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Z Á P I S N I C A 
 

z tridsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 10. 1. 2014 

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

Prítomní: 
PhDr. Jozef Dufala, starosta obce, Mgr. Jaroslav Kundľa, kontrolór obce, Ján Čopjak, Ján 
Dufala, Jozef Dufala, Mikuláš Guzlej,  Ing. Štefan Vasiľ, Slavomír Poľanský,  Mgr. Jozef 
Bakoš, Ján Grajzinger    
 

Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
Anna Stempová, Bc. Martina Hovancová, Mgr. Mária Raššová, Mgr. Renáta Majovská, Iveta 
Muchová, Agnesa Rejdová, Katarína Hanečáková, Jozef Regrut, Anna Rybovičová 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Zhodnotenie roku 2013 a úlohy na rok 2014 
4. Plán verejného obstarávania na rok 2014 – návrh na schválenie 
5. Návrh uznesenia 
6. Záver 
 

K bodu 1 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril tridsiate siedme zasadnutie zastupiteľstva, skonštatoval, že počet prítomných 
poslancov je osem. Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Zároveň 
oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu rokovania, ktorý im bol doručený 
v pozvánke na zasadnutie obecného zastupiteľstva a navrhol upraviť program  v týchto 
bodoch: 
5) Marchevková Katarína, Jakubany č. 180 – žiadosť o účelovú dotáciu 
6) Vyhodnotenie cenových ponúk na stavebné práce „Oprava sociálnych zariadení a výmena 
    dverí na obecnom úrade“  
7) Záver 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program tridsiateho siedmeho  zasadnutia 
upravený a doplnený  v týchto bodoch: 
5) Marchevková Katarína, Jakubany č. 180 – žiadosť o účelovú dotáciu 
6) Vyhodnotenie cenových ponúk na stavebné práce „Oprava sociálnych zariadení a výmena 
    dverí na obecnom úrade“  
7) Záver 
 
K bodu 2 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov Jána Dufalu a Mgr. Jozefa Bakoša 
 
K bodu 3 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala zhodnotil prácu obecného zastupiteľstva za rok 2013 
s konštatovaním, že napriek finančnej kríze bol pre obce Jakubany rok 2013 úspešný, 
hospodárilo sa  s prebytkom, obec realizovala  naplánované investičné akcie, priebežne sa 
zveľaďuje obecný majetok. Toto všetko sa mohlo uskutočniť vďaka obetavej spolupráci 
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obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu. Za toto všetko vyslovil prítomným 
úprimné poďakovanie.  
     Rok 2014 bude náročný, pretože to bude rok viacerých volieb. S dôverou sa obrátil na 
prítomných so žiadosťou o ďalšiu zodpovednú a obetavú spoluprácu do konca volebného 
obdobia.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie svojej práce za rok 2013 starostom obce 
PhDr. Jozefom Dufalom a jeho žiadosť o ďalšiu spoluprácu dokonca volebného obdobia 
 
K bodu 4 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil na schválenie Plán verejného obstarávania na rok 
2014, ktorý je spracovaný podľa rozpočtu na rok 2014.  
 
Kópia Plánu VO na rok 2014 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. K Plánu VO na rok 2014  
nikto nemal pripomienky 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Plán verejného obstarávania na rok 2014 
spracovaný podľa rozpočtu na rok 2014 
 
K bodu 5 
Predseda Komisie sociálnej, zdravotnej a školskej Ing. Štefan Vasiľ informoval zastupiteľstvo 
o žiadosti p. Kataríny Marchevkovej, Jakubany 180, ktorá požiadala obec Jakubany o účelovú 
dotáciu z dôvodu úmrtia manžela. Komisia zasadla 9. 1. 2014 a v zmysle VZN 1/2009, 
Dodatku č. 1, čl. 6 odporúča poskytnúť účelovú pomoc pri náhlom úmrtí jedného z rodičov na 
maloleté deti Miroslavu Marchevkovú, nar. 8. 4. 2002 a Jána Marchevku, nar. 16. 7. 2003 
v sume 100 € na každé jedno nezaopatrené dieťa 
 
Kópia žiadosti Kataríny Marchevkovej a materiálov Komisie sociálnej, zdravotnej a školskej 
sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. K poskytnutiu účelovej 
pomoci pre žiadateľku  nikto nemal pripomienky 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne v zmysle VZN 1/2009, Dodatku č. 1, čl. 6  
poskytnutie účelovej pomoci pri náhlom úmrtí jedného z rodičov na maloleté deti Miroslavu 
Marchevkovú, nar. 8. 4. 2002 a Jána Marchevku, nar. 16. 7. 2003 v sume 100 € na každé 
jedno nezaopatrené dieťa matke detí Kataríne Marchevkovej, nar. 21. 4. 1973, bytom 
Jakubany 180  
 
K bodu 6  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil poslancom materiály súvisiace s verejným 
obstarávaním a vyhodnotenie cenových ponúk na stavebné práce s dodaním materiálu 
„Oprava sociálnych zariadení a výmena  dverí na obecnom úrade“ v zmysle ustanovenia § 9 
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov. 
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     Zákazka na dodanie stavebných prác s dodaním materiálu bola zverejnená na web stránke 
obce 10. 1. 2013 formou výzvy s tým, že cenové ponuky mali byť dodané do 23. 12. 2013 do 
9,00 poštou, alebo elektronickou poštou. 
     Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači: Rastislav Fenďa, Farbiarska 21, Stará Ľubovňa, 
Ing. Vincent Orlovský – Spectra, Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa a NOVSTAV SL, 
Popradská 668/15, Stará Ľubovňa, najvýhodnejšia ponuka bola od firmy Ing. Vincent 
Orlovský – Spectra, Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa, ktorá požadované stavebné práce  
s dodávkou materiálu zrealizuje za 16 059,72 € bez DPH, celková cena 19 271,66 € 
 
Kópia Kópie materiálov z verejného obstarávania formou prieskumu trhu  sú prílohou tejto 
zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. K vykonanému verejnému 
obstarávaniu nikto nemal pripomienky 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne výber zmluvného partnera na dodanie 
stavebných prác s dodaním materiálu „Oprava sociálnych zariadení a výmena  dverí na 
obecnom úrade“ v zmysle ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Vybraný bol dodávateľ: Ing. Vincent 
Orlovský – Spectra, Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa, IČO: 33079811, ktorý požadované 
stavebné práce  s dodávkou materiálu zrealizuje za 16 059,72 € bez DPH, celková cena 
19 271,66 € na základe Zmluvy o dielo 
 
K bodu 7 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a tridsiate siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ján Dufala 
 
Mgr. Jozef Bakoš 

 
 
 

V Jakubanoch  10. 1. 2014 
 PhDr. Jozef Dufala 

        starosta obce 
        


