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Z Á P I S N I C A 
 

zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 27. 3. 2015 o 17,00 hod. 

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

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

Ospravedlnení poslanci: Ján Compeľ a Bc. Marek Čopiak 
 
Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
Anna Rybovičová, ekonómka 
 
Občania obce v počte sedem 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tretieho zasadnutia OZ 
4. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
5. Rozpočtové opatrenie číslo1/2015 
6. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
7. Správy Jednotlivých predsedov komisii z ich zasadnutí. 
8. Odporúčania zástupcu starostu obce k vydaniu potvrdení  na základe žiadostí  k 

majetkoprávnym vysporiadaniam parciel občanov. 
9. Groš Miroslav – žiadosť o odkúpenie obecných podielov 
10. Žiadosť pána Vojtoviča o vybudovanie zábradlia  
11. Žiadosť pána Hlinku o pridelení priestorov na vykonávanie fyzioterapeutických 

masáží v obci Jakubany 
12. Žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ Jakubany o navýšenie rozpočtu na rok 2015 
13. Odvolávanie a delegovanie zástupcov v rade školy 
14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok roku 2015 
15. Rôzne 
16. Záver 

 
K bodu 1  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril štvrté zasadnutie zastupiteľstva, konštatoval, že počet prítomných poslancov je sedem. 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Taktiež vyzval poslancov 
k doplneniu programu rokovania, resp. k schváleniu programu podľa pozvánky.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program štvrtého  zasadnutia 
 
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. 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo štvrtého 
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 tretieho zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, že 
uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.  
K uzneseniu 3/B1/2015  - starosta obce Ing. Ján Krajňák odporúčaní Komisie finančnej 
navrhol upraviť VZN 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkov dodatkom č. 3 takto: 
Článok 1: 
ods. I. Nájomné za priestory kultúrneho domu, bod 4 b) pri celodennom predaji tovaru 
(vestibul), pri tanečných zábavách, diskotékach 

- letné obdobie   41.- € 
- zimné obdobie   53.- € 

ods. VII. Príspevok na údržbu a kultúru 
Vyberá sa pri tanečných zábavách, diskotékach a plesoch organizovanými zložkami obce  
Jakubany : Dobrovoľný hasičský zbor, Folklórna skupina Kečera a TJ Sokol Jakubany  
           - 25.- € 
 
Návrh dodatku č. 3 k VZN 1/2012 zo dňa 11. 3. 2015 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto k návrhu nemal 
pripomienky.   
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať.  
Za návrh hlasovali: Mgr. Jozef Bakoš, Ing. Ján Krajňák, Mgr. Ján Jakubianský, Katarína 
Knapová a Štefan Compeľ - 5 
Proti návrhu: nikto 
Zdržali sa hlasovania: Radoslav Mačuga a PaedDr. Katarína Vasiľová - 2 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počtom hlasov päť zo siedmich Dodatok č. 3 k VZN 1/2012 
o určení ostatných miestnych poplatkov : 

Článok 1: 
ods. I. Nájomné za priestory kultúrneho domu, bod 4 b) pri celodennom predaji tovaru 
(vestibul), pri tanečných zábavách, diskotékach 

- letné obdobie   41.- € 
- zimné obdobie   53.- € 

ods. VII. Príspevok na údržbu a kultúru 
Vyberá sa pri tanečných zábavách, diskotékach a plesoch organizovanými zložkami obce  
Jakubany : Dobrovoľný hasičský zbor, Folklórna skupina Kečera a TJ Sokol Jakubany 
      - 25.- € 
 
K uzneseniu 3/B2/2015  - starosta obce Ing. Ján Krajňák zastupiteľstvo informoval, že 
rozpočet obce bude zverejnený po úprave ekonómkou obce, nakoľko materiál je veľmi 
obšírny.  Taktiež bude po schválení zverejnený takouto formou aj záverečný účet obce za rok 
2014. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka 
o zverejňovaní rozpočtu obce a záverečného účtu obce na internetovej stránke obce 
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K uzneseniu 3/B3/2015  - starosta obce Ing. Ján Krajňák zastupiteľstvo informoval, že  zadná 
prístupová cesta k ihrisku je opravená v rámci možností obce. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka 
o úprave zadnej prístupovej cesty k ihrisku 
 
