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Z Á P I S N I C A 
 

z tridsiateho deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 21. 3. 2014 

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

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

Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
4. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
5. Bakošová Anna, Bakoš Jozef, č. 587 – žiadosť dotknutých vlastníkov o náhradné 

riešenie 
6. Uznesenie OZ č. 38/F1/2014 – vysvetlenie riaditeľa ZŠ s MŠ PhDr. L. Žileckého 

k návrhu  finančného rozpočtu na rok 2014 
7. Výber nájomníka do uvoľneného bytu v BD 666, č.b. 7/1 
8. FS Kečera, mládež  - žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci 
9. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 

2013 
10. Rôzne 
11. Záver 
 

K bodu 1 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril tridsiate deviate 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  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program tridsiateho deviateho  zasadnutia  
 
K bodu 2 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov Mikuláša Guzleja a Jozefa Dufalu 
 
K bodu 3 
Zástupca starostu Mikuláš Guzlej vykonal kontrolu plnenia uznesenia z tridsiateho ôsmeho 
zasadnutia zastupiteľstva.  Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.  
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K bodu 4 
Katarína Kurcinová, Jakubany 166 k žiadosti o vydanie potvrdenia o neznámych vlastníkoch 
na parcele E KN 4118/5,  zapísanej na LV  7843 uviedla, že na vydaní potvrdenia trvá, 
nakoľko Demeter Beskid uvedený ako podielnik bez identifikátora bol jej právny predchodca. 
Komisia na riešenie žiadostí o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností neodporučila 
takéto potvrdenie vydať. Všetky materiály, t.j. aj žiadosť si od pracovníčky obce – p. 
Stempovej žiadala vrátiť a táto jej vyhovela. 
 
     Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu diskusiu 
 
     Mikuláš Guzlej ako člen tejto komisie uviedol,  že z dôvodu sporného vlastníctva navrhol, 
aby o tomto rozhodlo zastupiteľstvo.  
     Ďalej uviedol, že sporná parcela sa nachádza pod  dreveným domom Jána Krivoňáka, p.č. 
21, ktorý  stojí minimálne sto rokov a podľa jeho názoru mu k tejto parcele patrí aj 
vlastníctvo. Daný stav nastal po ROEP, kedy došlo k posunu pozemkov a komisia si v danom 
prípade nemôže rozhodnúť.  
Ján Čopiak sa žiadateľky pýtal, čo z toho bude mať, ak získa vlastnícke právo v susedovom 
dvore, žiadateľka odpovedala, že pozemok. Z domu ho vyháňať nebude. 
Jaroslav Kundľa, hlavný kontrolór uviedol, že jej právni predchodcovia sa určite dohodli na 
užívaní pozemkov tak, ako je to v reálnom stave.  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala  ukončil diskusiu a o návrhu žiadateľky nechal hlasovať.  
Za vydanie potvrdenia: 0 Proti vydaniu potvrdenia: 8 
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaním potvrdenia pre Katarínu Kurcinovú, Jakubany 166 
o vydržaní vlastníckeho práva parcele E KN 4118/5,  zapísanej na LV  7843 na meno Demeter 
Beskid  
 
Mikuláš Guzlej  uviedol, že ho upozornili občania na zbúraný drevený dom popisné číslo 25, 
ktorý nechala zbúrať jeho spoluvlastníčka Zuzana Sekelská. Menovaná však v obci nemá 
trvalý pobyt a jej terajšia adresa nie je známa. Stavebný a komunálny odpad z tohto domu 
znepríjemňuje život susedom. Je nutné na daný stav upozorniť všetkých spolumajiteľov 
a vyzvať ich písomne na odstránenie stavebného a komunálneho odpadu 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu, aby zaslal majiteľom domu 
súpisné číslo 25, ktorý stál na parcele CKN 2246 a je zapísaný na LV 2455 výzvu na 
odstránenie stavebného a komunálneho odpadu z uvedeného pozemku 
 
