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                                             Z Á P I S N I C A 
 

z prvého – ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 15. 12. 2014 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny  
Zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do miestnej samosprávy a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom 
zriadení v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení 

9. Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve 
10. Diskusia 
11. Záver 

 
K bodu 1 
Na úvod prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna, starosta obce 
PhDr. Jozef Dufala otvoril prvé - ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva  pre 
volebné obdobie 2014 – 2018. Privítal prítomných novozvolených predstaviteľov obce 
Jakubany a ostatných prítomných 
 
K bodu 2 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala určil za zapisovateľku Annu Dufalovú, za overovateľov 
zápisnice určil PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Mgr. Jozefa Bakoša.  Následne odovzdal slovo 
predsedníčke miestnej volebnej komisie 
 
K bodu 3 
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Helena Kňazovická oboznámila zastupiteľstvo 
s výsledkami volieb do miestnej samosprávy.  
Za starostu obce bol počtom hlasov 280 zvolený Ing. Ján Krajňák.  
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:  

1. Mgr. Ján Jakubianský   počet platných hlasov  485 
2. PaedDr. Katarína Vasiľová  počet platných hlasov  310 
3. Ján Compeľ     počet platných hlasov  305 
4. Katarína Knapová   počet platných hlasov  303  
5. Bc. Marek Čopiak   počet platných hlasov  283 
6. Ing. Ján Krajňák   počet platných hlasov  281 
7. Mgr. Jozef Bakoš   počet platných hlasov  270 
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8. Štefan Compeľ    počet platných hlasov  267 
9. Radoslav Mačuga   počet platných hlasov  260 

Novozvolenému starostovi a poslancom zastupiteľstva popriala veľa úspechov v ďalšej práci 
pre rozvoj našej obce. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky volieb na starostu obce a volieb do 
obecného zastupiteľstva 
 
K bodu 4 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala vyzval novozvoleného starostu Ing. Jána Krajňáka, aby 
zložil zákonom podpísaný sľub starostu obce v znení:   
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce a Slovenskej republiky.  
     Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia. 
   Tento sľub potvrdil svojím podpisom. Následne doterajší starosta odovzdal novozvolenému 
starostovi insígnie obce a poveril ho ďalším vedením zastupiteľstva. 
  
Podpísaný sľub starostu obce  je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce Ing. Ján Krajňák zložil 
zákonom predpísaný sľub starostu obce  
 
K bodu 5 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák následne prečítal zákonom predpísaný text sľubu poslancov  
v znení:  
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 
 
Zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý 
potvrdili svojimi podpismi: 

1. Bakoš  Jozef, Mgr., Jakubany 469 
2. Compeľ Ján, Jakubany 122 
3. Compeľ Štefan, Jakubany 122 
4. Čopiak Marek, Bc., Jakubany 22 
5. Jakubianský Ján, Mgr., Jakubany 98 
6. Knapová Katarína, Jakubany 599     
7. Krajňák Ján, Ing., Jakubany 426     
8. Mačuga Radoslav, Jakubany 459     
9. Vasiľová Katarína, PaedDr., Jakubany 33 

Starosta obce Ing. Ján Krajňák zistil, že počet prítomných poslancov je deväť, obecné 
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
   
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci zložili zákonom  predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva: 
 

1. Bakoš  Jozef, Mgr. 
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2. Compeľ Ján 
3. Compeľ Štefan 
4. Čopiak Marek, Bc. 
5. Jakubianský Ján, Mgr. 
6. Knapová Katarína     
7. Krajňák Ján, Ing.     
8. Mačuga Radoslav     
9. Vasiľová Katarína, PaedDr. 

