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Z Á P I S N I C A 
 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 24. 4. 2015 o 17,00 hod. 

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

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

Ospravedlnený poslanec: Štefan Compeľ 
 
Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
 
Občania obce v počte päť 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ 
4. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
5. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD 666, č. 4/1 
6. Návrh Dodatku č. 2 k VZN 2/2010 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaď. pôsobnosti obce Jakubany  – 
zmena režijných nákladov  

7. MAS – návrh na schválenie zmien 
8. Návrh na spôsob vydávania potvrdení k  majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov  
9. Správy predsedov jednotlivých komisií OZ 
10. Návrh na RO č. 2 – ZŠ s MŠ 
11. Rôzne 
12. 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 osem, 
poslanec Štefan Compeľ svoju neúčasť osobne ospravedlnil. Obecné zastupiteľstvo 
v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Taktiež vyzval poslancov k doplneniu programu 
rokovania, resp. k schváleniu programu podľa pozvánky.  
     Poslanec Mgr. Jozef Bakoš navrhol program doplniť o riešenie žiadosti ZŠ s MŠ Jakubany 
– organizácia tried pre školský rok 2015/2016 a starosta obce Ing. Ján Krajňák navrhol 
doplniť program o bod Delegovanie zástupcov na zastupovanie oprávnených osôb pre k. ú. 
Jakubany v do Komisie pre zostavenie zjednodušeného registra na území bývalého 
vojenského obvodu Javorina 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne doplnený program piateho  zasadnutia v bode 
11 Rôzne:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ 
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4. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
5. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD 666, č. 4/1 
6. Návrh Dodatku č. 2 k VZN 2/2010 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaď. pôsobnosti obce Jakubany  – 
zmena režijných nákladov  

7. MAS – návrh na schválenie zmien 
8. Návrh na spôsob vydávania potvrdení k  majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov  
9. Správy predsedov jednotlivých komisií OZ 
10. Návrh na RO č. 2 – ZŠ s MŠ 
11. Rôzne 

a) žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany – organizácia tried pre školský rok 2015/2016 
b) Komisia pre zostavenie zjednodušeného registra na území bývalého vojenského 

obvodu Javorina – delegovanie zástupcov 
      12. 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 Jána 
Compeľa. 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo štvrtého 
zasadnutia poslancov Ing. Jána Krajňáka a Jána Compeľa 
 
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 4/B7/2015  - po stretnutí a rokovaní so zástupcami správcu cesty III. triedy SÚC 
PSK,  zástupcom OÚ v Starej Ľubovni, oddelením pre cestnú dopravu a zástupcom OR PZ 
SR, dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni je najjednoduchším riešením vybudovanie 
zábradlia. Obec v čo najkratšom možnom čase zabezpečí  vybudovanie tejto zábrany. 
K uzneseniu 4/C5/2015 – starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu písomné 
vysvetlenie PD Nová Ľubovňa k vývozu tekutého hnojiva  - fugátu do extravilánu obce 
Jakubany.  Prípis a výkladové tabuľky sú prílohou tejto zápisnice 
 
K bodu 4 
Helena Majkutová – žiada za rodičov detí o riešenie stavu v ZŠ s MŠ, kde je predpoklad, že 
od nového roku budú v triedach deti spojené s rómskymi deťmi. Za rodičov žiada 
o zachovanie súčasného stavu.  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák žiadateľke odpovedal, že tento problém bude riešený 
samostatne v bode 11a). 
 
Poslanec Ján Compeľ – občania ho informovali, že stavebník čiernej stavby v rómskej osade 
Ladislav Dunka, č.d. 542 pokračuje  v stavbe prístavby domu. Žiada o riešenie tejto situácie. 
Predseda Komisie priestupkovej Ing. Ján Krajňák – poslanec OZ  informoval zastupiteľstvo, 
že v tejto veci zasadá Priestupková komisia  dňa 29. 4. 2015.  
 