Ing. Štefan Vasiľ  informoval zastupiteľstvo, že Komisia na riešenie žiadostí o majetkoprávne 
vysporiadanie nehnuteľností, ktorá rieši majetkové problémy obyvateľov obce pri svojej práci 
prichádza do konfliktných situácií s niektorými občanmi. Je potrebné pozmeniť systém  jej 
práce a preto na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva predloží nový návrh na uznesenie 
k postupu pri vysporiadaní vlastníctva k pozemkom 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu poslanca Ing. Štefana Vasiľa, ktorý 
pripraví návrh na uznesenie pre postup práce  Komisie na riešenie žiadostí o majetkoprávne 
vysporiadanie nehnuteľností 
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K bodu 5 
Jozef Bakoš, Jakubany 587 a Anna Bakošová, Jakubany 587 žiadali ako poškodení a dotknutí 
vlastníci náhradné riešenie formou darovacej zmluvy ako náhradu  za parcely pod miestnymi 
komunikáciami, ktoré obec vysporiadala do svojho vlastníctva. Jozef Bakoš vlastnil na 
parcele 273/2 podiel 1/6 o výmere 5,5 m2 a Anna Bakošová vlastnila na parcele 4247/1 podiel 
35/180 o výmere 8,93 m2 
 
Kópie žiadostí a LV sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu diskusiu 
 
Hlavný kontrolór obce vysvetli poslancom, že obec nemôže nehnuteľný majetok darovať, 
môže ho len predať. Ak sa predaj nemôže uskutočniť podľa osobitného zreteľa, musí byť 
predaný formou verejnej súťaže. Ak sa v čase osvedčovania parciel tieto parcely nezamenili 
zámennou zmluvou, nie je možné ich zameniť následne.  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala  ukončil diskusiu a nechal o návrhu hlasovať. Zastupiteľstvo 
nehlasovalo, ale vyjadrilo svoje konštatovanie 
 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že takto formulovaným žiadostiam Jozefa Bakoša, Jakubany 
587 a Anny Bakošovej, Jakubany 587 nemôže vyhovieť z dôvodu, že obec v zmysle platných 
právnych predpisov, najmä Zákona o majetku obcí č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších 
predpisov nemôže nehnuteľný majetok darovať, ale ho môže iba predať a všetko iba podľa 
postupov stanovených citovaným zákonom 
 
K bodu 6 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval riaditeľa ZŠ s MŠ PhDr. Ladislava Žileckého 
o pripomienkach poslancov k jeho návrhu na financovanie CVČ a SKD, ktorý zastupiteľstvo 
prerokovalo na predchádzajúcom zasadnutí. 
 
     Riaditeľ ZŠ s MŠ PhDr. Ladisalv Žilecký si pripravil materiál, na ktorom mal rozpísané 
potreby školy pre záujmovú činnosť a pre ŠKD. Po ukončení prezentácie  nedoložil tento 
materiál ako súčasť zápisnice 
 
Záujmová činnosť  - cez vzdelávacie poukazy: 29,30 x 314 detí = 9 200 € 
22 krúžkov – 60 hod. x 5.-€ ( 4 mesiace) = 6 600 + odvody zamestnancov a zamestnávateľa 
2 307.- € 
Na prevádzku 293 € 
 
CVČ – doposiaľ uhrádzali Rosničke 20% na administratívnu činnosť 
Obec na daniach dostane 439 x1,1x 60€/1 žiaka = 28 974 € 
                              407 x1,1x 60€/1 žiaka =  26 862 € 
Požiadavka školy je 16 154€ 
 
