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U Z N E S E N I E   č.  13 
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 31. 01. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch: 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu trinásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z dvanásteho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavné kontrolóra o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

6. Schválenie zoznamu obyvateľov oslobodených od úhrady poplatku za TKO na rok 

2020 

7. Predloţenie ţiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 

8. Odkúpenie parcely KN-C č. 2336/2 – Rybovič Ján, CZ – cintorín 

9. Ţiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 – Gréckokatolícka charita Prešov 

10. Schválenie zámennej zmluvy – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ 

Košice 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Záver 

 

 

2.   jednomyseľne program trinásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z dvanásteho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavné kontrolóra o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

6. Schválenie zoznamu obyvateľov oslobodených od úhrady poplatku za TKO na rok 

2020 

7. Predloţenie ţiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 

8. Odkúpenie parcely KN-C č. 2336/2 – Rybovič Ján, CZ – cintorín 

9. Ţiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 – Gréckokatolícka charita Prešov 

10. Schválenie zámennej zmluvy – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ 

Košice 

11. IBV VR kanalizácia – uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena 

12. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

13. Rôzne 

14. Záver 

 

- za overovateľov zápisnice trinásteho zasadnutia poslancov Mgr. Jána Jakubianského 

a Radoslava Mačugu 

 

3.   jednomyseľne plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

 

4. jednomyseľne pre rok 2020 odpustenie poplatku za komunálne odpady osobám uvedeným 

v priloţenom zozname, ktorí majú v obci trvalý pobyt, ale sa v mieste trvalého pobytu 
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počas celého zdaňovacieho obdobia nezdrţiavajú. Správca dane takto postupuje v zmysle 

článku 13, bod 13 VZN č. 1/2020 o miestnych daniach na území obce Jakubany 

 

5. jednomyseľne predloţenie ţiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020, na Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,  

- výzva:  Dotačná schéma 2020  

- názov projektu :  Ochrana zdravia obyvateľov a ţivotného prostredia obce  

Jakubany, 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t. j. minimálne vo výške 5% z 

celkových oprávnených výdavkov,  

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

 

6. jednomyseľne odkúpenie KN – C parc. č. 2336/2, Orná pôda o výmere 157 m2, ktorá 

vznikla na základe Geometrického plánu č. 89/2019, ktorý vyhotovil Štefan Gulaši, 

autorizačne overil Ing. Vladimír Kupčo a úradne overil Ing. Jarmila Firmentová dňa 

03.12.2019 pod č. G1-721/2019, od predávajúceho Jána Ryboviča, trvale bytom Branická 

95/1326, 147 00 Praha za kúpnu cenu 2983,00 € a za podmienok uvedených v kúpnej 

zmluve 

 

7. jednomyseľne poskytnutie dotácie na rok 2020 vo výške 550,00 € pre Gréckokatolícku 

charitu Prešov na krytie časti prevádzkových nákladov Domu sv. Anny v Starej Ľubovni 

 

8. jednomyseľne uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre KN 

– C parc. č. 2587/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20793 m2, vedenej na LV č. 

2392, k. ú. Jakubany so spoločnosťou Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 

 

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 predloţeného návrhu 

 

 

C: Nesúhlasí: 

1. jednomyseľne s uzatvorením predloţenej nájomnej zmluvy so Slovenským 

vodohospodárskym podnikom, štátny podnik, OZ Košice 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 31. 01. 2020                                                              

                 

 

 

 

 

                                                                                               JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

        starosta obce 