K uzneseniu 3/B4/2015  - starosta obce Ing. Ján Krajňák zastupiteľstvo informoval, že  
vykonal kontrolu vybavenia kuchyne v KD Jakubany a zistil, kuchyňa je funkčná a pre 
súčasné potreby obce aj občanov je dostatočne zabezpečená potrebným vybavením. 
S prihliadnutím na skutočnosť, že obyvatelia pri svadbách a iných akciách využívajú služby 
keteringu, nie je potrebné nakupovať nový riad a mrazničku. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o stave 
vybavenia kuchyne pri kultúrnom dome s konštatovaním, že v súčasnosti nie je potrebné 
nakupovať nový riad a mrazničku 
 
K uzneseniu 3/C1/2015  - starosta obce Ing. Ján Krajňák zastupiteľstvo informoval 
o oznámení riaditeľa ZŠ s MŠ Jakubany, že všetky žiadosti o prijatie detí do MŠ 
v Jakubanoch boli vybavené kladne.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o stave 
vybavenia žiadostí o prijatie detí do MŠ na základe informácie riaditeľa ZŠ s MŠ PhDr. 
Ladislava Žileckého 
 
K bodu 4 
Andrej Rybovič, Jakubany č. 27 
Žiada o vysvetlenie, prečo mu doposiaľ nebolo vydané požadované potvrdenie 
k majetkoprávnemu vysporiadaniu  po neznámom vlastníkovi, ktorý bol jeho právnym 
predchodcom, v danom prípade starým otcom.  
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský vysvetlil, že nie je možné vydať požadované 
potvrdenie zo strany obce, pokiaľ po zverejnení žiadosti bola k tejto vznesená námietka od 
občanov, ktorí si taktiež  uplatňujú právne nástupníctvo po vlastníkovi uvedenom na LV bez 
identifikátora, ako sa to stalo aj v prípade jeho žiadosti.  
 
Anna Bakošová, Jakubany 587 
PD Nová Ľubovňa vyváža v cisternách do intravilánu obce nebezpečný odpad, ktorý vypúšťa 
po poli v blízkosti potokov. Odpad je vyvážaný aj v nočných hodinách. Žiada o vyjadrenie, či 
obec vie, o aký druh odpadu ide.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku obyvateľky obce Anny Bakošovej, 
Jakubany 587 o zistenie aký druh odpadu vyváža PD Nová Ľubovňa v cisternách do 
intravilánu obce Jakubany 
 
Ján Marchevka, Jakubany 250 
Pripomienkuje oplotenie pozemku Jozefa Bielovodského, Jakubany 247, ktorý týmto obmedzí 
prístup k jeho pozemku, na ktorom plánuje v budúcnosti výstavbu rodinného domu pre svoje 
deti. 
Predseda Komisie pre inovácie, rozvoj a výstavu Ing. Ján Krajňák vysvetlil,  že táto komisia 
rieši ohlásenie drobnej stavy – oplotenie pozemku p. Bielovodského. Je potrebné 
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komisionálne zistiť trasu inžinierskych sietí a následne sa obec k ohláseniu drobnej stavby 
vyjadrí 
  
Ján Kundľa, Jakubany 500 
Upozornil zastupiteľstvo na skutočnosť, že v miestnej časti Carinka bežne  spoluobčania pália 
nebezpečný odpad, ako sú napr. plasty. Žiada o vyhlásenie v miestnom rozhlase, že takáto 
činnosť je zakázaná 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o výzvu občanov obce na zákaz  
pálenia nebezpečného odpadu formou vyhlásenia v miestnom rozhlase  
 
Poslanec Štefan Compeľ  
V lokalite obce pod Lánom je potrebné riešiť úpravu terénu pred zatekaním vody a nánosov 
bahna z poľnej cesty v prípade nepriaznivého počasia na miestnu komunikáciu pri  č.d. 397.   
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zistenie možnosti 
vybudovania zábrany pred zatekaním vody a nánosov bahna z poľnej cesty v prípade 
nepriaznivého počasia na miestnu komunikáciu pri č.d. 397 
 