Krúžky – celkove 22 
Základná škola chce 17 954 € 
 
ŠKD 
Obec dostane na 373 detí x1,6 x60 €=35 808 € 
Škola otvorí  jedno oddelenie ŠKD – 20 žiakov, potrebuje 6 412 € 
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Starosta obce PhDr. Jozef Dufala: 
Odporúča riešenie podľa materiálov doručených poslancom, a to na: 
ŠKD pri dotácii 97 € na 12 mesiacov vychádza na jeden mesiac suma 8,08 € 
20 žiakov x 4 mesiace x 8,08 = 646,40 € 
CVČ pri dotácii 65 € na 12 mesiacov vychádza 5,5 € na jeden mesiac x10 mesiacov (bez 
prázdnin)  = 55 € na jedného žiaka. Pri počte 356 žiakov je to suma 19 580 €.  
Ak suma 646,40 na ŠKD nepostačí, poníži sa dotácia na CVČ a zvýši na ŠKD. Obec dostane 
z MF 27 290 €,  na ŠKD v roku 2014 nedostane nič. Zároveň je potrebné určiť výšku 
poplatku na jedno dieťa v ŠKD. 
 
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jakubany na mimoškolské 
záujmové aktivity žiakov na 1. polrok 2014, zoznam detí v CVČ Stará Ľubovňa a Rozpočet 
na rok 2014 pre CVČ a ŠKD sú prílohou tejto  zápisnice 
 
Poľanský Slavomír 
Pri zriaďovaní ŠKD obec nedostane sumu podľa výpočtu riaditeľa školy, ale podľa počtu detí 
zapísaných k 15. 9. 2014, a aj tak iba na skutočný počet detí v ŠKD.  
Pri krúžkovej činnosti si deti majú mať možnosť vybrať. Financie sú zo vzdelávacích 
poukazov, prečo škola žiada trojnásobok. Cez prázdniny sú v požiadavkách školy len 
športové krúžky.  Pri doplnkovej činnosti sa jedná o vysoké sumy, kto ich dostane. Celý 
rozpočet školy je nadhodnotený a je potrebné rozšíriť krúžkovú činnosť. Peniaze sú 
požadované na každého žiaka, dotácia má byť požadovaná len na prijaté deti. O prijatie do 
CVČ majú požiadať rodičia. Taktiež sú nadhodnotené požadované peniaze na mzdy 
a odvody. 
 
Mgr. Jozef Bakoš 
Krúžková činnosť školy nie je obmedzovaná, kto chce môže sa prihlásiť, ale deti nemjú 
záujem 
 
Ing. Štefan Vasiľ 
Ak je maximálny počet detí v krúžku sedemnásť, je ponuka dostačujúca 
 
Ján Čopjak 
Je žiak, ktorý nenavštevuje nejaký krúžok?  
 
Mgr. Jaroslav Kundľa 
Krúžky pokračujú ďalej v krúžkovej činnosti bez zastrešenia, CVČ bude fungovať až 
od1.9.2014. Taktiež financie pre CVČ dostane škola až od 9/2014 na základe zmluvy 
 
PhDr. Ladislav Žilecký, riaditeľ ZŠ s MŠ 
- Na základe prieskumu sa do ŠKD prihlásilo 20 detí , t.j. jedno oddelenie 
- ZŠ si naberá prácu naviac 
- ŠKD sa má zriadiť na počet žiakov 
- Od 1.1. dostane obec peniaze na všetky deti 
- Učiteľka V. Dunková sa stará o 0 ročníky, pracuje na dohodu a pôjde do družiny, preto sú 

také vysoké náklady na mzdy 
- Od 9/2014 obec dostane na CVČ na celý rok 
- V krúžkovej činnosti je prihlásených 379 detí podľa ich záujmu v22 krúžkoch 
- Na doučovanie deti chodiť nechcú 
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Krúžky sú: 
- Folklórny – pracuje Eva Fáberová 
- Zumba- vždy plná telocvičňa 
- Plávanie – na základnom výcviku je po 30 detí, zámerom riaditeľa je, aby všetky deti 

vedeli plávať. V zdokonaľovacom výcviku je po 10 detí, vedie ho on sám 
- V škole je viac ako 30 krúžkov, môžu si vybrať 
- ZŠ sa veľmi angažuje v krúžkovej činnosti, výsledky sú najmä vo folklóre, v pytagoriáde 

