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Z Á P I S N I C A 
 

z dvadsiateho deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 19. 4. 2013 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní: 
PhDr. Jozef Dufala, starosta obce, Mgr. Jozef Bakoš, Ján Čopjak, Ján Dufala, Jozef Dufala, 
Mikuláš Guzlej, Ing. Štefan Vasiľ, PaedDr. Katarína Vasiľová, Ján Grajzinger, Slavomír 
Poľanský 
Ostatní prítomní: 
Anna Rybovičová, zapisovateľka 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia OZ 
4. TIPSPORT SK Žilina, a.s. – žiadosť o súhlas k umiestneniu prevádzky 
5. Vyhodnotenie cenových ponúk na Opravu vonkajšej rampy – Dom smútku 
6. Vyhodnotenie cenových ponúk na Opravu vnútorných priestorov – Dom smútku 
7. Vyhodnotenie cenových ponúk na Opravu vonkajších schodov čelných –Dom smútku 
8. Vyhodnotenie cenových ponúk na Opravu vonkajších schodov bočných – Dom 

smútku 
9. Vyhodnotenie cenových ponúk na Rekonštrukciu oplotenia cintorína 
10. Rôzne 
11. Návrh uznesenia 
12. Záver 

 
K bodu 1 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril dvadsiate deviate zasadnutie zastupiteľstva, skonštatoval, že počet prítomných 
poslancov je deväť. Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Zároveň 
oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu rokovania, ktorý im bol doručený 
v pozvánke na zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

      
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program dvadsiateho deviateho zasadnutia.  

 
K bodu 2 
Starosta určil za zapisovateľa zápisnice Annu Rybovičovú. Za overovateľov zápisnice 
zastupiteľstvo schvaľuje poslancov Slavomíra Poľanského a Ing. Štefana Vasiľa 
 
K bodu 3 
Zástupca starostu obce Mikuláš Guzlej vykonal kontrolu plnenia uznesenia z  dvadsiateho 
ôsmeho zasadnutia zastupiteľstva.  Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.   
     V zmysle uznesenia č. 28/D1/2013 v ktorom zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. 
Jozefa Dufalu o zistenie možnosti zaradenia územia bývalého Vojenského priestoru Javorina 
do Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, starosta obce podal poslancom OZ 
nasledovnú odpoveď: 
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- PSK pracuje na územnom pláne , ktorý by mal byť dokončený v reálnom čase 2 až 3 
rokov. V súčasností majú zadané vypracovanie štúdií, aby sa zistila únosnosť územia 

     ( čo by tu mohlo byť realizované) 
- PSK vyzve dotknuté obce na podávanie podnetov a spoluprácu. Taktiež aby vydali 

(vyjadrili) svoje stanoviská, čo si na územie chce obec dať(postaviť, vyznačiť a pod.) 
- Stanoviská obce sú nezáväzné pre PSK, určia sami, čo sa na územie hodí, alebo 

nehodí. 
- V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. § 11 odst.2 je obec povinná po rozšírení 

správneho územia obce vypracovať doplnok k jestvujúcemu územnému plánu 
obce. Uvedené informácie podal Ing. Jaroslav Lizák, vedúci odd. ÚP a výstavby , 
Prešov 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
ohľadom zaradenia územia bývalého Vojenského priestoru javorina do Územného plánu 
Prešovského samosprávneho kraja 

      
 V zmysle uznesenia č. 28/D2/2013 ohľadom zaslania písomnej žiadosti na SÚC PSK 
o opravu výtlkov na ceste III. triedy v obci Jakubany v úseku od otočky autobusu po objekty 
firmy Veolia – PVS Poprad, starosta obce informoval zastupiteľstvo, že dňa 10.4.2013 bola 
písomné zaslaná žiadosť ohľadom uvedeného  problému. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
ohľadom písomnej žiadosti na SÚC PSK o opravu výtlkov na ceste III. triedy v obci Jakubany 
v úseku od otočky autobusu po objekty firmy Veolia – PVS Poprad 

 
K bodu 4  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil  zastupiteľstvu  žiadosť firmy TIPSPORT SK 
Žilina, a.s., Murgašova 3, Žilina o vydanie súhlasu k umiestneniu stávkovej kancelárie v obci 
Jakubany na adrese Jakubany 604, kde vlastní prevádzku firma BAKO – Family, s.r.o. 
Jakubany 376 . Predmetom podnikania žiadateľa je prevádzkovanie kurzových stávok. 
 