Poslanec Mgr. Jozef Bakoš 
Opätovne predkladá návrh na zabezpečenie prechodu pre chodcov na ceste 3. triedy pri 
odbočení z hlavnej cesty  k ZŠ s MŠ.  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že v súčasnosti je v obci vytvorená 
poriadková hliadka z radov nezamestnaných, ktorí sú aktivovaní pre obec zo stany UPSVAR. 
Táto denne dbá o bezpečnosť detí v čase príchodu do školy a aj po ukončení vyučovania 
v rizikových miestach  pri prechode cez hlavnú cestu 
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu 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 na schválenie návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2015 
Rozpočtovým opatrením č. 1. Týmto rozpočtovým opatrením sa presúvajú rozpočtové 
prostriedky v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové  príjmy a výdavky.  
 

Ekonómka obce Anna Rybovičová vysvetlila zastupiteľstvu dôvod presunov medzi 
jednotlivými položkami s následnou sumarizáciou: 

Príjmová časť sa zvýšila o položky za dane z príjmov FO - podielové dane , pokút, za 
dobropisy, zo štátneho rozpočtu, za evidenciu obyvateľstva, na aktivačnú činnosť formou 
Malých obecných služieb na rok 2015 a doplatok za 2014, na Dobrovoľnícku činnosť.  

Výdajová časť sa zvýšila o položky za poplatky bankám, činnosť Spoločného 
stavebného úradu, lekárske poplatky k rozhodnutiam o opatrovateľskej službe, za stravu pre 
koordinátorku MOS a pracovníkov z dotácie na § 54, na CVČ MŠ, CVČ ZŠ,  MOS – materiál 
a náradie, mzdy a mzda a materiál pre pracovníkov z dotácie na § 54.  Upravený rozpočet je 
prebytkový. 
 
Schválený rozpočet k 1. 1. 2015: Príjmy      Výdaje 
            1 596 250,00 €                     1 510 415,00 € 
RO č. 1 
Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:  41,111,11T1,11T2:    navýšenie o 88 642,31 € 
Výdajová časť BV - kódy zdrojov:   41,111,11T1,11T2:    navýšenie o 22 177,31 € 
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Súčasťou výdajovej časti kód zdroja 41 je: 
dotácia pre CVČ  MŠ v sume 900,00 €, ktorá sa výlučne použije na zabezpečenie 
koncoročných výletov 
dotácia pre CVČ  ZŠ v sume 600,00 €, ktorá sa výlučne použije na zabezpečenie 
koncoročných výletov 
 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť: 1 684 892,31 €  
Výdajová časť: 1 532 592,31 € 
 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1 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 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým 
opatrením č. 1 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 
 
Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:  41,111,11T1,11T2:    navýšenie o 88 642,31 € 
Výdajová časť BV - kódy zdrojov:   41,111,11T1,11T2:    navýšenie o 22 177,31 € 

Súčasťou výdajovej časti kód zdroja 41 je: 
dotácia pre CVČ  MŠ v sume 900,00 €, ktorá sa výlučne použije na zabezpečenie 
koncoročných výletov 
dotácia pre CVČ  ZŠ v sume 600,00 €, ktorá sa výlučne použije na zabezpečenie 
koncoročných výletov 
 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť: 1 684 892,31 €  

Výdajová časť: 1 532 592,31 € 
 
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu návrh na zmenu Zásad odmeňovania 
poslancov Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch. Návrh je podaný z dôvodu transparentnosti 
pri odmeňovaní poslancov a zástupcu starostu. Doteraz platné Zásady odmeňovania 
poslancov strácajú účinnosť.  
 
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch 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 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne Zásady odmeňovania poslancov Obecného 
zastupiteľstva v Jakubanoch 
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K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval predsedov komisií pri OZ na prednesenie správy o ich 
činnosti.  
Mgr. Ján Jakubianský – Komisia na ochranu verejného záujmu a finančná 
K návrhu na zvýšenie rozpočtu originálnych kompetencií  na rok 2015 pre ZŠ s MŠ: 
Požiadavka riaditeľa školy o zvýšenie FP o sumu 30 064,00 € je nereálna. V danom prípade je 
nutné prehodnotiť celý návrh a nájsť efektívne riešenie na zabezpečenie chodu ZŠ, školskej 
jedálne a MŠ prostredníctvom financovania z verejných zdrojov. Takto predloženej 
požiadavke neodporúča vyhovieť. 
 