(1. miesto Štucka), v slovenčine 2. miesto v okresnej súťaži 
 
Mgr. Jaroslav Kundľa 
Obec nemá záujem zdržiavať školské peniaze. Škola nech s peniazmi pracuje, obec chce ich 
transparentné čerpanie. Materiál na prerozdelenie požadovaných FP je pripravený dobre, 
škola dostane všetky financie na CVČ rozdelené aj pre ŠKD.  
     Pre CVČ je určených 19 580 € na 10 mesiacov, a to  
Od 1.1.2014 – 30. 6. 2014 na Záujmovú činnosť  pre 356 žiakov  suma    9 790,00 € 
Od 1. 9. 2014              na Centrum voľného času  pre 356 žiakov  suma    9 790,00 € 
 
V mesiacoch júl a august 2014 záujmová činnosť v ZŠ s MŠ vykonávaná nebude 
 
     Pre Školský klub detí je od 1.9.2014 do 31.12.2014 určená suma 646,40 € podľa výpočtu 
na 20 žiakov, viď rozpis 
 
Poslanci sa zhodli na tomto riešení:  
 
Pre CVČ a ŠKD je podľa výpočtov ekonómky obce určených 20 226 €, z toho na ŠKD na 4 
mesiace  bude 6 412 € a pre CVČ a záujmovú činnosť ostane 13 814 € 
Podmienky pre poskytnutie dotácie: 
- ZŠ s MŠ Jakubany musí predložiť aktuálny zoznam žiakov navštevujúcich krúžky 

záujmovej činnosti, ŠKD a CVČ 
- Od 1.1. – 30.6.2014 rozhodnutie o prijatí žiaka na záujmovú činnosť (krúžok) a v akých 

intervaloch tento krúžok navštevuje 
- Fotokópie rozhodnutí o prijatí žiaka do CVČ, ŠKD po 1.9.2014 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala diskusiu ukončil a o návrhu obce Jakubany na poskytnutie 
dotácie CVČ, ŠKD nechal hlasovať. Za návrh hlasovalo šesť poslancov, dvaja poslanci 
Slavomír Poľanský a Ján Grajzinger sa hlasovania zdržali. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počtom hlasov šesť ku dvom dotácie pre ZŠ s MŠ 
v Jakubanoch na rok 2014 takto: 
 
- na Záujmovú činnosť  od 1.1.2014 – 30. 6. 2014 v celkovej sume  8 288,40 €  podľa 
priloženého zoznamu žiakov navštevujúcich záujmovú činnosť v škole a kópií rozhodnutí 
o prijatí žiakov 
 - na Centrum voľného času  od 1. 9. 2014  - 31. 12. 2014  v celkovej sume  5 525,60 € podľa 
priloženého zoznamu žiakov navštevujúcich záujmovú činnosť v škole a kópií rozhodnutí 
o prijatí žiakov  
 
V mesiacoch júl a august 2014 záujmová činnosť v ZŠ s MŠ vykonávaná nebude 
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Pre Školský klub detí je od 1.9.2014 do 31.12.2014 určená suma 6 412 € podľa priloženého 
zoznamu žiakov navštevujúcich záujmovú činnosť v škole a kópií rozhodnutí o prijatí žiakov  
Finančné prostriedky Záujmovú činnosť  od 1.1.2014 – 30. 6. 2014  budú uvoľňované 
mesačne, za mesiace január, február, marec a apríl 2014 budú poukázané ZŠ s MŠ v jednej 
splátke v mesiaci marec 
 
Finančné prostriedky na Školský klub detí a Centrum voľného času budú uvoľňované od 1. 9. 
2014 mesačne 
 
Ostatné podmienky poskytovania finančných dotácií z rozpočtu obce Jakubany na 
mimoškolské záujmové aktivity žiakov na 1. polrok 2014 budú stanovené v Zmluve so ZŠ s MŠ 
Jakubany 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal hlasovať o výške poplatku rodičov za jedno dieťa v 
ŠKD od 1. 9. 2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poplatok rodiča za jedno dieťa v Školskom 
klube  detí pri ZŠ s MŠ Jakubany od 1. 9. 2014 v sume tri EUR za jeden mesiac. Tieto 
prostriedky budú vlastnými príjmami školy 
 