Anna Bakošová, Jakubany 587  - žiada o prekopanie miestnej komunikácie. Priepust pri dome 
Kataríny Compľovej p. č. 131 je zasypaný a voda z dažďov sa zhromažďuje v jej 
hospodárskom dvore a nemá možnosť odtoku. Poslanci sa zhodli, že je nutné zistiť skutočnú 
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situáciu na mieste samom, t.j., kde je zasypaný priepust a možnosť odtoku dažďovej vody 
z dvora a priľahlých pozemkov žiadateľky. 
 

Obecné zastupiteľstvo ukladá Komisii pre rozvoj, výstavbu a inovácie zistiť skutočný stav 
odtokového priepustu pri dome Kataríny Compľovej, č. 131 a možnosti odtoku vody 
z hospodárskeho dvora a priľahlých pozemkov pri dome Anny Bakošovej č. 132  
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o výpovedi Jozefa Haladeja 
z nájomného bytu č. 4/1  v BD  č. 666. Zároveň  predložil zastupiteľstvu zoznam žiadateľov 
o pridelenie bytu. Žiadatelia sú uvedení v poradí podľa dátumu podania žiadosti s uvedením 
sociálnej situácie.      
 
Zoznam žiadateľov s popisom je  prílohou tejto zápisnice 
 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci sa zhodli, že podľa 
dátumu podania žiadosti a sociálnej situácie je potrebné riešiť pridelenie bytu pre Helenu 
Mačugovú, Jakubany 457.  Z dôvodu, že k žiadosti sa doposiaľ nevyjadril jej manžel Jozef 
Mačuga, ktorý doposiaľ nechcel odísť zo svojho terajšieho bydliska, je potrebné, aby 
žiadateľka doručila do 6. 5. 2015 najneskôr do 17,00 hod. súhlasné písomné vyjadrenie 
manžela k prideleniu bytu.  
 

V prípade, že takéto vyjadrenie nebude na obecný úrad doručené, byt bude pridelený  
žiadateľovi Matúšovi Tyrpákovi,  Okružná 882/58, Stará Ľubovňa.  
 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pridelenie bytu č. 4/1 v nájomnom obecnom 
bytovom dome č. 666 od 1. 6. 2015 Helene Mačugovej  a Jozefovi Mačugovi, Jakubany 457 
s podmienkou písomného súhlasného vyjadrenia Jozefa Mačugu s pridelením bytu.  
V prípade, že takýto súhlas nebude obci doručený, byt bude pridelený Matúšovi Tyrpákovi, 
Okružná 882/58, Stará Ľubovňa 
 
K bodu 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o žiadosti riaditeľa ZŠ s MŠ 
Jakubany o navýšenie ceny obeda. Následne predložil zastupiteľstvu Návrh Dodatku č. 2 
k VZN 2/2010 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubany.  Jedná sa o úpravu režijných 
nákladov na stravu pre ostatných stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Jakubany, a to 
o sumu 0,30 €, celkom zvýšenie na sumu 2,42 € .  
 
Kópia žiadosti ZŠ s MŠ v Jakubanoch a  Návrh Dodatku č. 2 k VZN 2/2010 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 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu  č. 2/2010 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
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a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubany, kde sa v § 4 mení bod 
5 takto: 

- vlastní zamestnanci:   potraviny 1,12€ réžia 1,30€ celkom 2,42€ 
- zamestnanci obecného úradu:  potraviny 1,12€ réžia 1,30€ celkom 2,42€ 
- ostatní stravníci:   potraviny 1,12€ réžia 1,30€ celkom 2,42€ 

 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že po dohode so starostami z Novej 
Ľubovne, Kolačkova, Chmeľnice a Starej Ľubovne  vytvorili novú Miestnu akčnú skupinu 
pod názvom „Ľubovniansko“.  Táto akčná skupina je riadne registrovaná, má svoje stanovy 
a ročný poplatok členov je stanovený v nadväznosti na počet obyvateľov obce vo výške 0,1 € 
na jedného obyvateľa. Vysvetlil poslancom, že členstvo v tejto skupine je pre obec 
výhodnejšie, pretože skupina je počtom menšia, ale počtom obyvateľov väčšia a obec 
Jakubany tu bude mať lepšiu pozíciu, ako v MAS „Partnerstvo pre región“. Žiada teda 
o schválenie vstupu a spolupráce Obce Jakubany do tejto organizácie a schválenie ročného 
poplatku člena v tejto organizácii. 
    Zároveň uviedol, že členstvo v MAS „Partnerstvo pre región“, ako aj uznesenia k tomuto 
členstvu sú bezpredmetné.  
 