Kópia Žiadosti o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií je prílohou tejto zápisnice 
 
Ing. Ján Krajňák – Komisia pre rozvoj, kultúru a inovácie 
Ohlásenia drobnej stavby – po obhliadke na mieste samom: 
- Jozef Bielovodský, Jakubany 247 žiada o povolenie oplotenia pozemku pri rodinnom dome 
247.  V danom prípade je potrebné zistiť zo strany obce, aké je pásmo ochrany inžinierskych 
sietí, konkrétne plyn a voda.  Následne sa môže rozhodnúť o stanovisku obce k ohláseniu 
drobnej stavby. 
     Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zistenie uloženia zemných 
inžinierskych sietí – plynu a vody pri rodinnom dome p.č. 247 
 
-  Mrug Štefan, Jakubany 327 žiada o povolenie oplotenia pozemku pri rodinnom dome 
a prislúchajúci dvor.  V danom prípade po obhliadke na mieste samom je zistené, že majiteľ 
rodinného domu Andrej Dufala, č. 322 bude mať obmedzený prístup k svojim hospodárskym 
budovám.  O predmetnom ohlásení odporúča informovať Andreja Dufalu, Jakubany 322.  
Následne sa môže rozhodnúť o stanovisku obce k ohláseniu drobnej stavby. 
     Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zaslanie informácie 
Andrejovi Dufalovi č. d. 322 o zámere Štefana Mruga, Jakubany 327 oplotiť svoj pozemok 
KNC 678/1 a 676/2, čím obmedzí prístup Andreja Dufalu k hospodárskym budovám 
  
- Andrej Dufala, Jakubany 322 žiada o vyjadrenie právnickej osoby príslušnej na správu 
nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu, že nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva 
v prospech Andreja Dufalu, nar. 6. 11. 1930, Jakubany 322 ohľadne nehnuteľnosti v kú 
Jakubany  KN – C parcela 676/1 a KN – C 676/3  podľa GP č. 86/2014.  
     Zároveň žiada o potvrdenie, že spoluvlastníci nehnuteľností zapísaných na LV č. 8536 KN 
– E parcela 237/1 a KN – E parcela 237/5 pod B2 Hrebíková Anna, pod B3 Hrebíková 
Johana, pod B4 Romanecová Katarína, pod B5 Hrebíková Mária, r. Katreničová, pod B6 
Romanecová Zuzana, pod B7 Romanecová Katarína, pod B8 Romanecová ilona, pod B9 
Romanec Ján, pod B11 Romanecová Katarína, r. Kohutová, pod B12 Dufalová Zuzana, r. 
Guľašiová, nar. 29.11.1911, pod B 13 Dufala Ján, pod B14 Dufala Ján, pod B16 Dufalová 
Zuzana, r. Guľašiová, pod B17 Denubiová Katarína, r. Matľaková sa v obci nenachádzajú 
a o ich pobyte nie je v obci nič známe.   
     K vyvesenému vyjadreniu nikto nevzniesol námietku, odporúča požadované potvrdenie 
vystaviť.  Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne vydať Andrejovi Dufalovi, nar. 6. 11. 1930, 
Jakubany 322 vyjadrenie právnickej osoby príslušnej na správu nehnuteľnosti podľa 
osobitného predpisu, že nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu Andreja Dufalu, 
nar. 6. 11. 1930, Jakubany 322 ohľadne nehnuteľnosti v k. ú. Jakubany  KN – C parcela 
676/1 a KN – C 676/3  podľa GP č. 86/2014 a potvrdenie, že spoluvlastníci nehnuteľností 
zapísaných na LV č. 8536 KN – E parcela 237/1 a KN – E parcela 237/5 pod B2 Hrebíková 
Anna, pod B3 Hrebíková Johana, pod B4 Romanecová Katarína, pod B5 Hrebíková Mária, r. 
Katreničová, pod B6 Romanecová Zuzana, pod B7 Romanecová Katarína, pod B8 
Romanecová Ilona, pod 9 Romanec Šimon  pod B10 Romanec Ján, pod B11 Romanecová 
Katarína, r. Kohutová, pod B12 Dufalová Zuzana, r. Guľašiová, nar. 29.11.1911, pod B 13 
Dufala Ján, pod B14 Dufala Ján, pod B16 Dufalová Zuzana, r. Guľašiová, pod B17 
Denubiová Katarína, r. Matľaková sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte nie je v obci nič 
známe 
 