 
K bodu 6 
Novozvolený starosta obce Ing. Ján Krajňák vystúpil pred zastupiteľstvom. Poďakoval za 
účasť zamestnancom obce, odstupujúcim poslancom a verejnosti, novozvoleným poslancom 
blahoželal k zvoleniu. Verí, že v spolupráci s novozvoleným zastupiteľstvom dospejú 
k úspešnému výkonu samosprávy, t. j. k rozvoju obce a spokojnosti občanov. Ubezpečil 
občanov, že ako starosta obce nebude pre rómov stavať bytovky a nemal to ani vo svojom 
volebnom programe. Jeho cieľom je otvorená politika so zreteľom na občana. Zameria sa na 
zlepšenie chodu úradu, činnosti terénnych pracovníkov a ich asistentov, a rozvoju kultúry 
a športu. V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce chce nájsť riešenie 
pre využitie podkrovných priestorov  nad obecným úradom a kultúrnym domom. V súlade 
s jeho programom je vybudovanie Domu a klubu dôchodcov, na ktorý je potrebné nájsť 
vhodný priestor a začať s projektovou dokumentáciou. Na záver zaželal prítomným príjemné 
sviatky, pevné zdravie a veľa síl pri napĺňaní životných plánov a predsavzatí.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu Ing. Jána 
Krajňáka 
 
K bodu 7 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu 
rokovania doplneným v bode 10 o:  
- Určenie platu starostu obce ( v zmysle Metodického návodu MV SR z 20. 10. 2014 pre 

obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev) 
- Helena Bondrová, Jakubany 50 – žiadosť o príspevok v zmysle VZN1/2009 a príspevok 

na prepravu nebohého manžela z Holandska 
- Výber nájomníka do nájomného bytu 1/2 v BD 667 
- Návrh Rozpočtového opatrenia č. 6 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto k tomuto bodu nemal 
pripomienky, preto nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne  program prvého – ustanovujúceho 
zasadnutia doplnený v bode 10 o: 
- Určenie platu starostu obce ( v zmysle Metodického návodu MV SR z 20. 10. 2014 pre 

obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev) 
- Helena Bondrová, Jakubany 50 – žiadosť o príspevok v zmysle VZN1/2009 a príspevok 

na prepravu nebohého manžela z Holandska 
- Výber nájomníka do nájomného bytu 1/2 v BD 667 
- Návrh Rozpočtového opatrenia č. 6 
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K bodu 8 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák navrhol zastupiteľstvu, aby poverilo poslanca obecného 
zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení v prípadoch určených v zákone o 
obecnom zriadení. Poslanci navrhli pre tento prípad Mgr. Jána Jakubianského počtom hlasov 
deväť. 
 
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Mgr. Jána Jakubianského zvolávaním a vedením 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
 
K bodu 9 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predniesol návrh na zriadenie komisií a poslanci po dohode 
zriadili komisie a zvolili ich predsedov po jednomyseľnom hlasovaní takto : 
 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu  priestupkovú  
Obecné zastupiteľstvo volilo predsedu a členov komisie.  
Za predsedu Priestupkovej komisie  je zvolený poslanec Ing. Ján Krajňák 
Za členov komisie sú zvolení poslanci: Mgr. Ján Jakubianský, Mgr. Jozef Bakoš a Štefan 
Compeľ  
 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu  priestupkovú  
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie priestupkovej – poslanca Ing. 
Jána Krajňáka 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie priestupkovej – poslancov Mgr. 
Jána Jakubianského, Mgr. Jozefa Bakoša  a Štefana Compeľa 
 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu pre záležitosti sociálne a školské 
Obecné zastupiteľstvo volilo predsedu a členov komisie.  
Za predsedu Komisiu pre záležitosti sociálne a školské je zvolený poslanec Mgr. Jozef Bakoš 
Za členov Komisie  pre záležitosti sociálne a školské sú zvolení poslanci: PaedDr. Katarína 
Vasiľová,  Radoslav Mačuga, Katarína Knapová a Ján Compeľ 
  