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  vstup  obce    Jakubany do   združenia   MAS 
–  verejno - súkromného  partnerstva pod názvom „Ľubovniansko“ 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 - 2020 v zmysle práv a povinností členov MAS pod názvom „Ľubvniansko“, 
ktoré sú upravené stanovami 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne ročný poplatok pre MAS „Ľubovniansko“ vo 
výške 0,10 € na jedného obyvateľa obce  
 
Obecné zastupiteľstvo ruší platnosť uznesení 3/A6/2015, 3/A7/2015 a 3/A8/2015 zo dňa 20. 2. 
2015 týkajúcich sa členstva v MAS „Partnerstvo pre región“   
 
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák požiadal kontrolóra obce Mgr. Jozefa Mačugu o návrh na 
spôsob vydávania potvrdení k  majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov.  Tento predložil 
návrh v tomto znení:  

a) Žiadosť bude podaná na Obecný úrad Jakubany  v predpísanej forme spolu 
s návrhom na vydanie potvrdenia, ktorého vzor je zverejnený na internetovej 
stránke obce v časti Dokumenty a na úradnej tabuli obce. 

b) Žiadosť a návrh na vydanie potvrdenia musia obsahovať predpísané náležitosti: 
osobné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa), dôvod 
podania žiadosti, číslo listu vlastníctva, číslo parcely, pod akým poradovým 
číslom a pod akým menom si žiadateľ uplatňuje potvrdenie a v akej výške 
podielu. V prípade, že žiadosť a potvrdenie nebudú predložené v predpísanej 
forme, obec takéto potvrdenie nevydá.  
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c) Žiadosť bude zverejnená najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce  
d) Pri vysporiadaní pozemkov v intraviláne obce je nutné doložiť geometrický 

plán 

e) Starosta obce podpíše potvrdenie iba v prípade, že voči nemu nebude vznesená 
žiadna námietka od občanov 

Taktiež predložil návrh tlačív, ktoré budú občania obce na tento účel používať.  
 

Návrh tlačív a uznesenia  je  prílohou tejto zápisnice 
 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanec Ing. Ján Krajňák 
nesúhlasí s formuláciou  návrhu a tlačív, poslanec Bc. Marek Čopiak si tento návrh preštuduje 
po doručení elektronickou poštou.  
     Poslanci sa zhodli, že tomuto bodu neprijme zastupiteľstvo žiadne uznesenie, po doručení 
návrhu poslancom elektronickou poštou sa o návrh rozhodne na nasledujúcom zasadnutí 
zastupiteľstva. 
 

K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák vyzval predsedov komisií pri OZ na prednesenie správy o ich 
činnosti.  
Bc. Marek Čopiak – predseda Komisie pre kultúru a šport 
V rámci TJ Sokol Jakubany pôsobia tri zložky: futbal, stolný tenis a nohejbal, ktoré dôstojne 
reprezentujú obec na súťažiach.  Do oblastnej futbalovej súťaže sú prihlásení najmladší žiaci 
a z toho vyplýva potreba vybudovania futbalového ihriska menších rozmerov v areáli 
terajšieho futbalového ihriska. Dáva do pozornosti možnosť vybudovať multifunkčné ihrisko  
v rámci projektu Slovenského futbalového zväzu s finančnou spoluúčasťou obce. Projekt je 
potrebné podať do 20. 5. 2015. 
V oblasti kultúry vyzdvihol činnosť Fsk Kečera. Žiada o vyčlenenie priestorov na Ocú, kde 
by mala Fsk Kečera sklad na kroje, resp. by tu mohli mať nácvik pri menšom počte 
účastníkov. Je potrebné vyrobiť stôl a lavičku na vystupovanie. Komisia navrhuje prehodnotiť 
stav a fungovanie obecnej knižnice.  
 

