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U Z N E S E N I E   č.  13 

z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 15. 01. 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
       

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvanásteho zasadnutia OZ 
4. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly Školskej jedálne 
5. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly na úseku 

hospodárenia s FP a kontrola efektívnosti a účelnosti ich využitia v ZŠ 
s MŠ za kalendárny rok 2015 

6. Návrh VZN č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce 
Jakubany 

7. Prerokovanie platu starostu obce Jakubany 
8. Groš Miroslav, Jakubany 239 - žiadosť o odpredaj obecných dielov 

z parciel EKN 13736/32 a EKN 13793/4 
9. Štucka Jozef, Stará Ľubovňa, Za vodou 8 - žiadosť o odpredaj obecných 

parciel CKN 2468/27 a CKN 2465/3 
10. Beskyd Ján, Stará Ľubovňa, Tatranská 9 - žiadosť o odpredaj obecnej 

parcely CKN 123/20 
11. Správy predsedov komisií OZ 
12. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
13. Rôzne, diskusia 

    14. Záver 
 Za overovateľov zápisnice určuje  Jána Compeľa a PaedDr. Katarínu Vasiľovú 
 

2. jednomyseľne VZN č. 1/2016 obce Jakubany o vylepovaní volebných plagátov na 
území obce Jakubany            

3. jednomyseľne plat starostu obce v zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších 
predpisov,  § 3, t. j. 1,98 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok 

4. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Miroslavovi Grošovi, nar. 06. 04. 1980, trvale 
bytom Jakubany 239 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 prítomných poslancov.  

 
Obec Jakubany odpredáva obecný diel 2 o výmere 46 m2, ktorý bol odčlenený z parcely 
EKN 13736/32 a diel 3 o výmere 15 m2 odčlenený z EKN parcely 13793/4 zapísaný na 
LV 6930, druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 7/2015 vyhotoveného Štefanom 
Gulašim, Jakubany č. 428 zo dňa 18. 02. 2015. 

 
Obec odpredáva 61 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 244,00 EUR. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
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Uvedené diely 2 o výmere 46 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 13736/32 a diel 3 
o výmere 15 m2 odčlenený z EKN parcely 13793/4 zapísané na LV 6930 podľa GP č. 
7/2015 sa nachádzajú pred rodinným domom žiadateľa, ktorý uvedené nehnuteľnosti 
majetkoprávne vysporiadáva 

5. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jozefovi Štuckovi, nar. 13. 11. 1977 a manželke 
Martine Štuckovej, rod. Regrutovej, nar. 27. 03. 1980, trvale bytom Za vodou 1247/8, 
064 01 Stará Ľubovňa 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 prítomných poslancov.  

 
Obec Jakubany odpredáva obecnú parcelu CKN 2468/27 o výmere 37 m2, ktorá bola 
odčlenená z pôvodnej parcely CKN 2468/3, zapísanej na LV 3339, druh pozemku 
ostatná plocha a parcelu CKN 2465/3 o výmere 43 m2, ktorá bola odčlenená z parcely 
EKN 13746/12, zapísanej na LV 6930 ako zastavaná plocha podľa GP č. 64/2015 
vyhotoveného Štefanom Gulašim, Jakubany 428 zo dňa 16. 11. 2015. 

 
Obec odpredáva 80 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 320,00 EUR. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedené parcely CKN 2468/27 o výmere 37 m2, odčlenenej z pôvodnej parcely CKN 
2468/3, zapísanej na LV 3339, druh pozemku ostatná plocha a CKN 2465/3 o výmere 
43 m2, odčlenenej z parcely EKN 13746/12, zapísanej na LV 6930 ako zastavaná 
plocha podľa GP č. 64/2015 vyhotoveného Štefanom Gulašim, Jakubany 428 zo dňa 16. 
11. 2015 sa nachádzajú za rodinným domom súpisné číslo 119 v k. ú. obce Jakubany, 
ktorý je vo vlastníctve žiadateľov 

6. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jánovi Beskydovi, nar. 26. 02. 1959, trvale bytom 
Tatranská 9, 064 01 Stará Ľubovňa 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 prítomných 
poslancov.  

 
Obec Jakubany odpredáva obecnú parcelu CKN 123/20 o výmere 64 m2, ktorá bola 
odčlenená z pôvodnej parcely CKN 123/13, zapísanej na LV 3339, druh pozemku 
ostatná plocha podľa GP č. 66/2015 vyhotoveným Štefanom Gulašim, Jakubany 428 zo 
dňa 20. 11. 2015. 

 
Obec odpredáva 64 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 256,00 EUR. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedená parcela CKN 123/20 o výmere 64 m2, ktorá bola  odčlenená z pôvodnej 
parcely CKN 123/13, zapísanej na LV 3339, druh pozemku ostatná  plocha podľa GP č. 
66/2015 sa nachádza pri pozemku žiadateľa, ktorý  ju užíva dlhodobo a nerušene 

7. jednomyseľne vypínanie verejného osvetlenia v čase od 00,00 -04,00 hod okrem dní, 
počas ktorých sa v obci uskutočňuje kultúrno - spoločenká akcia trvajúca počas celej 
noci 

8. jednomyseľne podpis Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi 
z obalov s firmou NARUR-PACK, Ružová dolina 6, Bratislava 

 

B.  Berie na vedomie 
1. Záznam z následnej finančnej kontroly Školskej jedálne o nákupe zariadení pre 

potreby Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Jakubany 
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2. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly na úseku hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v ZŠ s MŠ Jakubany za obdobie do 01/2015 - do 10/2015 

3. informáciu Mgr. Jaroslava Kundľu, Jakubany 449 o  nadstavbe hrádze na malej vodnej 
elektrárni na potoku Jakubianka s tým, že sa zistí výška nadstavby hrádze na malej 
vodnej elektrárni  oproti pôvodnému projektu  

4. požiadavku na vyčistenie, resp. výmenu častí autobusových čakární znečistených 
sprejermi 

 
C. Súhlasí 

1. jednomyseľne s vydaním vyjadrenia Obce v zmysle § 63 písm. a) 2. zákona č. 
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti k vzniku vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti CKN 1544/2 zapísanej na LV č. 10062 o výmere 290 m2 podľa GP č. 
70/2015, vyhotoveného Štefanom Gulašim dňa 04. 12. 2015 v prospech Heleny 
Majkutovej, Jakubany 473 

 
 
 
V Jakubanoch  15. 1. 2016 

  Ing. Ján Krajňák 
         starosta obce 
 


