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Z Á P I S N I C A 
 

zo  siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 26. 6. 2015 o 17,00 hod. 

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

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

Ospravedlnení: - 
 
Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
Anna Rybovičová - ekonómka 
 
Občania obce v počte štyri 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ 
4. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
5. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 4 
6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ 

Jakubany 
7. Detské ihrisko pri BD 666 a 667 – informácia o plánovanej investícii 
8. Návrh na celonočné svietenie verejného osvetlenia 
9. Informácia o uvoľnení jednoizbového bytu v nájomnom BD 666 
10. Jančík Ján, č. 388 – žiadosť o odkúpenie obecného dielu parcely KNE 13736/5 
11.  Dunka Ladislav, č. 542 – žiadosť o odkúpenie obecnej parcely KNC 1194/2 a 1193/2 
12. Návrhy a odporúčania predsedov Komisií pri Obecnom zastupiteľstve  
13. Rôzne 

       14. Záver 
 
K bodu 1  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril siedme 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.  
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program siedmeho  zasadnutia  
 
K bodu 2 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov Štefana Compeľa a Bc. Mareka 
Čopiaka.  
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo siedmeho 
zasadnutia poslancov Štefana Compeľa a Bc. Mareka Čopiaka 
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K bodu 3 
Na požiadanie starostu obce Ing. Jána Krajňáka  vykonal zástupca starostu Mgr. Ján 
Jakubianský kontrolu plnenia uznesenia z o šiesteho zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, 
že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.  
 
K uzneseniu 6/B2/2015 – starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že obec 
potvrdila požiadavku na zmenu cestovného poriadku a zhotovenie lavičky pre cestujúcich na 
zastávke autobusu na Levočskej ulici v Starej Ľubovni.  
 
K uzneseniu 6/B3/2015 – starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že obec 
zaslala písomnú žiadosť o nariadenie projektu pozemkových úprav v k. ú. Jakubany  na 
Okresný úrad , Pozemkový a lesný odbor v Starej Ľubovni. Opravy chýb po ROEP už nie sú 
možné, pozemkové úpravy môžu nastať po komasácii. Po doručení odpovede zastupiteľstvo 
oboznámi s presným stanoviskom okresného úradu. 
 
K uzneseniu 6/B4/2015 – starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že obec 
vyhotovila na ihrisko  nové lavičky 
 
K uzneseniu 6/B6/2015 – starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo, že obec 
bude odpredávať obecné parcely iba z dôvodu osobitného zreteľa 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o plnení 
požiadaviek poslancov zo šiesteho zasadnutia zastupiteľstva  
 
K bodu 4  
Občania obce Štefan Rybovič, Helena Rybovičová, Jakubany 645, Štefan Katrenič, Jakubany 
477 v mene zaťa PhDr.Tomáša Kollára, Jakubany 675 vystúpili  s otázkou, či bude  vyhovené 
ich žiadostiam o odpredaj obecných pozemkov v Carinke v lokalite od ihriska k nájomným 
bytovým domom. Žiadosti boli podané 24.6.2015.  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák im oznámil, že tieto pozemky obec dostala darom od 
Urbárskej spoločnosti Jakubany s podmienkou, že na nich bude uskutočnená IBV, ktorú obec 
plánuje aj uskutočniť. Dňa 24. 6. 2015 Urbárska spoločnosť Jakubany písomne požiadala 
obec o vrátenie daru v prípade, že tento nebude využitý na účel, t. j. na pridelenie stavebných 
pozemkov a výstavbu rodinných domov.  
     Pani Rybovičová vyjadrila nespokojnosť s týmto vysvetlením a uviedla, že požadované 
parcely v skutočnosti užívali už jej právni predchodcovia a Urbárska spoločnosť ich osvedčila 
neoprávnene a obec by mala túto skutočnosť zohľadniť a žiadosti o odkúpenie vyhovieť. 
Ďalej uviedla, že IBV v tejto lokalite bude ohrozená povodňami,  pretože potok Jakubianka 
nie je regulovaný.  
     Starosta obce Ing. Ján Krajňák k tomu uviedol, že obec nemôže na Jakubianke robiť 
úpravy, Slovenský vodohospodársky podnik vykonal v mesiaci jún revíziu hrádzí a má svoj 
plán regulácie. 
     Vystúpenia občanov boli veľmi impulzívne, z dôvodu upokojenia situácie a dôstojného 
priebehu rokovania starosta obce Ing. Ján Krajňák   tento bod ukončil s tým, že k tejto téme 
bolo podané riadne vysvetlenie 
 