Správa a prezenčná listina zo zasadnutia tejto komisie je prílohou zápisnica  
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo zasadnutia Komisie pre kultúru a šport 
 

Mgr. Jozef Bakoš – Komisia pre záležitosti sociálne a školské 
Komisia riešila požiadavku školy na organizáciu tried v šk. roku 2015/2016 a odporúča 
ponechať súčasný stav. 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo zasadnutia Komisie pre záležitosti sociálne 
a školské 
 

Ing. Ján Krajňák – Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
Komisia zasadla 22. 4. 2015 a prejednávala po obhliadke na mieste samom:  
Stasová Anna – ohlásenie drobnej stavby – oplotenie pozemku EKN 8885/2.  
K ohláseniu majú  výhrady susedia, ktorí pozemok využívajú ako prístupovú cestu a prístup 
k studni.  
 

Krivoňák Ján – žiada o riešenie problému s vodou pretekajúcou Carinkou počas dažďov 
a spôsobuje mu škodu podmývaním pozemku.  
 

Žiadosť je nejasná, obec bude hľadať spôsob v riešení problému spoločne so žiadateľom 
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Bielovodský Jozef – ohlásenie drobnej stavby  - oplotenie parciel 2481/4, 2612/17 a 2658/4 
Komisia nemá výhrady k oploteniu po dohode s vlastníkom, ktorý pred začiatkom stavebných 
prác vykoná  zásek 1,5 m a jestvujúca miestna komunikácia sa rozšíri, čím námietky susedov 
budú bezpredmetné.  
 

Stempová Sylvia – ohlásenie drobnej stavby – plynová prípojka 
Komisia nemá k ohláseniu výhrady  
 

Rybovičová, Kolčák – ohlásenie drobnej stavby – plot 
K ohláseniu majú  výhrady susedia, ktorí majú cez dotknutý pozemok vedené káble 
k elektrickej prípojke. Z tohto dôvodu bude tento problém riešený v Komisii priestupkovej 29. 
4. 2015. 
 
Vorobeľ Ján – podal návrh na vysporiadanie pozemku E KN 13803/4, ktorý tvorí súčasť 
jeho dvora a k tomu návrh na zámenu tohto pozemku.  
Komisia nesúhlasí s návrhom žiadateľa z dôvodu nevýhodnosti zámeny pre obec. Žiadateľ 
môže obec požiadať o odpredaj časti uvedenej parcely  
 

Mariančík Emil – žiadosť o odpredaj časti obecného dielu z parcely E KN 4909/2  
Komisia nesúhlasí s odpredajom  z dôvodu možnej výstavby miestnej komunikácie  
 
Vorobeľ Ján – ústne požiadal o opravu kanála a poľnej cesty z dôvodu znečisťovania 
bahnom počas dažďov.  
Komisia navrhuje na poľnej ceste vybudovať priepust na dažďovú vodu, ktorým by sa voda 
zviedla do jestvujúceho odtokového kanála. Zároveň je potrebné riešiť opravu tohto kanála 
poškodenú stavebníkom Jozefom Haladejom 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo zasadnutia Komisia pre rozvoj, výstavbu 
a inovácie 
 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu diskusiu. Na základe prednesených 
správ poslanci – členovia komisií žiadajú starostu o zabezpečenie prednesených požiadaviek. 
K žiadosti Jána Vorobeľa o výmenu pozemku a žiadosti Emila Mariančíka o predaj obecného 
podielu  zaujali zamietavé stanovisko. 
 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o podanie žiadosti v rámci 
projektu Slovenského futbalového zväzu na vybudovanie multifunkčného ihriska s finančnou 
spoluúčasťou obce 
 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o vyčlenenie priestorov 
v priestoroch obecného úradu pre potreby Fsk Kečera 
 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie výroby stola 
a lavičky pre Fsk Kečera 
 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o prehodnotenie stavu obecnej 
knižnice a  jej ďalšieho fungovania 
 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o riešenie odtoku dažďovej 
vody z polí a miestnej komunikácie cez pozemok Jána Krivoňáka, Jakubany 591 
 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o vybudovanie priepustu na 
odtok dažďovej vody z polí do jestvujúceho kanála pri rodinnom dome Jána Vorobeľa č. 495 
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Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Jána Vorobeľa, Jakubany 495 o vysporiadanie 
pozemku - parcely KN E 13803/4 zámennou zmluvou z dôvodu nevýhodnosti navrhovanej 
zámeny. Žiadateľ môže požiadať obec o odpredaj tejto parcely, keďže táto  je súčasťou dvora 
pri jeho rodinnom dome   
 

