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U Z N E S E N I E   č.  12 
z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 12. 12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu dvanásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z jedenásteho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavné kontrolóra o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Spáva o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - Kontrola vymáhania 

pohľadávok za miestne dane a poplatky  

6. Rozpočtové opatrenie č. 10 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce 

Jakubany 

8. Schválenie rozpočtu obce Jakubany na rok 2020 a Viacročného rozpočtu obce 

Jakubany na roky 2021-2022 

9. Príkaz starostu obce č. 1/2019 na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

10. Zmluva o prevode majetku do správy 

11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

12. Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce po zverejnení– Ján Mrug, 

Jakubany 301 

13. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce po zverejnení – Dunka 

Anton, Jakubany 520 

14. Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2020 

15. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

16. Záver 

 

 

2.   jednomyseľne program dvanásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z jedenásteho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavné kontrolóra o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

6. Spáva o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - Kontrola vymáhania 

pohľadávok za miestne dane a poplatky  

7. Rozpočtové opatrenie č. 10 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce 

Jakubany 

9. Schválenie rozpočtu obce Jakubany na rok 2020 a Viacročného rozpočtu obce 

Jakubany na roky 2021-2022 

10. Príkaz starostu obce č. 1/2019 na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

11. Zmluva o prevode majetku do správy 

12. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

13. Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce po zverejnení– Ján Mrug, 

Jakubany 301 

14. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce po zverejnení – Dunka 

Anton, Jakubany 520 
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15. Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2020 

16. Záver 

 

- za overovateľov zápisnice dvanásteho zasadnutia poslancov Jána Compeľa a PaedDr. 

Katarínu Vasiľovú 

 

3. jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10 v súlade § 14 ods. 2    

    písm. a)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o  

    zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

4. jednomyseľne rozpočet obce Jakubany na rok 2020 vrátane programov a podprogramov 

 

5. jednomyseľne prevod správy hnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Jakubany na 

preberajúceho ZŠ s MŠ Jakubany, a to v súlade s článkom 10, bod 1 – bod 9 zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jakubany   

 

6. jednomyseľne návrh zmeny Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

v zmysle predloženého návrhu 

 

7. jednomyseľne odpredaj spoluvlastníckeho podielu na KN - E parc. č. 595, Zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 109 m2, KN – E parc. č. 597, Orná pôda o výmere 96 m2, 

nehnuteľnosti vedené na LV č. 7199, k. ú. Jakubany kde je pod B6 vedený ako podielový 

spoluvlastník Obec Jakubany so spoluvlastníckym podielom 13/168 k celku čo 

predstavuje spoluvlastnícky podiel o výmere 15,86 m2 a diel 6 o výmere 61 m2, ktorý 

vznikol odčlenením od KN – E parc. č. 13736/21 na základe Geometrického pánu č. 

139/2019 ktorý vyhotovila Ing. Oľga Mlynarčíková dňa 30.10.2019 a úradne overila Ing. 

Jarmila Firmentová dňa 25.11.2019 pod č. G1/666/2019 Jánovi Mrugovi, rod. Mrugovi, 

nar. 28. 03. 1984, bytom Jakubany 301, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov - § 9a, ods. 8, písm. e) v prípadoch hodných osobitného 

zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov. Počet prítomných poslancov 9  z celkového počtu 9  

Hlasovanie: Za: 9     Proti: 0     Zdržal sa: 0  

  

Celková výmera odpredávaných spoluvlastníckych podielov predstavuje 76,86 m2. Obec 

odpredáva 76,86 m2 za kúpnu cenu 4,00 €/m2, celkom za 307,45 € Jánovi Mrugovi, trvale 

bytom Jakubany 301, 065 12 Jakubany 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Uvedené parcely  EKN 595 o výmere 109 m2, EKN 597 o výmere 96 m2 a diel 6 

odčlenený od EKN 13736/21 o výmere 61 m2 sa nachádzajú pri rodinnom dome súp. č. 

281 a tvoria neoddeliteľnú súčasť dvora a záhrady žiadateľa 

 

8. jednomyseľne prenájom nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu prípadu hodného 

osobitého zreteľa podľa §9a, odsek 9, písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Prenájom časti KN – C parc. č. 2495/1 o výmere 50 m2, vedenej na LV č. 3339, 

v prospech Antona Dunku, trvale bytom Jakubany 520, 065 12 Jakubany,  k. ú. Jakubany 

s výškou nájmu 1,00 €/m2/rok 

 

Dôvod osobitného zreteľa:  

Predmetný pozemok je umiestnený  pod rodinným domom nájomcu, ktorý v súčasnej 

dobe užíva pozemok bez akéhokoľvek zmluvného alebo zákonného nároku 

 

9. jednomyseľne Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2020  v zmysle 

predloženého návrhu 
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B:  Berie na vedomie:  

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany o plnení z uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí za rok 2019 v zmysle predloženého návrhu 

 

2. Správu o výsledku kontroly k vymáhaniu pohľadávok za miestne dane a poplatky 

v zmysle predloženého návrhu 

 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a Viacročného 

rozpočtu obce Jakubany na roky 2021 – 2022 v zmysle predloženého návrhu 

 

4. Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov v zmysle predloženého návrhu 

 

5. príkaz starostu obce č. 1/2019 zo dňa 12. 12. 2019 na vykonanie fyzickej a dokladovej 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

 

 

C: Súhlasí: 

1. jednomyseľne s uzatvorením Zmluvy o prevode majetku do správy ZŠ s MS Jakubany   

      v zmysle § 6a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci 

 

2. jednomyseľne s odpustením finančného poplatku za prenájom priestorov Kultúrneho 

domu v Jakubanoch organizátorom Novoročného plesu, ktorý sa uskutoční dňa 04. 01. 

2020   

 

 

 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 12. 12. 2019                                                              

                 

 

 

 

 

                                                                                               JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

        starosta obce 