Kópie žiadostí o odkúpenie pozemkov p. Ryboviča, Jakubany 645 a PhDr. Tomáša Kollára, 
Jakubany 675, Darovacia zmluva zo dňa 29.3.2015 a prípis Urbárskej spoločnosti Jakubany 
zo dňa 24.6.2015 sú prílohou tejto zápisnice  
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripomienky obyvateľov obce Štefana Ryboviča, 
Heleny Rybovičovej, Jakubany 645, Štefan Katrenič, Jakubany 477 k plánovanej individuálnej 
bytovej výstavbe v lokalite Carinka na obecných pozemkoch, ktoré dlhodobo užívajú a žiadajú 
Obec Jakubany o ich odkúpenie 
 
Ján Marchevka, Jakubany 250  - žiada o premeranie pozemku Jozefa Bielovodského, 
Jakubany 247 pred jeho oplotením 
 
Ing. Ján Krajňák, predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie žiadateľa informovala, že 
bola na mieste samom a p. Jozefovi Bielovodskému uložila podmienky, ktoré má pri výstavbe 
oplotenia dodržať. Tento s podmienkami súhlasil. 
 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský –  v lokalite Levočských vrchov v katastri obce postrehol 
stavebné práce na budovaní hrádze, žiada o podanie informácií o týchto prácach. Taktiež 
ostatní poslanci vzniesli požiadavku o zistenie možnosti vrátenia lokality PD Nová Ľubovňa 
do katastra obce Jakubany 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zistenie, aké stavebné práce 
prebiehajú v lokalite Levočských vrchov v katastri obce Jakubany 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zistenie možnosti vrátenia 
lokality PD Nová Ľubovňa do katastra obce Jakubany 
 
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. 4  - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.  
     Ekonómka obce p. Anna Rybovičová vysvetlila poslancom dôvod úpravy podľa 
jednotlivých položiek. Príjmová časť Dotácia pre ZŠ s MŠ na asistenta učiteľa  a výdajová 
časť ZŠ s MŠ, asistent, všeobecný materiál na detské ihrisko pri bytových domoch 666 a 667 
a dotácia pre Fsk Kečera na festival v Bulharsku.. Rozpočet je aj po tejto úprave prebytkový. 
      
 
Schválený rozpočet k 28. 5. 2015: Príjmy     Výdaje 
            1 710 294,31 €                   1 582 671,31 € 
RO č. 4 
Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:   Výdajová časť BV - kódy zdrojov: 
111   2 380,00€    111   2 380,00€ 
Spolu:             2 380,00€    41   2 800,00€ 
       41   3 000,00€ 
                                                                                   Spolu:              8 180,00€ 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:  1 712 674,31 €   
Výdajová časť: 1 590 851,31 € 

 
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4 je prílohou tejto zápisnice. 
 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým 
opatrením č. 4 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:   Výdajová časť BV - kódy zdrojov: 
111   2 380,00€    111   2 380,00€ 
Spolu:             2 380,00€    41   2 800,00€ 
       41   3 000,00€ 
                                                                                   Spolu:              8 180,00€ 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:   1 712 674,31 €   
Výdajová časť:   1 590 851,31 € 