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu pre záležitosti sociálne a školské  
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie pre záležitosti sociálne a 
školské  - poslanca Mgr. Jozefa Bakoša 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre záležitosti sociálne a školské 
–  poslancov: PaedDr. Katarínu Vasiľovú,  Radoslava Mačugu, Katarínu Knapovú a Jána 
Compeľa 
 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu na ochranu verejného záujmu a finančnú 
Obecné zastupiteľstvo volilo predsedu a členov Komisie na ochranu verejného záujmu a 
finančnej  
Za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu a finančnej je zvolený poslanec Mgr. Ján 
Jakubianský 
Za členov Komisie  na ochranu verejného záujmu a finančnej sú zvolení poslanci: Katarína 
Knapová, Ján Compeľ, Radoslav Mačuga  a zástupca verejnosti Mgr. Jozef Michňa 
 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu a finančnú  
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Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 
a finančnej - poslanca Mgr. Jána Jakubianského 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie na ochranu verejného záujmu 
a finančnej – poslancov: Katarínu Knapovú, Jána Compeľa, Radoslava Mačugu a zástupcu 
verejnosti Mgr. Jozefa Michňu 
 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu pre kultúru a šport 
Obecné zastupiteľstvo volilo predsedu a členov Komisie pre kultúru a šport 
Za predsedu Komisie pre kultúru a šport je zvolený poslanec Bc. Marek Čopiak 
Za členov Komisie  pre kultúru a šport sú zvolení poslanci Štefan Compeľ, Eva Fáberová, 
Katarína Knapová  a zástupca verejnosti Štefan Katrenič 
 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu pre kultúru a šport 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie pre kultúru a šport – poslanca 
Bc. Mareka Čopiaka 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre kultúru a šport – poslancov 
Štefana Compeľa, Evu Fáberovú, Katarínu Knapovú a zástupcu verejnosti Štefana Katreniča 
 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
Obecné zastupiteľstvo volilo predsedu a členov Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
Za predsedu Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie je zvolený poslanec Ing. Ján Krajňák 
Za členov Komisie  pre rozvoj, výstavbu a inovácie sú zvolení poslanci Ján Compeľ, Mgr. 
Jozef Bakoš, zamestnanec obce Jozef Regrut a zástupca verejnosti Štefan Katrenič 
 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
– poslanca Ing. Jána Krajňáka 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie – 
poslancov Jána Compeľa, Mgr. Jozefa Bakoša, zamestnanca obce Jozefa Regruta a zástupcu 
verejnosti Štefana Katreniča 
 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu pre živelné pohromy  
Obecné zastupiteľstvo volilo predsedu a členov komisie.  
Za predsedu Komisie pre živelné pohromy je zvolený starosta obce Ing. Ján Krajňák. Za 
členov tejto komisie sú zvolení poslanci Bakoš Jozef, Mgr., Compeľ Ján, Compeľ Štefan, 
Čopiak Marek, Bc., Jakubianský Ján, Mgr., Knapová Katarína, Krajňák Ján, Ing., Mačuga 
Radoslav, Vasiľová Katarína, PaedDr. a zamestnanec obce  Jozef Regrut.  
 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu pre živelné pohromy 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne predsedu Komisie pre živelné pohromy – starostu 
obce  Ing. Jána Krajňáka 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre živelné pohromy – poslancov 
Bakoša Jozefa, Mgr., Compeľa Jána, Compeľa Štefana, Čopiaka Mareka, Bc., Jakubianského 
Jána, Mgr., Knapovú Katarínu, Krajňáka Jána, Ing., Mačugu Radoslava, Vasiľovú Katarínu, 
PaedDr. a  zamestnanca obce  Jozefa Regruta  
 
K bodu 10 
a) Určenie platu starostu obce 
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR 369/1990 Zb. určilo plat 
starostu obce na volebné obdobie 2014 – 2018 podľa výkonu funkcie v rozsahu jedna, to 
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znamená v plnom rozsahu. V zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov 
schvaľuje Návrh na plat starostu obce Ing. Jána Krajňáka od 15. 12. 2014 v mesačnej výške 
1 632,00 € 
 
