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U Z N E S E N I E   č.  4 
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 23. 02. 2023 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch: 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu štvrtého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany za rok 2022 

6. Správa predsedov komisií o činnosti 

7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2022 

8. Prejednanie správy z kontroly verejného obstarávania – Dodávka monitorovacieho 

a varovného systému 

9. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj mulčovacieho stroja 

10. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD A 666, č. 2/1 (1-izb.) 

11. Odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce po zverejnení – Dufala Vladimír 

a manž. Helena, Jakubany 414 

12. Prejednanie žiadostí o odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

13. Prejednanie cenových ponúk športovej hasičskej striekačky a osobného motorového 

vozidla 

14. Rôzne 

a. Plynová prípojka – Dom smútku 

b. Cenová ponuka nábytku – izba v podkroví KD 

c. Prejednanie možnosti zapojenia sa do výzvy SIEA – výstavba zariadení na    

    využitie slnečnej energie na výrobu elektriny 

15. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

16. Záver  

 

2.   jednomyseľne program štvrtého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Pripomienky občanov 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany za rok 2022 

6. Správa predsedov komisií o činnosti 

7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2022 

8. Prejednanie správy z kontroly verejného obstarávania – Dodávka monitorovacieho 

a varovného systému 

9. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj mulčovacieho stroja 

10. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD A 666, č. 2/1 (1-izb.) 

11. Odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce po zverejnení – Dufala Vladimír 

a manž. Helena, Jakubany 414 

12. Prejednanie žiadostí o odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

13. Prejednanie cenových ponúk športovej hasičskej striekačky a osobného motorového 

vozidla 

14. Rôzne 

a. Plynová prípojka – Dom smútku 
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b. Cenová ponuka nábytku – izba v podkroví KD 

c. Prejednanie možnosti zapojenia sa do výzvy SIEA – výstavba zariadení na  

    využitie slnečnej energie na výrobu elektriny 

15. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

16. Záver  

 

- za overovateľov zápisnice zo zasadnutia poslancov Mgr. Jozefa Michňu a Ing. Štefana Vasiľa 

 

3. jednomyseľne Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre 

dôchodcov 

 

4. pridelenie nájomného bytu č. 2/1 v BD A č. 666 p. Jánovi Plavnickému, trvale bytom Za vodou, 

Stará Ľubovňa   

 

5. jednomyseľne odpredaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného prípadu osobitného zreteľa, 

a to parc. č. KN – C 2487/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 29 m2, ktorá vznikla na 

základe GP č. 54/2022, ktorý vyhotovil Ing. Milan Heretik dňa 11. 10. 2022 a úradne overila 

Ing. Jarmila Firmentová pod č. G1-633/2022 zo dňa 20. 10. 2022 v prospech Vladimíra Dufalu, 

rod. Dufala a manželka Helena Dufalová, rod. Krivoňáková, trvale bytom Jakubany 414, 065 12 

Jakubany 

 

Obec odpredáva parc. č. KN-C 2487/3 o výmere 29 m2 za kúpnu sumu 10,00 €/m2, spolu za 

290,00 €. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa:  

Predmetná nehnuteľnosť je súčasťou dvora pri rodinnom dome žiadateľov, ktorí ju užívajú 

spoločne so svojimi právnymi predchodcami ako súčasť ich pozemku a spolu tvoria 

neoddeliteľnú súčasť 

 

6. jednomyseľne zakúpenie športovej požiarnej striekačky PS12 s motorom 1,9 v sume 6000,00 € 

v zmysle predloženej cenovej ponuky od dodávateľa PS12+ s. r. o., Pažitie 519/35, 010 09 

Žilina, IČO 51451557 

 

7. jednomyseľne zakúpenie osobného motorového vozidla Dacia Jogger, Expression TCe 110 

v sume 18 650,00 € v zmysle predloženej cenovej ponuky od dodávateľa ALD MOBIL s. r. o., 

Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 45950849 

 

8. jednomyseľne zakúpenie nábytku do priestoru v podkroví KD v sume 1990,00 € v zmysle 

predloženej cenovej ponuky od dodávateľa Ján Štucka Nábytok, Jakubany 501, IČO 37682091 

 

9. jednomyseľne zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP, kód výzvy OPKZP-PO4-

SC411-2023-80, predmetom ktorej je výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu 

elektriny v budove ZŠ s MŠ Jakubany 

 

10. jednomyseľne priznanie odmeny za správu futbalového ihriska p. Štefanovi Katreničovi, bytom 

Jakubany 477, vo výške 70,00€/netto/mesačne v období prevádzky športového areálu, t. j. 

mesiac apríl až november kalendárneho roka v zmysle Prevádzkového poriadku Futbalového 

ihriska v obci Jakubany 

 

B:  Berie na vedomie: 

1. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

2. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubany o plnení uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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3. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubany za rok 2022 

 

4. Správu predsedu Komisie pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce zo zasadnutia dňa 

24.01.2023  

 

C: Súhlasí: 

1. jednomyseľne s návrhom finančnej opravy vo výške 10% z hodnoty oprávnených výdavkov, t. 

j. 17 271,81 € – Názov zákazky: Dodávka monitorovacieho a varovného systému v obci 

Jakubany 

Názov projektu: Bezpečný život v obci Jakubany  

ITMS kód projektu: 310031V558 

 

2. jednomyseľne s vyhotovením geometrického plánu, na odčlenenie pozemku z parc. č. KN 

2468/3, ostatná plocha o výmer 1884 m2, vedená na LV3339 v prospech Jozefa Štucku, bytom 

Jakubany 119 za účasti zástupcu obce 

 

3. jednomyseľne so zameraním hranice pozemku na základe odporúčania Komisie pre výstavbu, 

financie a strategický rozvoj obce, a to parc. č. KN C 305 s parc. č. KN C 304 a KN C 305 

s parc. č. KN E 13 752 za účasti zástupcu obce 

 

4. jednomyseľne so zriadením plynovej prípojky za účelom prepojenia Požiarnej zbrojnice 

a Domu smútku 

 

D: Vyhlasuje: 

1. obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie 

najvhodnejšieho návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku obce, a to 

hydraulického mulčovača BARTI v. č. 83056, rok výroby 2017 RA/SB95 

 

 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 23. 02. 2023                                                              

                 

 

 

 

 

                                                                                                JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

             starosta obce 