Kópia žiadosti zo dňa 10. 4. 2013, Mandátnej zmluvy medzi firmou Tipsport SK, a.s a Bako – 
Family, s.r.o., Jakubany 365, výpis z Obchodného registra Okresného súdu v Žiline firmy 
Tipsport SK, a.s., prevádzková doba stávkovej kancelárie sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu.  
 
Keďže k prerokovanému návrhu  neboli  vznesené žiadne  návrhy , starosta obce PhDr. Jozef 
Dufala rozpravu ukončil .  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť firmy TIPSPORT SK Žilina, a.s. o vydanie 
súhlasu k umiestneniu prevádzky na prevádzkovanie kurzových stávok na adrese BAKO –
Family, s.r.o., Jakubany 376, prevádzka Jakubany 604 
 
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce PhDr. Jozefovi Dufalovi vydať súhlasné 
stanovisko k zriadeniu prevádzky na prevádzkovanie kurzových stávok na adrese BAKO –
Family, s.r.o., Jakubany 376, prevádzka Jakubany 604   
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K bodu 5 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na základe Výzvy uverejnenej na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce predložil zastupiteľstvu cenovú ponuku na Opravu vonkajšej 
rampy v Dome smútku. Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou, predmetom zákazky je 
realizácia stavebných prác – oprava vonkajšej rampy. 
Do súťaže sa prihlásil iba jeden záujemca:  
 
Obálka  A: Michňa Jozef, Jakubany 502 
 
Poslanci s cenovou ponukou sa oboznámili a prehodnotili ju.  

 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu.  
 
Keďže k uvedenému bodu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu 
ukončil a dal za návrh hlasovať. 
 
Kópia cenovej ponuky je prílohou tejto zápisnice. Originály budú uložené spolu so Zmluvou 
o dielo ako súčasť ekonomickej agendy úradu. 
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje dodávateľa  stavebných prác ( aj s dodávkou 
materiálu) na základe Výzvy obce Jakubany na Opravu vonkajšej rampy v Dome smútku  - 
zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona NR SR 25/2006 po vykonaní verejného 
obstarávania  formou prieskumu trhu. Keďže do súťaže sa prihlásila iba jedná firma , preto 
na základe cenovej ponuky firmy „Michňa Jozef , Jakubany 502, IČO: 34 311 955“ na 
Opravu vonkajšej rampy v Dome smútku s cenovou ponukou 1 556,90 € s DPH  bude s touto  
firmou uzatvorená Zmluva o dielo. 
 
K bodu 6 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na základe Výzvy uverejnenej na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce predložil zastupiteľstvu cenovú ponuku na Opravu vnútorných  
priestorov v Dome smútku. Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou, predmetom zákazky je 
realizácia stavebných prác – vnútorné úpravy. 
Do súťaže sa prihlásil iba jeden záujemca:  
 
Obálka  A: Michňa Jozef, Jakubany 502 
 
Poslanci s cenovou ponukou sa oboznámili a prehodnotili ju.  

 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu.  
 
Keďže k uvedenému bodu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu 
ukončil a dal za návrh hlasovať. 
 
Kópia cenovej ponuky je prílohou tejto zápisnice. Originály budú uložené spolu so Zmluvou 
o dielo ako súčasť ekonomickej agendy úradu. 
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje dodávateľa  stavebných prác( aj s dodávkou 
materiálu) na základe Výzvy obce Jakubany na Opravu vnútorných priestorov Dome smútku  - 
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zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona NR SR 25/2006 po vykonaní verejného 
obstarávania  formou prieskumu trhu. Keďže do súťaže sa prihlásila iba jedná firma , preto 
na základe cenovej ponuky firmy “Michňa Jozef , Jakubany 502, IČO: 34 311 955 „ na 
Opravu vnútorných priestorov v Dome smútku s cenovou ponukou 3 142,44 € s DPH  bude 
s touto  firmou uzatvorená Zmluva o dielo. 
 