 
K bodu 6 
Hlavný kontrolór Mgr. Jozef Mačuga predniesol zastupiteľstvu dve správy.  
     Správu z následnej finančnej kontrole platieb za miestny poplatok – komunálny odpad 
a drobné stavebné odpady, systém spôsob a účinnosť vymáhania pohľadávok za tento miestny 
poplatok. Kontrolou bolo zistené, že postup správcu miestneho poplatku je správny, napriek 
tomu každoročne dochádza k navyšovaniu nedoplatkov z dôvodu neplatenia poplatkov 
občanmi v rómskej osade. Obec nevyrubuje úroky z omeškania a je potrebné vytvoriť 
vnútorný predpis obce, ktorý stanoví podrobnosti postupu pri vymáhaní pohľadávok po 
termíne splatnosti. 
      Správu o výsledku následnej finančnej kontroly na úseku hospodárenia s finančnými  
prostriedkami v ZŠ s MŠ Jakubany za roky 2013/2014 na úseku účelnosti a efektívnosti 
využitia finančných prostriedkov v ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ.  Kontrola v ZŠ s MŠ začala 
20.4.2015 a skončila 11.5.2015, kde boli zistené nedostatky, ku ktorým riaditeľ školy PhDr. 
Ladislav Žilecký predložil vyjadrenie s vysvetlením postupu školy k vytknutým nedostatkom. 
 
Kópie správ a vyjadrenie riaditeľa ZŠ s MŠ PhDr. Ladislava Žileckého  ku kontrole sú 
prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci žiadajú starostu 
o zabezpečenie dodržiavania finančnej disciplíny zo strany ZŠ s MŠ pri čerpaní rozpočtu  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra Mgr. Jozefa Mačugu 
z následnej finančnej kontroly platieb za miestny poplatok 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra Mgr. Jozefa Mačugu o 
výsledku následnej finančnej kontroly na úseku hospodárenia s finančnými  prostriedkami 
v ZŠ s MŠ Jakubany za roky 2013/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka aby na základe výsledkov 
kontroly vyzval riaditeľa ZŠ s MŠ Jakubany na dodržiavanie finančnej disciplíny a čerpania 
schváleného rozpočtu na rok 2015, nakoľko v tomto rozpočtovom roku nebudú navýšené 
finančné prostriedky na originálne kompetencie 
 
 



 5 

K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o požiadavke obyvateľov 
nájomných bytových domov 666 a 667 na vybudovanie detského ihriska.  Po stretnutí 
s obyvateľmi bytových domov sa s nimi dohodol na spoločnom vybudovaní detského ihriska, 
kde obec zabezpečí pieskovisko, hojdačky a lavičky, ako aj ďalšie potrebné prvky. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Všetci poslanci s návrhom 
súhlasili. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne v spolupráci s obyvateľmi obecných 
nájomných bytových domov č. 666 a 667 svojpomocné zhotovenie pieskoviska a zakúpenie 
hojdačiek, lavičiek  a ostatných prvkov detského ihriska 
  
K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o možnosti celonočného svietenia 
verejného osvetlenia v obci. Po výmene svietidiel za LED žiarovky je verejné osvetlenie 
lacnejšie a po prepočte je predpoklad, že obec bude mať pri celonočnom svietení zvýšené 
mesačné náklady o maximálne 84 € .   
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Všetci poslanci s návrhom 
súhlasili. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne celonočné osvetlenie obce verejným 
osvetlením 
 
K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o uvoľnenom jednoizbovom byte č. 
1 / 2 v nájomnom bytovom dome p. č. 666 po nájomníkovi Štefanovi Malastovi. Nájomná 
zmluva sa končí k 31. 8. 2015, obec zatiaľ neeviduje žiadosť o prenájom tohto bytu, preto 
bude zverejnený inzerát v regionálnej tlači.  
 
Kópia výpovede z nájomného bytu 1/ 2 BD 666 je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka 
o uvoľnenom nájomnom byte 1 / 2 v obecnom nájomnom bytovom dome č. 666 
 
K bodu 10 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu žiadosť Jána Jančíka, Jakubany 388 
o odkúpenie obecného dielu z parcely KNE 13736/5 podľa GP č. 8/2015, diel 7 o výmere 12 
m2. Jedná sa o časť záhradky pred jeho rodinným domom p. č. 388.  
     Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák uviedol, že po 
obhliadke na mieste samom komisia konštatuje, že sa jedná o verejné priestranstvo a odpredaj 
žiadateľovi nechá zastupiteľstvu na zváženie. 
 