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Emila Mariančíka, Jakubany 588 o odpredaj dielu 
obecnej parcely 4909/2 z dôvodu možnej výstavby miestnej komunikácie v časti Carinka 
 
K bodu 10 
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. 2 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.  
 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák vysvetlil zastupiteľstvu dôvod RO, a to zvýšenie výdavkovej 
časti o 7 940 € z dôvodu školenia učiteliek MŠ  - Digitalizácia učebných materiálov a nové 
trendy didaktických testov pre MŠ, mzdy a odvody  a v príjmovej časti sa rozpočet zvyšuje 
o prijaté dotácie z UPSVaR o sumu 7 240 € 
 
Schválený rozpočet k 27. 3. 2015: Príjmy      Výdaje 
            1 684 892,31 €                    1 532 592,31 € 
RO č. 2 
Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:  111,11T1,11T2:     navýšenie o 7 240,00 € 
Výdajová časť BV - kódy zdrojov:   41,111,11T1,11T2:     navýšenie o 7 940,00 € 
 

Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť: 1 692 132,31 €  
Výdajová časť: 1 540 532,31 € 
 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2 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. 2 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 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:  111,11T1,11T2:     navýšenie o 7 240,00 € 
Výdajová časť BV - kódy zdrojov:   41,111,11T1,11T2:     navýšenie o 7 940,00 € 
 

Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:  1 692 132,31 €  
Výdajová časť:  1 540 532,31 € 
 
K bodu 11 
a) Žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany – organizácia tried pre školský rok 2015/2016 
Riaditeľ ZŠ s MŠ v Jakubanoch PhDr. Ladislav Žilecký z dôvodu poverenia pedagogickej 
rady predkladá tieto požiadavky:  
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- Akútna potreba vytvorenia centra na zabezpečenie zvýšenej pozornosti vo výchove 
a vzdelávaní ťažko vzdelávateľných žiakov. Jedná sa o žiakov sociálne zaostalých 
rodín, ktoré by mali byť čo najdlhšie v priebehu dňa v procese vzdelávania a to 
formou doučovania , získavania zručností a pohybových aktivít. Je to jediná cesta, ako 
daný stav napraviť s prihliadnutím na nárast rómskej populácie v obci a škole. 
Pedagogická rada očakáva od zriaďovateľa v predmetnej veci riešenia. 

- Organizácia tried pre školský rok 2015/16 v dvoch variantoch, a to  variant A - 
zmiešané triedy, kde by neboli žiadne segregované rómske triedy ( dodržaná zásada 
rovnakého zaobchádzania zakotvená v Ústave SR), alebo variant -  B s piatimi 
paralelnými triedami v ročníku s čisto rómskymi žiakmi ( protiprávny stav). 

Pedagogická rada navrhla, aby sa týmto problémom zaoberal zriaďovateľ a v danej veci 
rozhodol tak, aby sa prijal variant B s tým, že  zodpovednosť prevezme na seba a riaditeľovi 
školy nariadi organizáciu tried nastávajúceho školského roku 
 

Kópia žiadosti a návrhy organizácie tried – variant A a variant B sú prílohou tejto zápisnice 
 