K bodu 7 
Starosta obce predložil zastupiteľstvu žiadosť o pridelenie bytu Jany Gončarovej, bytom 
Jakubany 166 a jej druha Martina Dvorščáka, bytom Mierová 9, Stará Ľubovňa, ktorí 
v súčasnosti žijú v podnájme v Starej Ľubovni. Menovaní žiadajú o pridelenie bytu 7/1 v BD 
č. 666. Byt bude súčasnými nájomníkmi uvoľnený k 30. 4. 2014. Menovaní súhlasia so 
zložením finančnej zábezpeky a ostatnými podmienkami obce. Nájomníkmi bytu chcú byť od 
1. 5. 2014. 
 
Kópia žiadosti s náležitosťami je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta otvoril k tomuto bodu rozpravu. Keďže nikto nemal k prideleniu bytu žiadateľom 
pripomienku, nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pridelenie bytu č. 7/1 v obecnom nájomnom 
bytovom dome popisné číslo 666 žiadateľom Jane Gončarovej, bytom Jakubany 166 
a Martinovi Dvorščákovi, bytom Mierová 9, Stará Ľubovňa od 1. 5. 2014 
 
Starosta obce predložil zastupiteľstvu žiadosť o pridelenie bytu Renáty Majovskej, bytom 
Jakubany 199. Menovaná žiada o pridelenie bytu 8/1 v BD č. 666 na dobu troch mesiacov 
z dôvodu rekonštrukcie vlastného bytu. Menovaná súhlasí so zložením finančnej zábezpeky 
a ostatnými podmienkami obce. Nájomníčkou bytu chce byť od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014. 
 
Kópia žiadosti s náležitosťami je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta otvoril k tomuto bodu rozpravu. Keďže nikto nemal k prideleniu bytu žiadateľom 
pripomienku, nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pridelenie bytu č. 8/1 v obecnom nájomnom 
bytovom dome popisné číslo 666 žiadateľke Renáte Majovskej, bytom Jakubany 199 od 1. 4. 
2014 do 30. 6. 2014 
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K bodu 8 
Starosta obce predložil zastupiteľstvu žiadosť Ing. Mareka Guzleja, Jakubany 310, ktorý žiada 
o poskytnutie finančnej pomoci pre Folklórnu skupinu Kečera – mládež. Folklórna skupina 
Kečera – mládež dostala od Carpato-Rusyn Society  915 Dickson Street, Munhall, PA 15120 
pozvánku na Slovenský festival v USA, ktorý sa uskutoční v septembri 2014.  Finančnú 
pomoc žiadajú z dôvodu, že členovia Fs sú študenti a výdavky najmä na letenky sú vysoké. 
Predpokladaná cena pri počte štrnástich členov a po dobu pätnástich dní je 20 500€, pričom 
ich samofinancovanie je v predpokladanej výške 4 700€.  
 
     Zároveň žiada o možnosť uskutočniť v KD zábavu s tým, že by mali odpustené poplatky 
za prenájom a ďalšie poplatky a výnos zo zábavy by použili na výdavky spojené 
s reprezentáciou Fs Kečera – mládež v USA  
 
Kópia žiadosti, rozpočet a pozvánky sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci súhlasili s poskytnutím finančného 
príspevku na prezentáciu kultúry Fs Kečera –mládež v sume 7 000 € s tým, že peniaze budú 
použité na nákup leteniek, a to ich pomerná časť.  
 
