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U Z N E S E N I E   č.  11 
z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 14. 11. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu jedenásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z desiateho zasadnutia OZ 

4. Rozpočtové opatrenie č. 9 

5. Bezodplatný prevod nehnuteľnosti v správe Slovenského pozemkového fondu 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubany o odpadoch č. 1/2020 

7. Návrh Sadzobníka úhrad obce Jakubany 

8. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkoch 

9. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

10. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – Ján 

Mrug, Jakubany 301 

11. Prerokovanie žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – 

Dunka Anton, Jakubany 520 

12. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – 

Dušan Bučko, Jakubany 601 

13. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

14. Záver 

 

2.   jednomyseľne program jedenásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z desiateho zasadnutia OZ 

4. Rozpočtové opatrenie č. 9 

5. Bezodplatný prevod nehnuteľnosti v správe Slovenského pozemkového fondu 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubany o odpadoch č. 1/2020 

7. Návrh Sadzobníka úhrad obce Jakubany 

8. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkoch 

9. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

10. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – Ján 

Mrug, Jakubany 301 

11. Prerokovanie žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – 

Dunka Anton, Jakubany 520 

12. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – 

Dušan Bučko, Jakubany 601 

13. Návrh na odpísanie pohľadávok za TDO za staré roky 2004, 2007, 2008 a 2009 

14. Prejednanie platu starostu obce 

15. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

16. Záver 

 

- za overovateľov zápisnice jedenásteho zasadnutia poslancov Ing. Štefana Vasiľa a RNDr. 

Jána Kundľu 

 

3. jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9 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 
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4. jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych daniach,  miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakubany  

 

5. jednomyseľne Sadzobník úhrad za úkony a služby poskytované obcou Jakubany 

s účinnosťou od 01. 01. 2020 

 

6. jednomyseľne Dodatok k č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na 

území obce 

 

7. jednomyseľne zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z 

dôvodu osobitného zreteľa: 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. 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 zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Jakubany 

z dôvodu osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 9, 

písmeno c) – prípad hodný osobitného zreteľa: Prenájom časti KN – C parc. č. 2495/1 

o výmere 50 m2, vedená LV č. 3339, v prospech Antona Dunku, trvale bytom Jakubany 

520 v 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 odpísanie starých nevymožiteľných pohľadávok za TDO za kalendárne 

roky 2004, 2007, 2008 a 2009 v celkovej sume spolu 279,38 € 

 

B:  Prehlasuje:  

1. jednomyseľne, že v katastrálnom území obce Jakubany na parcelách, ktoré vznikli na 

základe Geometrického plánu č. 80/2019 zo dňa 06.11.2019, ktorý vyhotovil Štefan 

Gulaši, autorizačne overil Ing. Vladimír Kupčo dňa 06.11.2019 a to KN – C č. 2551/15, je 

parkovisko a miestna komunikácia, na KN – C parc. č. 2527/106, KN – C parc. č. 

2527/107, KN – C parc. č. 2646/9 a KN – C parc. č. 2648/7 sú miestne komunikácie vo 

vlastníctve obce Jakubany a tieto stavby boli postavené pred rokom 1991 

 

C: Ruší: 

1. jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o určení ostatných miestnych 

poplatkoch v znení jeho zmien a doplnkov, ktoré bolo schválené uznesením č.12/A3/2011 

dňa 18.11.2011 
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D: Súhlasí: 

1.   jednomyseľne s vyhotovením geometrického plánu na odčlenenie časti KN – C parc. č.  

      2495/1 a to za prítomnosti zástupcu obce a bez zohľadnenia žiadosti o zmenu kúpnej   

      ceny 

 

E: Určuje:  

1. jednomyseľne v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat  

starostovi obce JUDr. Jozefovi Mačugovi  znížený o 25 % na  10%  mesačne s účinnosťou 

od 01. 12. 2019   

 

 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 14. 11. 2019                                                              

                 

 

 

 

 

                                                                                               JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

        starosta obce 