Návrh na plat starostu Obce Jakubany a dôvodová správa sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu, k návrhu nikto nemal 
pripomienku, preto nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo určuje s účinnosťou od 15. 12. 2014  podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov v  rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom 
najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Jána Krajňáka vo výške 1 632,00 € 
 
b) Helena Bondrová, Jakubany 50 – žiadosť o príspevok  
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o žiadosti Heleny Bondrovej, 
Jakubany 50, ktorá požiadala Obec Jakubany o príspevok na deti pri úmrtí jedného z rodičov 
v zmysle VZN1/2009 a o príspevok na prepravu nebohého manžela Štefana Bodndru, ktorý 
zomrel 8. 12. 2014 v Holandsku, kde pracoval.  
     Túto žiadosť prehodnotila dňa 11. 12. 2014 ešte jestvujúca Sociálna, zdravotná a školská 
komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Jakubanoch. Žiadosť uznala ako oprávnenú a odporúča 
poskytnúť finančný príspevok na maloleté deti Jána Bondru, nar. 14. 9. 2004 a Máriu 
Bondrovú, nar. 20. 4. 2011 v zmysle VZN č. 1/2009, dodatku č. 1, a to po 100,00€ na každé 
jedno dieťa. Taktiež prehodnotila požiadavku o príspevok na prepravu nebohého pohrebnou 
službou a odporúča poskytnúť žiadateľke príspevok minimálne v sume 1 000,00 € na základe 
uznesenia tohto zastupiteľstva. 
 
Kópia žiadosti a zápisnice Sociálnej, zdravotnej a školskej komisie pri Obecnom 
zastupiteľstve v Jakubanoch zo dňa 11. 12. 2014 sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci sa zhodli, že žiadosť 
p. Bondrovej je oprávnená a navrhli poskytnúť jednorazovú účelovú pomoc na maloleté deti 
v zmysle VZN 1/2009, príloha č. 1v sume po 100 € na každé dieťa. Taktiež navrhli poskytnúť 
jednorazovú finančnú pomoc na prepravu nebohého do výšky 4 000,00 €. V  prípade, že je 
suma za prepravu nižšia, tak plnú sumu.  
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák rozpravu ukončil a nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne v zmysle VZN 1/2009, prílohy č. 1 jednorazovú 
účelovú pomoc pre Jána Bondru, nar. 14. 9. 2004 a Máriu Bondrovú, nar. 20. 4. 2011, 
obidvaja bytom Jakubany 50, na každé dieťa 100,00 € spolu 200,00 €  z dôvodu náhleho 
úmrtia jedného rodiča – otca Štefana Bondru, zomrelého 8. 12. 2014. Jednorazová účelová 
pomoc bude zaslaná na bankový účet matky maloletých detí Heleny Bondrovej, nar. 18. 7. 
1969, trvale bytom Jakubany 50 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci 
vdove Helene Bondrovej, nar. 18. 7. 1969, bytom Jakubany 50 na kompenzáciu nákladov za 
prepravu manžela Štefana Bondru, ktorý 8. 12. 2014 zomrel v Holandsku. Výška jednorazovej 
finančnej pomoci je stanovená na úhradu preukázaných celých nákladov za prepravu, 
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maximálne do výšky 4 000,00€. Finančné prostriedky budú zaslané na bankový účet 
žiadateľky 
 
c) Výber nájomníka do obecného nájomného bytu 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák informoval zastupiteľstvo o dvoch podaných žiadostiach na 
uvoľnený byt 1/2 v obecnom nájomnom bytovom dome č. p. 667.  
     Žiadateľka Eva Stempová, nar. 1. 10. 1991, bytom Jakubany 286 a jej priateľ Ján 
Reľovský, Kolačkov č. 83 podali žiadosť o pridelenie bytu 14. 11. 2014, kritériá na pridelenie 
bytu spĺňajú.  
     Žiadateľka Anna Mačugová, nar. 27. 7. 1988, bytom Jakubany 571 podala žiadosť 
o pridelenie bytu dňa 26. 11. 2014. V januári 2015 bude mať sadbu a spolu sosnúbencom sa 
chcú osamostatniť. Kritériá na pridelenie bytu spĺňa.  
 