K bodu 7 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na základe Výzvy uverejnenej na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce predložil zastupiteľstvu cenovú ponuku na Opravu vonkajších 
schodov čelných - Dom smútku. Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou, predmetom zákazky 
je realizácia stavebných prác – oprava vonkajších schodov - čelných. 
Do súťaže sa prihlásil iba jeden záujemca:  
 
Obálka  A: Michňa Jozef, Jakubany 502 
 
Poslanci s cenovou ponukou sa oboznámili a prehodnotili ju.  

 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu.  
 
Keďže k uvedenému bodu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu 
ukončil a dal za návrh hlasovať. 
 
Kópia cenovej ponuky je prílohou tejto zápisnice. Originály budú uložené spolu so Zmluvou 
o dielo ako súčasť ekonomickej agendy úradu. 
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje dodávateľa  stavebných prác( aj s dodávkou 
materiálu) na základe Výzvy obce Jakubany na Opravu vonkajších  schodov  čelných - Dom 
smútku  - zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona NR SR 25/2006 po vykonaní 
verejného obstarávania  formou prieskumu trhu. Keďže do súťaže sa prihlásila iba jedná 
firma , preto na základe cenovej ponuky firmy “Michňa Jozef , Jakubany 502, IČO: 34 311 
955 „ na Opravu vonkajších schodov čelných v Dome smútku s cenovou ponukou 912,12 € s 
DPH  bude s touto  firmou uzatvorená Zmluva o dielo. 
 
K bodu 8 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na základe Výzvy uverejnenej na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce predložil zastupiteľstvu cenovú ponuku na Opravu vonkajších 
schodov bočných - Dom smútku. Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou, predmetom zákazky 
je realizácia stavebných prác – oprava vonkajších schodov bočných. 
Do súťaže sa prihlásil iba jeden záujemca:  
 
Obálka  A: Michňa Jozef, Jakubany 502 
 
Poslanci s cenovou ponukou sa oboznámili a prehodnotili ju.  

 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu.  
 
Keďže k uvedenému bodu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu 
ukončil a dal za návrh hlasovať. 
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Kópia cenovej ponuky je prílohou tejto zápisnice. Originály budú uložené spolu so Zmluvou 
o dielo ako súčasť ekonomickej agendy úradu. 
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje dodávateľa  stavebných prác( aj s dodávkou 
materiálu) na základe Výzvy obce Jakubany na Opravu vonkajších  schodov bočných - Dom 
smútku  - zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona NR SR 25/2006 po vykonaní 
verejného obstarávania  formou prieskumu trhu. Keďže do súťaže sa prihlásila iba jedná 
firma , preto na základe cenovej ponuky firmy “Michňa Jozef , Jakubany 502, IČO: 34 311 
955 „ na Opravu vonkajších schodov bočných v Dome smútku s cenovou ponukou 922,48 € s 
DPH  bude s touto  firmou uzatvorená Zmluva o dielo. 
 
Celková hodnota rozsahu prác v Dome smútku na základe predloženej cenovej ponuky je  
6 533,94 € s DPH. 
 
 
K bodu 9 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na základe Výzvy uverejnenej na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce predložil zastupiteľstvu cenovú ponuku na Rekonštrukciu 
oplotenia cintorína . Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou, predmetom zákazky je: 

-  realizácia stavebných prác – vysprávky a omietka sokla pod oplotením cintorína -
čelná stena 

- Osadenie dlažby na vrchnú časť múra 
 

Do súťaže sa prihlásil iba jeden záujemca:  
 
Obálka  A: Michňa Jozef, Jakubany 502 
 
Poslanci s cenovou ponukou sa oboznámili a prehodnotili ju.  

 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu.  
 
Keďže k uvedenému bodu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu 
ukončil a dal za návrh hlasovať. 
 