Starosta nechal o tomto návrhu hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poskytnutie finančného príspevku pre 
Folklórnu skupinu Kečera – mládež vo výške 7 000 € na prezentáciu obce Jakubany v USA na 
základe pozvania Carpato-Rusyn Society  915 Dickson Street, Munhall, PA 15120 na 
Slovenský festival v USA.  Finančné prostriedky musia byť použité ako pomerná časť ceny 
leteniek, na základe predloženého dokladu o úhrade leteniek 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne oslobodenie od poplatkov za prenájom 
priestorov Kultúrneho domu v Jakubanoch na usporiadanie zábavy pre Folklórnu skupinu 
Kečera – mládež. Usporiadatelia uhradia poplatky za energie a vodu 
 
K bodu 9 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o  ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov v znení ústavného zákona 
545/2005 Z. z. predložil Oznámenie funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov za 
kalendárny rok 2013. Toto oznámenie bolo prerokované komisiou Obecného zastupiteľstva 
pre ochranu verejného záujmu dňa 21. 3. 2014 a k tomuto oznámeniu nikto z členov komisie 
neuviedol pochybnosti o úplnosti a pravdivosti údajov 
 

Kópia Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 
2013, Prezenčná listina a záznam zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií sú súčasťou tejto zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie funkcií, zamestnaní činností 
a majetkových pomerov za rok 2013, ktoré v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o  ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov v znení ústavného 
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zákona 545/2005 Z. z. podal starosta obce PhDr. Jozef Dufala, a ktoré 21. 3. 2014 
prerokovala Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

K bodu 10 
- Firma Rabaka reklamné panely, s.r.o., rampová 5, Košice požiadala o umiestnenie 1 ks 

prenosného reklamného zariadenia na dobu 1 mesiac v obci na obecnom pozemku ako 
reklame pre TESCO.  

 
Kópia žiadosti je prílohou tejto zápisnice 

 
Starosta obce nechal o tejto žiadosti hlasovať. Všetci poslanci hlasovali proti umiestneniu 
reklamných tabúľ v obci 

 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s umiestnením reklamných pútačov firmy Rabaka 
reklamné panely, s.r.o., Rampová 5, Košice v obci Jakubany 
 

- Gustáv Dunka, Jakubany 541 požiadal o predlženie Dohody o dočasnom umiestnení 
drevenej garáže na obecnom pozemku do 30. 9. 2014. Prvý krát mal povolenie do 28. 2. 
2014, avšak plánuje si odkúpiť pozemok, na ktorý by si drevenú garáž premiestnil. 
Zaväzuje sa, že po vypršaní tohto termínu stavbu z obecného pozemku na vlastné náklady 
odstráni 

 
Kópia žiadosti je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne predlženie dohody s Gustávom Dunkom, 
Jakubany 541o dočasnom umiestnení drevenej stavby na obecnej parcele CKN 2495/1 do 
30. 9. 2014 

 
- Starosta obce PhDr. Jozef Dufala požiadal zastupiteľstvo o vykonanie prieskumu trhu  pre 

výber zmluvného partnera pri zákazke podľa § 9, ods. 9 zák. č. 25/2006 o verenom 
obstarávaní  na predmet zákazky „Dodávka a montáž okien v obecnej budove č. 91“.  
Predložil poslancom cenové ponuky firiem, ktoré splnili všetky náležitosti výzvy: 

            DULEXIM s.r.o., Garbiarska 19/82, Stará Ľubovňa - cena 862,60 € ( s DPH 1 035,11)  
            Kaleta s.r.o., Okružná 1430, Stará Ľubovňa  - 1. CP – cena 1 141,20 (s DPH 1 369,44)
 Kaleta s.r.o., Okružná 1430, Stará Ľubovňa  -  2. CP – cena 1 067,80 (s DPH 1281,36) 

 
Poslanci prehodnotili všetky cenové ponuky a za najvýhodnejšiu vybrali ponuku firmy    
Dulexim s.r.o., Garbiarska 19/82, Stará Ľubovňa 
 