Starosta obce k tomuto bodu otvoril rozpravu. Poslanci sa zhodli, že obec nemá dôvod 
k zmene súčasného stavu v organizácii tried a učebného procesu. Požiadavky riaditeľa školy  
prerokuje Rada školy, ktorej stanovisko bude pre ZŠ s MŠ Jakubany záväzné.  
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavky riaditeľa školy PhDr. Ladislava 
Žileckého vo veci vytvorenia centra na zabezpečenie zvýšenej pozornosti vo výchove 
a vzdelávaní ťažko vzdelávateľných žiakov a organizácie tried pre školský rok 2015/2016. 
Záväzné stanovisko k týmto požiadavkám prijme Rada školy na svojom zasadnutí 
 

b) Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o žiadosti o súčinnosť 
Okresného úradu v Kežmarku, pozemkového a lesného odboru vo veci zisťovania záujemcov 
na zastupovanie oprávnených osôb pre k. ú. Jakubany pre zostavenie zjednodušeného registra 
pre katastrálne územie  na území bývalého Vojenského  obvodu Javorina.  

Poslanec Ing. Ján Krajňák predložil návrh členov komisie z  Urbárskej spoločnosti 
Jakubany – Štefan Guľaši, Jakubany 428, Michal Bučko, Jakubany 366, Štefan Rybovič, 
Jakubany 159 a Katarína Sýkorová, Jakubany 68.  Záujem o účasť na zastupovaní 
oprávnených osôb prejavil Mgr. Ján Jakubinský, Jakubany 98 a Anna Bakošová, Jakubany 
587.  Za zástupcu  obce Jakubany navrhol  starosta obce poslanca Ing. Jána Krajňáka, 
Jakubany 426. 
 

Kópie žiadosti OÚ Kežmarok a návrh Urbárskej spoločnosti sú prílohou tejto zápisnice 
 

Starosta Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto bodu nemal nikto 
pripomienky, starosta obce nechal o tomto bode hlasovať 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne  Ing. Jána Krajňáka, Jakubany 426 ako 
zástupcu Obce Jakubany a za zástupcov oprávnených osôb Štefana Guľašiho, Jakubany 428, 
Michala Bučka, Jakubany 366, Štefana Ryboviča, Jakubany 159, Katarínu Sýkorovú, 
Jakubany 68, Mgr. Jána Jakubianského, Jakubany 98 a Annu Bakošovú, Jakubany 587 pre 
zostavenie zjednodušeného registra v katastrálnom území Jakubany  na území bývalého 
Vojenského  obvodu Javorina  
 

Poslanec Marek Čopiak žiada: 
o dodržiavanie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Jakubany 
o vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase ohľadom túlavých psov 
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o zaslanie žiadosti na BUS Karpaty Stará Ľubovňa vo veci úpravy cestovného poriadku pre 
spoj z Jakubian o 15,24hod., ktorý príde do Starej Ľubovne po odchode linky do Popradu, 
pričom má na zastávke otočka Jakubany dlhšiu prestávku a spoj zo Starej Ľubovne do 
Jakubian, ktorý odchádza o 16,00 hod., pričom vlak z Popradu príde o Starej Ľubovne o 16,07 
hod. 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripomienky poslanca Bc. Marek Čopiaka na 
dodržiavanie rokovacieho poriadku počas  svojich zasadnutí, upozornenie na pohyb túlavých 
psov v obci v miestnom rozhlase a na úpravu cestovného poriadku autobusových spojov pre 
Jakubany 
 
Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová: 
Pracovníkom MŠ, ŠJ a ŠKD boli pozastavené príplatky, kedy ich dostanú späť.  
Kedy bude ukončená kontrola v ZŠ s MŠ. 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák odpovedal: 
Mojou snahou je do najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva predložiť návrh na 
opravené navýšenie originálnych kompetencií v ZŠ s MŠ.  
Kontrola v ZŠ s MŠ bude podľa vyjadrenia kontrolóra trvať približne dva mesiace. 
 
K bodu 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť a piate 
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

  

Overovatelia zápisnice: 
Ing. Ján Krajňák: 
 
Ján Compeľ: 
 
 

 
V Jakubanoch  24. 4. 2015 

 Ing. Ján Krajňák 
        starosta obce 
 
  