Kópia cenovej ponuky je prílohou tejto zápisnice. Originály budú uložené spolu so Zmluvou 
o dielo ako súčasť ekonomickej agendy úradu. 
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje dodávateľa  stavebných prác( aj s dodávkou 
materiálu) na základe Výzvy obce Jakubany na Rekonštrukciu oplotenia cintorína  - zákazky 
s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona NR SR 25/2006 po vykonaní verejného obstarávania  
formou prieskumu trhu. Keďže do súťaže sa prihlásila iba jedná firma , preto na základe 
cenovej ponuky firmy “Michňa Jozef , Jakubany 502, IČO: 34 311 955 „ na Rekonštrukciu 
oplotenia cinotrína s cenovou ponukou 10 088,80 € s DPH  bude s touto  firmou uzatvorená 
Zmluva o dielo. 
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K bodu 10 – Rôzne 
 
a) Návrh na plat starostu Obce Jakubany 
 
Hlavný kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa požiadal zastupiteľstvo o prerokovanie návrhu 
na plat starostu obce od 1. 6. 2013 v zmysle novely zákona č. 253/1994 zb. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov, ktorá bola 
prijatá zákonom č. 154/2011 Z.z.. Návrh vypracovala ekonómka obce Anna Rybovičová. 
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že starosta obce s mimoriadnym nasadením s cieľom čo 
najkvalitnejšie a so zabezpečením maximálnej efektivity zabezpečuje investičné akcie v obci. 
Preto určuje plat starostu podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. na sumu 1 594.- € a podľa 
§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. tento plat zvyšuje o 70%. Plat starostu obce v obci 
s počtom do 3 000 obyvateľov  predstavuje podľa § 3 ods.1 a podľa §4 ods. 2 zák. č. 
253/1994 Z. z.  spolu 2 710.- €. 
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje plat starostu obce Jakubany PhDr. Jozefovi 
Dufalovi s účinnosťou od 1. 6. 2013: 
   a)  podľa § 3 ods. 1 zák. 253/1994 Z. z.  v sume 1 594,- € 
   b)  podľa §4 ods. 2 zák. 253/1994 Z. z.  plat zvýšený o 70% v sume 1 116,00 €, spolu 
        2 710,00 € 
 
b) Rozpočtové opatrenia- zmena rozpočtu 
 
Ekonómka obce Anna Rybovičová predložila zastupiteľstvu Návrh na zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením  č. 3 - pre rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou  
v obci Jakubany, ktorým sa zvyšuje príjmová časť rozpočtu v bežných príjmoch o sumu 
4 874,05 €. Navrhuje, aby uvedená suma  4 874,05 € vo výdavkovej časť rozpočtu  podľa 
jednotlivých podprogramov  a to  : l. podprogram 8.1 – Základná škola                    2 603,05 €  
                                                        2. podprogram 8.2 – Materská škola                      740,00 €   
                                                        3.podprogram 8.3 –Školská jedáleň                    1 531,00 € 
bola použitá na bežné výdavky, pričom presný účel podľa jednotlivých položiek 
a podpoložiek  použitia týchto prostriedkov určí riaditeľ školy. 
 
Návrh zmeny rozpočtu na rok 2013  Rozpočtovým opatrením č. 3 je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu pre rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 3 
pre rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou v Jakubanoch, kde sa bežné 
príjmy zvyšujú o sumu 4 874,05 € a vo výdavkovej časti rozpočtu bude suma 4 874,05 € 
použitá na bežné výdavky, pričom presný účel podľa jednotlivých položiek a podpoložiek určí 
riaditeľ školy  
 