- 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 obhliadke na mieste samom neodporúča predseda komisie pozemok odpredať. Je potrebné 
do budúceho zasadnutia zastupiteľstva vypracovať Koncepciu rozvoja obce  a po jej schválení 
predvolať žiadateľov  za účelom zistenia, či na pozemku, ktorý by im obec mohla odpredať 
plánujú výstavbu rodinného domu. Kópia žiadosti je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o vypracovanie Koncepcie 
rozvoja obce 
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom časti obecnej parcely CKN 2468/3 Jánovi 
Marchevkovi a Anne Marchevkovej, rod. Regrutovej, Jakubany 158. Po schválení Koncepcie 
rozvoja obce budú žiadatelia predvolaní za účelom zistenia ďalšieho využitia uvedenej 
parcely 
 
K bodu 8 
Zástupca starostu Mgr. Ján Jakubianský informoval zastupiteľstvo, že v súčasnosti nemá 
predložené žiadne žiadosti k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov občanov, o ktorých 
by mohol rozhodovať.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu zástupcu obce Mgr. Jána Jakubianského, 
že v súčasnosti nemá predložené žiadne žiadosti k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov 
občanov, o ktorých by mohol rozhodovať 
 
K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu žiadosť Miroslava Groša, Jakubany 
239, ktorý žiada o odkúpenie obecných podielov podľa GP č. 7/2015, a to dielu 2 o výmere 46 
m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 13736/32 a dielu 3 o výmere 15 m2, ktorý bol 
odčlenený z parcely EKN 13793/4 podľa LV 6930. Uvedené diely sa nachádzajú oproti jeho 
rodinného domu za miestnym potôčikom.  
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     Po obhliadke na mieste samom predseda Komisie pre rozvoj, kultúru a inovácie Ing. Ján 
Krajňák st. uviedol, že samotná miestna komunikácia okolo rodinného domu žiadateľa je 
veľmi úzka, podľa vyjadrenia ostatných členov komisie  je problém s prejazdom nákladných 
automobilov ( EKOS, obecnej techniky), preto by bolo vhodné vstúpiť so žiadateľom 
Miroslavom Grošom do jednania o zámenu požadovaných obecných dielov za rozšírenie 
miestnej komunikácie na pozemok  žiadateľa.  
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zvolanie jednania s 
Miroslavom Grošom o zámenu obecných podielov,  a to dielu 2 o výmere 46 m2, ktorý bol 
odčlenený z parcely EKN 13736/32 a dielu 3 o výmere 15 m2, ktorý bol odčlenený z parcely 
EKN 13793/4 podľa LV 6930 za rozšírenie miestnej komunikácie na pozemok  KNC 388 
a KNC 389 
 
K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu žiadosť Jána Vojtoviča, Jakubany č. d. 
30, ktorý žiada o vybudovanej ochrannej zábrany pred jeho rodinným domom z dôvodu 
častých dopravných nehôd, následkom ktorých mu bol poškodený súkromný majetok.  
     Po obhliadke na mieste samom predseda Komisie pre rozvoj, kultúru a inovácie Ing. Ján 
Krajňák st. uviedol, že vybudovanie zábrany na uvedenom mieste nie je dobrým riešením, je 
potrebné zaistiť bezpečnosť komplexným riešením so správcom cesty III. triedy -   Správou 
a údržbou ciest PSK so sídlom v Starej Ľubovni, Levočská 25 a zástupcom Okresného úradu, 
odboru dopravy v Starej Ľubovni. 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zvolanie jednania so 
správcom cesty III. triedy -   Správou a údržbou ciest PSK so sídlom v Starej Ľubovni, 
Levočská 25 a zástupcom Okresného úradu, odboru dopravy v Starej Ľubovni vo veci 
zaistenia bezpečnosti dopravy pri rodinnom dome Jána Vojtoviča č.d. 30 
 