Kópia žiadosti, GP, LV 6930 sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Pre nejednotnosť názorov 
nechal o tomto bode hlasovať.  
Za odpredaj: 2 
Proti odpredaju: 5 
Zdržali sa: 2 
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Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Jána Jančíka, Jakubany 388 o odkúpenie obecného 
dielu z parcely KNE 13736/5 podľa GP č. 8/2015, diel 7 o výmere 12 m2 
 
K bodu 11 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu žiadosť Ladislava Dunku, Jakubany 
542 o odkúpenie  stavebného pozemku - obecných parciel KNC 1194/2 o výmere 44 m2 
a KNC 1193/2 o výmere 12 m2  podľa GP č. 36/2015. 
Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák uviedol, že po obhliadke 
na mieste samom komisia konštatuje, že sa jedná legalizáciu stavby a odpredaj žiadateľovi 
nechá zastupiteľstvu na zváženie. 
 
Kópia žiadosti a GP sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Pre nejednotnosť názorov 
nechal o tomto bode hlasovať.  
Za odpredaj: 0 
Proti odpredaju: 8 
Zdržal sa: 1 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Ladislava Dunku, Jakubany 542 o odkúpenie  
stavebného pozemku - obecných parciel KNC 1194/2 o výmere 44 m2 a KNC 1193/2 o výmere 
12 m2  podľa GP č. 36/2015 
 
Poslanec Radoslav Mačuga v súvislosti s týmto bodom uviedol, že terajší poslanci nemajú 
prehľad o situácii v rómskej osade a je potrebné zistiť na mieste samom, koľko je tu 
nelegálnych stavieb.  Je potrebné, aby celé zastupiteľstvo pravidelne kontrolovalo rómsku 
osadu, čím sa zistí, resp. obmedzí nárast nelegálnej výstavby.  Vyzval starostu obce, aby 
nechal o tomto návrhu hlasovať.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto návrhu hlasovať. 
 
Za pravidelnú kontrolu nelegálnych stavieb: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zvolanie všetkých poslancov 
zastupiteľstva za účelom pravidelnej kontroly nelegálnych stavieb v rómskej osade 
 
K bodu 12 
Ján Jančík, Jakubany 388 - požiadal 5. 6. 2015 o vydanie potvrdenia o osobách bez 
identifikátora k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku, na ktorom má postavený rodinný 
dom p. č. 388 a hospodárske budovy. Žiadosť bola zverejnená na úradnej tabuli od 5. 6. 2015 
do 22. 6. 2015, nikto k tejto žiadosti nevzniesol námietku.  
 
Kópia žiadosti a  stanovisko Komisie pre majetkoprávne vysporiadanie parciel  sú prílohou 
tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Na základe stanoviska 
komisie k majetkoprávnemu vysoporiadaniu parciel nemal k žiadosti nikto výhrady.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne vydanie potvrdenia Jánovi Jančíkovi, 
Jakubany 388 o osobách bez identifikátora k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku, na 
ktorom má postavený rodinný dom p. č. 388 a hospodárske budovy 
 
Zuzana Rejdová, Jakubany 384 - požiadala 23. 3. 2015 o vydanie potvrdenia o osobách bez 
identifikátora k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku pre syna Štefana Rejdu, na ktorom 
má postavený rodinný dom p. č. 384 a hospodárske budovy. Žiadosť bola zverejnená na 
úradnej tabuli od 25. 3. 2015 do 10. 4. 2015, nikto k tejto žiadosti nevzniesol námietku.  
 