Ekonómka obce Anna Rybovičová predložila zastupiteľstvu Návrh na zmenu rozpočtu obce  
rozpočtovým opatrením  č. 4, ktorým sa zvyšuje výdavková časť – bežné výdavky 
o 12 511,69 € t.j. výdavková časť rozpočtu na rok 2013 po úprave  bude 1 502 303,69 € 
a zvyšuje sa aj  príjmová časť  rozpočtu – bežné príjmy o 12 511,69 € t. j. príjmová časť 
rozpočtu na rok 2013 po úprave bude  1 383 999,69 €  
Rozpočtovým opatrením č. 4 sa v bežných výdavkoch rozpočtu upravujú aj niektoré položky  
a to presunom medzi jednotlivými položkami, kde  konečná suma výdajovej časti rozpočtu sa 
nemení. 
Návrh zmeny rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 4je prílohou tejto zápisnice 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4 a úpravu 
rozpočtu pre rok 2013 ktorým je povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov, pričom príjmy rozpočtu sa navýšili o sumu 12 511,69  a výdavky rozpočtu sa navýšili 
o sumu 12 511,69 €. Rozpočet na rok 2013 po úprave – príjmová časť 1 502 303,69 € 
výdajová časť 1 383 999,69 €. 
 
Ekonómka obce Anna Rybovičová predložila zastupiteľstvu na schválenie: 
 

- Zmluvu o prevode a zverení majetku do správy zo dňa 19. 4. 2013 uzatvorenú medzi 
zriaďovateľom Obec Jakubany a preberajúcim správcom Základná škola s materskou 
školou Jakubany a Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku k tejto zmluve , kde 
sa odovzdal a prevzal majetok špecifikovaný v bode 1 Zmluvy: Konvektomat el. 
ChefTop na 10GN-kompet 
 
Zmluva a Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku k Zmluve o prevode a zverení 
majetku do správy zo dňa 19.4. 2013 je prílohou tejto zápisnice 
 

- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Zmluvu o prevode a zverení majetku do 
správy zo dňa 19.4.2013 uzatvorenú medzi zriaďovateľom Obec Jakubany 
a preberajúcim správcom Základná škola s materskou školou Jakubany a Protokol 
o odovzdaní a prevzatí majetku k tejto zmluve , kde sa odovzdal a prevzal majetok 
špecifikovaný v bode 1 Zmluvy: Konvektomat el. ChefTop na 10 GN -komplet 

 
c) Interpelácie poslancov 
1. 
Poslanci OZ konštatovali, že je potrebné rozšírenie NN prípojok na novej lokalite„ Vyšná 
Roveň“, avšak je nutné urobiť prieskum, monitoring najbližšej výstavby rodinných domov, 
zistiť kedy je predpoklad naplnenia 70% zastavaného územia. 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o vykonanie prieskumu 
ohľadom výstavby rodinných domov v lokalite „ Vvšná Roveň“. 
 
2. 
Poslanci OZ požiadali o vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase reláciu ohľadom zákazu 
voľného pohybu psov  v obci. 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o vyhlásenie v MR ohľadom 
zákazu voľne sa pohybujúcich psov v obci. 
 
3. 
Jozef Dufala, poslanec a zároveň aj veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Jakubanoch 
informoval zastupiteľstvo, že v mesiaci apríl v obci Nová Ľubovňa sa konala akcia pod 
názvom „ Regionálne zamestnávanie hasičských zborov“, kde tejto akcie sa zúčastnili aj 
Jakubany. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informáciu veliteľa DHZ v Jakubanoch – poslanca 
Jozefa Dufalu o účasti družstva na akcii Regionálne zamestnávanie hasičských zborov 
v Novej Ľubovni 
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4. 
Ján Dufala, poslanec upozornil, že je potrebné opraviť zábradlie na mostíku pri rodinnom 
dome č. 37 p. Bondru Jana cez potok Popov Jarok. 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu, aby v priebehu letných 
mesiacov obec zabezpečila opravu zábradlia na mostíku cez Popov jarok  pri rodinnom dome 
č. 37 
 
K bodu 11 
Návrh na uznesenie z dvadsiateho deviateho zasadnutia zastupiteľstva predložil starosta obce 
PhDr. Jozef  Dufala. Uznesenie z dvadsiateho deviateho zasadnutia zastupiteľstva bolo 
prítomnými poslancami schválené. 
 
K bodu 12 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a dvadsiate deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Zápisnicu spísala: Anna Rybovičová  
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Slavomír Poľanský: 
 
Ing. Štefan Vasiľ: 
 

      
V Jakubanoch  19. 4. 2013 

   
 PhDr. Jozef Dufala 

        starosta obce 
        


