovala  zápisnicu. 

Kópie prihlášok kandidátov, zápisnice volebnej komisie a vzor hlasovacieho lístka sú 
prílohou tejto zápisnice 
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Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch zvolilo počtom hlasov sedem v zmysle § 18 ods. 1 zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  do   funkcie  hlavného  kontrolóra  obce  Mgr. Jozefa 
Mačugu,  nar. 2.4.1987, bytom Jakubany č. 460 na funkčné obdobie 6 rokov s rozsahom 
pracovného úväzku 0,25  

 
K bodu 12 
 
a) Mandátna zmluva 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  informoval poslancov o povinnosti obcí od 1.1.2015 
zabezpečovať požiarnu ochranu, bezpečnotechnickú službu a zdravotnú službu. Z tohto 
dôvodu obec uskutočnila výber osoby zodpovednej za výkon požadovaných činností 
z aktuálnych záujemcov firmy LIVONEC, ktorá požadovala mesačnú odmenu 60 € a firmy 
Štefan  Gedra, Plavnica 70, ktorá požadovala mesačnú odmenu 40 €.  Obec k 9. 1. 2015 
uzatvorila Mandátnu zmluvu s firmou Štefan  Gedra, Plavnica 70 za odplatu 120 € štvrťročne. 
 
Návrh mandátnej zmluvy je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka 
o uzatvorení Mandátnej zmluvy so Štefanom Gedrom, Plavnica 70, IČO: 33080615na 
zabezpečenie požiarnej ochrany, bezpečnotechnickej služby a plnenie činnosti zdravotnej 
služby 
 
b) Združenie MAS 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  informoval poslancov o združení miestnej akčnej skupiny 
MAS „Partnerstvo pre región“, ktorá sa zaoberá rozvojom regiónov, pričom optimálna je 
účasť regiónu s počtom 10 tisíc občanov. Prostredníctvom tohto združenia bude vypracovaný 
projekt na získanie  dotácie napríklad na cyklotrasu a podobné  projekty na podporu rozvoja 
regiónu ako aj obce. Ročný členský poplatok je 100,00 €.  Činnosť tohto združenia sleduje so 
záujmom a bol by rád, ak by poslanci podporili vstup obce Jakubany do tohto združenia. 
Okolité obce už sú členmi združenia, v súčasnosti sa tvorí nová skupina, kde by mohla byť 
obec Jakubany členom.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  otvoril k tomuto bodu rozpravu, poslanci k tomuto bodu 
nemali pripomienky, preto nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne vstup obce Jakubany do združenia MAS – 
verejno- súkromného partnerstva pod názvom „Partnerstvo pre región“ počas rokov 2015 -
2020 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne spoluprácu na príprave a implementácii 
stratégie rozvoja územia, alebo iných programov založených na princípoch prístupu LEADER 
počas rokov 2015 -2020v zmysle práv a povinností členov MAS pod názvom „Partnerstvo pre 
región“, ktoré sú upravené stanovami 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne ročný poplatok pre MAS „Partnerstvo pre 
región“ vo výške 100,00 € na jeden rok 
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K bodu 13 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť a tretie 
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 
 
Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

  

Overovatelia zápisnice: 
 
Radoslav Mačuga: 

 
Mgr. Jozef Bakoš: 

 
 
V Jakubanoch  20. 2. 2015 

 Ing. Ján Krajňák 
        starosta obce 
 
 
  