Kópia Výzvy, cenových ponúk a materiálu na vykonanie prieskumu trhu sú súčasťou 
tejto zápisnice 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne výber dodávateľa na realizáciu zákazky    
„Dodávka a montáž okien v obecnej budove č. 91“ podľa § 9, ods. 9 zák. č. 25/2006 
o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Na základe vykonaného prieskumu trhu bude dodávateľom na predmetnú 
zákazku firma DULEXIM s.r.o., Garbiarska 19/82, Stará Ľubovňa, IČO 36501514 
s cenou 862,60 € ( s DPH 1 035,11) v zmysle Cenovej ponuky 38/2014 zo dňa 24. 2. 2014
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- Starosta obce PhDr. Jozef Dufala požiadal zastupiteľstvo o vykonanie prieskumu trhu  pre 

výber zmluvného partnera pri zákazke podľa § 9, ods. 9 zák. č. 25/2006 o verenom 
obstarávaní  na predmet zákazky „LED svietidlá pre verejné osvetlenie v obci Jakubany“.  
Predložil poslancom cenové ponuky firiem, ktoré splnili všetky náležitosti výzvy, okrem 
4P –Autoledky s.r.o.Šuhajova 40, Košice, ktorá predložila ponuku po lehote: 

LEDKY s.r.o., Pekárska 9, Sereď   suma 28 840 € ( s DPH 34 608 €) 
IKF service s.r.o., Karpatská 15, Poprad-1. CP suma 56 000 € ( s DPH 67 200 €) 
IKF service s.r.o., Karpatská 15, Poprad-2. CP suma 38 800 € ( s DPH 46 560 €) 
Elektro Alica, Budovateľská 16, Stará Ľubovňa 

Príruba s objímkou    60 cm    suma  8 000 € ( s DPH 9 600 €) 
Príruba s objímkou  100 cm    suma  8 240 € ( s DPH 9 888 €) 

      Mondex-electric s.r.o., Jegorovova 37, B. Bystrica  suma 35 220€ ( s DPH 42 246 €) 
 4P –Autoledky s.r.o.Šuhajova 40, Košice        suma 11 719,85 €(s DPH14 063,82€) 
  

Poslanci prehodnotili všetky cenové ponuky a za najvýhodnejšiu vybrali ponuku firmy 
Elektro Alica, Budovateľská 16, Stará Ľubovňa 

    
Kópia Výzvy, cenových ponúk a materiálu na vykonanie prieskumu trhu sú súčasťou tejto 
zápisnice 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne výber dodávateľa na realizáciu zákazky 
„LED svietidlá pre verejné osvetlenie v obci Jakubany“  “ podľa § 9, ods. 9 zák. č. 
25/2006 o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Na základe vykonaného prieskumu trhu bude dodávateľom na 
predmetnú zákazku firma  Elektro Alica, Budovateľská 16, Stará Ľubovňa, IČO 31004369 
s cenou 8 240 € ( s DPH 9 888 € - príruby 100 cm ) v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10. 3. 
2014 

 
- Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo s potrebou nového osvetlenia  

vo vestibule  kultúrneho  domu. Predložil predbežnú cenovú kalkuláciu aj na   vetranie 
a klimatizáciu tohto priestoru a stavebné práce s tým súvisiace vrátane dodávky 
kazetových svietidiel. Predpokladané náklady sú v konečnej sume 32 615 €  

 
Cenová ponuka je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci  prehodnotili 
jednotlivé položky kalkulácie, zhodli sa, že kultúrny dom sa využíva sporadicky na 
svadby, resp. rodinné oslavy a náklady podľa uvedenej cenovej ponuky sú vysoké. Je 
potrebné vymeniť osvetlenie a upraviť stropy  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto návrhu hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o zabezpečenie cenovej 
kalkulácie na výmenu svietidiel a úpravu stropu vo vestibule kultúrneho domu 
v Jakubanoch za účelom vykonania prieskumu trhu zák. č. 25/2006 o verenom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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K bodu 11 - Záver 

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a tridsiate deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

 

Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

 

Overovatelia zápisnice: 
 
Mikuláš Guzlej: 
 
Jozef Dufala: 

 
 

V Jakubanoch  21. 3. 2014 
 PhDr. Jozef Dufala 

        starosta obce 
  