Kópia žiadosti a stanovisko Komisie pre majetkoprávne vysporiadanie parciel  sú prílohou 
tejto zápisnice. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Na základe stanoviska 
komisie k majetkoprávnemu vysoporiadaniu parciel nemal k žiadosti nikto výhrady.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne vydanie potvrdenia Zuzane Rejdovej, 
Jakubany 384 o osobách bez identifikátora k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku do 
vlastníctva pre syna Štefana Rejdu, nar.  24. 7. 2015, na ktorom má postavený rodinný dom p. 
č. 384 a hospodárske budovy 
 
Ing. Ján Krajňák - Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
Komisia v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva 6/B7/2015 zistila pri rodinnom dome 
Jána Groša, p. č. 238, že plot a hnojisko sú posunuté do verejného priestranstva okolo 
miestnej komunikácie asi o 1 m.  Je potrebné vyzvať p. Jána Groša, aby z tohto priestranstva 
odstránil plot, resp. oplotenie upravil podľa vlastníctva pozemku, čím sa priestor okolo 
miestnej komunikácie rozšíri a ostrá zákruta sa sprehľadní.  Po úprave tohto oplotenia sa bude 
rozhodovať o žiadosti Miroslava Groša, Jakubany 239 o odpredaj obecných parciel.  
       
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zaslanie výzvy Jánovi 
Grošovi, Jakubany 238 o odstránenie, resp. úpravu oplotenia dvora podľa vlastníctva 
pozemku, t.j. rozšíriť verejné priestranstvo okolo miestnej komunikácie  
 
Bc. Marek Čopiak, poslanec: 
Je potrebné podať zhotoviteľovi stavby „Rekonštrukcia oplotenia cintorína“ Jozfovi Michňovi 
– JM, Jakubany 502 reklamáciu v záručnej dobe na betónový obklad na čelnom múre 
oplotenia cintorína, nakoľko sa na oplotení vytvárajú biele škvrny.  
  
Je potrebná lepšia kontrola pracovníkom menších obecných služieb z dôvodu zlej pracovnej 
disciplíny 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o podanie reklamácie  na 
betónový obklad na čelnom múre oplotenia cintorína zhotoviteľovi stavby „Rekonštrukcia 
oplotenia cintorína“ Jozfovi Michňovi – JM, Jakubany 502 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zlepšenie pracovnej 
disciplíny pracovníkov menších obecných služieb pri výkone prác pre obec Jakubany 
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Kundľa Mikuláš, Jakubany 226 – ohlásil drobnú stavbu – oplotenie záhrady. Komisia 
odporúča vyzvať susedov zo spodnej a zadnej strany záhrady na vyjadrenie súhlasu 
s oplotením. Po doložení súhlasných stanovísk môže obec vydať súhlasné stanovisko 
k drobnej stavbe. 
 
Kópia Ohlásenia drobnej stavby, LV 8212 a informatívna kópia mapy sú prílohou tejto 
zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka vo veci ohlásenia drobnej 
stavby – oplotenia záhrady, parcela CKN 334 o zaslanie výzvy Mikulášovi Kundľovi, 
Jakubany 226 na doloženie súhlasného stanoviska  s oplotením od susedov zo spodnej 
a zadnej strany  
 
Dunka Štefan, Jakubany 519  - ohlásil drobnú stavbu, opravu jestvujúceho oplotenia okolo 
rodinného domu č. 519. Komisia odporúča vydať súhlas s realizáciou DS.   
     Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák zároveň odporučil 
obecnému úradu, aby pri doručení podkladov k ohláseniu drobnej stavby bol občan poučený o 
tom, že so začiatkom realizácie drobnej stavby môže začať až po vydaní súhlasného 
stanoviska obcou. 
 
Kópia Ohlásenia drobnej stavby, LV 788 a informatívna kópia mapy sú prílohou tejto 
zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k ohláseniu drobnej stavby Štefanom Dunkom, Jakubany 
519, a to opravy jestvujúceho oplotenia okolo rodinného domu p. č. 519 
 
Štefan Marchevka, Jakubany 147  - žiada o odstránenie zátarasy za stodolou Kataríny 
Duchovnej, č. d. 148. Táto zátarasa spôsobuje dopravné problémy, nakoľko je postavená až 
na ulicu a na obecnom pozemku.   
 