K bodu 11 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu žiadosť Vasiľa Hlinku, Litmanová 23 
o poskytnutie priestorov za účelom poskytovania fyzioterpeutických masáží občanom obce. 
Jediným vhodným priestorom je miestnosť ambulancie detskej lekárky s čakárňou 
v priestoroch starej budovy MNV, p. č. 78. Ekonómka obce Anna Rybovičová vypočítala 
predpokladané náklady za používanie tohto priestoru a  výška nájmu za požívanie priestorov 
dvakrát týždenne predstavuje sumu 33,97 €.   
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto návrhu nemal nikto 
pripomienky 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne prenájom priestorov v starej budove MNV, p. 
č. 78, a to miestnosť ambulancie detskej lekárky a čakárne dvakrát týždenne pre Vasiľa 
Hlinku, bytom Litmanová 23 za účelom poskytovania fyzioterapeutických služieb občanom 
obce. Mesačné nájomné za poskytnutie priestorov dvakrát v mesiaci je 33,97 €. 
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K bodu 12 
Základná škola s materskou školou v Jakubanoch požiadala o navýšenie rozpočtu 
originálnych kompetencií na rok 2015 z dôvodu nových nápočtov na tieto kompetencie 
o sumu 30 064 € takto:  
MŠ  o sumu     13 272,00 € 
ŠJ -  MŠ a ZŠ o sumu      5 100,00 €    
Školský klub detí o sumu    1 460,00 € 
Centrum voľného času o sumu   6 232,00 € 
Správa objektov     4 000,00 € 
 
Starosta obce k tejto požiadavke uviedol, že o zmene rozpočtu pre ZŠ bude rozhodované až 
po kontrole hospodárenia za rok 2014, ktorú vykoná hlavný kontrolór obce. Požadované sumy 
nie sú dostatočne podložené.   
     Následne vyzval ekonómku obce Annu Rybovičovú, aby poslancov oznámila 
s financovaním školy pre MŠ, CVČ, ŠKD.  
     Táto oboznámila poslancov s prognózou výnosu dane z príjmov FO pre našu obec na rok 
2015, ktorá je zverejnená na stránke MF SR. Na základe tejto prognózy sa potom vypočítava 
podiel výnosu DP FO pre jednotlivé školy a školské zariadenia, ako je objem FP pre MŠ, ŠJ 
a voľnočasové aktivity pre deti od 5 do 30 rokov.  Obec k 15. 9. každý rok predkladá výkaz 
Škol(MŠVV a ŠR) 40-01, kde sa uvádzajú údaje  o počte žiakov v MŠ a počte potenciálnych 
stravníkov, čiže všetci žiaci ZŠ na území obce. Na základe takto pridelených FP  obec potom 
financuje náklady na deti v MŠ, ŠJ, detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ zriadených 
obcou ( od 5 do 30 rokov, aj keď sú financie napočítané podľa kritéria – počet detí v obci od 5 
do 15 rokov), na ŠKD, kde upozornila, že od 1.1.12013sa výška výnosu DPFO na ŠKD 
nevypočítava na reálny počet navštevujúcich žiakov, ale podľa počtu všetkých žiakov ZŠ na 
území obce.  
      Obec vo svojich podielových daniach dostáva ešte aj FP na správu školských objektov. FP 
sú transparentne napočítané na kapitálové výdavky len pre ie obce, ktoré majú na svojom 
území  školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a napočítavajú sa na 
všetky deti na území obce. Obec potom cez jednotlivé koeficienty prepočítava, koľko FP bude 
cez rozpočet pridelených  MŠ, ŠJ, CVČ a ŠKD.  Obec má schválené platné VZN ohľadom 
určenia výšky dotácie pre MŠ a školské zariadenia.  
 
     Ďalej uviedla, že ZŠ s MŠ má vlastné príjmy. Doposiaľ boli školou používané na nákup 
tovarov a služieb podľa rozhodnutia riaditeľa školy. Odporúča prijať schvaľujúce uznesenie  
aj týmto zastupiteľstvom 
 