Kópie žiadostí sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci prehodnotilo 
sociálnu a bytovú situáciu obidvoch žiadateliek , za kritickejšiu vyhodnotili situáciu Evy 
Stempovej. V domácnosti rodičov, kde žiadateľka žije je päť dospelých osôb a bytové pomery 
sú stiesnené. Bytové pomery Anny Mačugovej, ktorá taktiež žije v domácnosti s rodičmi  
prehodnotili ako vyhovujúce, vo väčšom rodinnom dome žijú v súčasnosti štyri dospelé 
osoby. Zastupiteľstvo navrhlo byt č. 1/2  v BD 667 prideliť  Eve Stempovej 
 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák rozpravu ukončil a nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pridelenie obecného nájomného bytu č. 1/2 
v bytovom dome p. č. 667 od 1. 1. 2015 žiadateľke Eve Stempovej, nar. 1. 10. 1991, trvale 
bytom Jakubany 286  
 
d) Rozpočtové opatrenie č. 6 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák predložil 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 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6 
Týmto rozpočtovým opatrením sa presúvajú rozpočtové prostriedky v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové  príjmy a výdavky.  
 

Ekonómka obce Anna Rybovičová vysvetlila zastupiteľstvu dôvod presunov medzi 
jednotlivými položkami s následnou sumarizáciou: 
 

Rozpočet po RO č.  1 - 5.: Príjmy      Výdaje 
        1 686 548,56 €                     1 659 149,56 € 
RO  
Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:  41,111:    navýšenie o 15 893,00 € 
Výdajová časť BV – kódy zdrojov:   41,111:    navýšenie o 15 893,00 € 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť: 1 702 441,56 €  
Výdajová časť: 1 675 042,56 € 
 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 6 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 2014 Rozpočtovým 
opatrením č. 6 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:  41,111:    navýšenie o 15 893,00 € 
Výdajová časť BV -  kódy zdrojov:   41,111:    navýšenie o 15 893,00 € 
 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:  1 702 441,56 €  
Výdajová časť:  1 675 042,56 € 
 
e) Diskusia 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák udelil prítomným poslancom, ako aj hosťom slovo v diskusii. 
Do diskusie sa prihlásil občan obce Štefan Katrenič, ktorý vyzval starostu obce, aby dbal o to, 
že každý občan, aj róm je povinný platiť dane a poplatky, kultúrny dom, dom smútku  
a ihrisko boli vybudované s pomocou obyvateľov obce. Rómovia neprispeli ani prácou, ani 
finančne, preto v mene občanov žiada, aby im bol obmedzený prístup k využívaniu týchto 
zariadení. Žiada starostu, aby dbal na čistotu v osade a hlavne v potoku Šmidovec, ktorý 
rómovia  znečisťujú. Žiada starostu, aby bola v obci na ochranu majetku a obyvateľov 
zriadená poriadková služba a aby zabezpečil likvidáciu čiernych stavieb a nech rómovia v 
obci nemajú žiadne výhody nad rámec ostatného obyvateľstva. 
     Nikto iný sa do diskusie neprihlásil.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie diskusný príspevok a pripomienky Štefana Katreniča 
 
K bodu 12 
Starosta obce Ing. Ján Krajňák  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť a prvé 
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
PaedDr. Katarína Vasiľová 
 
Mgr. Jozef Bakoš 

            
V Jakubanoch 15. 12. 2014 

   
Ing. Ján Krajňák 

       starosta obce 
 
  