Kópia žiadosti je prílohou tejto zápisnice 
 
Predseda Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie Ing. Ján Krajňák odporučil obecnému 
úradu, aby zistil, či táto zábrana je na obecnom, alebo súkromnom pozemku. V prípade, že sa 
nachádza na obecnom pozemku, je potrebné zaslať výzvu na jej odstránenie. 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zistenie vlastníctva pozemku 
za stodolou Kataríny Duchovnej, Jakubany č. d. 148 a v prípade, že sa jedná o obecný 
pozemok o zaslanie výzvy na odstránenie drevenej  zábrany  
 
Bakošová Anna, Jakubany 587 – žiada o prekopávku miestnej komunikácie za účelom odtoku 
dažďovej vody, ktorá sa hromadí pri rodinnom dome súpisné číslo 132. Odtokový kanál pri 
dome č. 131 je nepriechodný, preto je potrebné položiť odtokovú rúru cez miestnu 
komunikáciu, aby bol odtok dažďovej vody odklonený z miestnej komunikácie smerom 
k miestnemu potoku Jakubianka.  
 
Kópia žiadosti, LV 2098 a informatívnej kópie z mapy sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci nesúhlasili 
s prekopávkou miestnej komunikácie z dôvodu jej poškodenia ako aj možného odtoku 
hnojovky do potoka Jakubianka.  
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Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať. 
Za prekopávku miestnej komunikácie: 0 
Proti : 0 
Zdržali sa: 9 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Bakošovej, Jakubany 587 o prekopávku miestnej 
komunikácie pri dome p. č. 132 za účelom pokládky odtokovej rúry na odtok dažďovej vody 
 
K bodu 13 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu plán zasadnutí zastupiteľstva na druhý 
polrok 2015, a to na termíny: 
21. 8. 2015; 25. 9. 2015; 30. 10. 2015; 27. 11. 2015; 11. 12. 2015 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal k tomuto bodu 
pripomienky, preto nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 
druhý polrok 2015: 
21. 8. 2015;     25. 9. 2015;     30. 10. 2015;     27. 11. 2015;     11. 12. 2015 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil zastupiteľstvu žiadosť Fsk Kečera o dotáciu vo výške 
3 000,00 € na zabezpečenie dopravy na 9. medzinárodný festival folklórnych súborov 
v Bulharsku /Aheloy/, ktorý sa bude konať 23. – 26. 8. 2015. 
 
Kópia žiadosti a pozvánka je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci vyslovili súhlas 
s poskytnutím dotácie do výšky úhrady dopravy autobusom. 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poskytnutie dotácie Folklórnej skupine Kečera 
na zabezpečenie dopravy na 9. medzinárodný festival folklórnych súborov v Bulharsku 
/Aheloy/, ktorý sa bude konať 23. – 26. 8. 2015. Dotácia bude vo výške nákladov za dopravu, 
maximálne  3 000,00€ 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o: 
 

- poskytnutí rozpočtovanej dotácie pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Jakubany 
v sume 10 000,00 € na opravu národnej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky v obci   
„Chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla“ v Jakubanoch. Dotácia poskytnutá na 
základe Zmluvy č. 3/2015 zo dňa 12. 6. 2015 

- pláne zriadiť novú internetovú stránku obce, prvými krokmi bude zistenie 
najvýhodnejšej cenovej ponuky 

 
Kópia Zmluvy č. 3/2015 je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce Ing. Jána Krajňáka o 
poskytnutí rozpočtovanej dotácie pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Jakubany v sume 
10 000,00 € na opravu národnej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky v obci   „Chrámu svätých 
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apoštolov Petra a Pavla“ v Jakubanoch. Dotácia poskytnutá na základe Zmluvy č. 3/2015 zo 
dňa 12. 6. 2015 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce Ing. Jána Krajňáka o pláne 
zriadiť novú internetovú stránku obce 
 
K bodu 14 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť a siedme 
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

 

Overovatelia zápisnice: 

 
Štefan Compeľ: 
 
Bc. Marek Čopiak: 

 
 
V Jakubanoch  26. 6. 2015 

 Ing. Ján Krajňák 
        starosta obce 
 
  