Kópia žiadosti ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií na rok 2015 je 
prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci Mgr. Jozef Bakoš 
a PaedDr. Katarína Vasiľová odporúčali schváliť túto požiadavku, pretože je v prospech detí 
a učiteľov. Ostatní poslanci s takto formulovaným navýšením nesúhlasili, žiadajú vykonať 
kontrolu hospodárenia v ZŠ s MŠ a ŠJ za roky 2013 a 2014. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák ukončil rozpravu k tomuto bodu a o návrhu nechal hlasovať.  
Za: PaedDr. Katarína Vasiľová, Mgr. Jozef Bakoš – 2 
Proti : Ing. Ján Krajňák, Štefan Compeľ – 2 
Zdržali sa: Radoslav Mačuga, Katarína Knapová, Ján Jakubianský 
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Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany o navýšenie rozpočtu 
originálnych kompetencií na rok 2015 z dôvodu nových nápočtov na tieto kompetencie o sumu 
30 064 €  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne použitie vlastných príjmov ZŠ s MŠ Jakubany 
na nákup tovarov a služieb podľa rozhodnutia  riaditeľa školy 
 
Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce Mgr. Jozefa Mačugu na výkon 
kontroly hospodárenia za roky 2013 a  2014 v ZŠ s MŠ Jakubany a ŠJ pri ZŠ s MŠ Jakubany 
 
K bodu 13 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že v zmysle zákona NR SR č. 
596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve má obec povinnosť delegovať do orgánov 
školskej samosprávy svojich členov.  Po komunálnych voľbách došlo k zmene zloženia 
obecného zastupiteľstva, preto je potrebné  všetkých delegovaných zástupcov odvolať a na ich 
miesto delegovať nových zástupcov zriaďovateľa v počte štyroch členov. Následne vyzval 
poslancov, aby navrhli členov do Rady školy a oznámil, že ospravedlnený  poslanec Ján 
Compeľ ho o navrhnutie za člena osobne požiadal.  
  
O delegovanie za členov Rady školy požiadali:  
PaedDr. Katarína Vasiľová 
Mgr. Jozef Bakoš 
Ing. Ján Krajňák 
Mgr. Ján Jakubianský 
Katarína Knapová 
Ján Compeľ 
      
     Z tohto dôvodu  starosta obce Ing. Ján Krajňák vyhlásil tajnú voľbu do Rady školy.  
Z uchádzačov poslanci môžu zakrúžkovať najviac štyroch. Hlasovania sa zúčastnili všetci 
siedmi poslanci, všetky hlasovacie lístky boli platné. Po sčítaní hlasov budú za členov Rady 
školy pri ZŠ s MŠ delegovaní:  
Ján Compeľ s počtom hlasov 6 
Mgr. Ján Jakubianský s počtom hlasov 6 
Katarína Knapová s počtom hlasov 4 
Ing. Ján Krajňák s počtom hlasov 4 
 
PaedDr. Katarína Vasiľová a Mgr. Jozef Bakoš získali zhodne po 3 hlasy.  
 
Hlasovacie lístky a výňatok zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe a školskej 
samospráve sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal pripomienky. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo odvoláva členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou  za 
zriaďovateľa – Ing. Štefana Vasiľ, Mgr. Jozefa Bakoša, PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Jána 
Štucku za organizáciu TJ Sokol Jakubany 
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Obecné zastupiteľstvo deleguje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe a školskej 
samospráve svojich členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v tomto 
zložení: Ján Compeľ , Mgr. Ján Jakubianský, Katarína Knapová, a Ing. Ján Krajňák  
 
K bodu 14 
Hlavný kontrolór obce Jakubany Mgr. Jozef Mačuga predložil na schválenie Plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 so zameraním na: 

- platby za miestne poplatky 
- nedaňové príjmy 
- NFK čerpanie dotácie TJ Sokol Jakubany 
- NFK  ZŠ s MŠ Jakubany šk. rok 2013/2014 v zmysle § 6 ods. 16 zák. č. 596/2003 

Z.z. 
- Odborné stanovisko k ZÚ  za 2014 
- kontrola vybavovania a evidencie sťažností 
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s FP 

obce 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto k tomuto bodu nemal 
pripomienky, starosta nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na 1. polrok 2015 
 
K bodu 15 
Do bodu Rôzne  nebol zaradený žiaden príspevok 
 
K bodu 16 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť a štvrté 
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 
 
Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

  

Overovatelia zápisnice: 
Katarína Knapová: 
 
Štefan Compeľ: 

 
 
V Jakubanoch  27. 3. 2015 

 Ing. Ján Krajňák 
        starosta obce 
 
  


