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U Z N E S E N I E   č.  14 
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 27. 02. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch: 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu štrnásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

5. VZN č. 2/2020 o používaní pyrotechnických výrobkov v k. ú. obce Jakubany 

6. VZN č. 3/2020 o stanovení ochranného pásma pohrebiska v obci Jakubany 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1 

8. Prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - 

Mačuga Jozef, Jakubany 680 

9. Prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - 

Katrenič Jozef, Lucia, Nová Ľubovňa 753 

10. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

2.   jednomyseľne program štrnásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

5. VZN č. 2/2020 o používaní pyrotechnických výrobkov v k. ú. obce Jakubany 

6. VZN č. 3/2020 o stanovení ochranného pásma pohrebiska v obci Jakubany 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1 

8. Prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - 

Mačuga Jozef, Jakubany 680 

9. Prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - 

Katrenič Jozef, Lucia, Nová Ľubovňa 753 

10. Prejednanie odkúpenia nehnuteľnosti: KN - C parc. č. 97 – Stempa Jozef 

a Nadežda, rod. Kulíkova, Kamienka 28 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

- za overovateľov zápisnice štrnásteho zasadnutia poslancov Mgr. Jaroslava Kundľu a Mgr. 

Jozefa Bakoša 

 

3.   jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o používaní pyrotechnických  

      výrobkov v k. ú. Obce Jakubany 

 

4. jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o stanovení ochranného pásma 

pohrebiska v obci Jakubany 

 

5. jednomyseľne návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v súlade s  § 14 

zákona  ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle predloženého návrhu 
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6. jednomyseľne zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti – diel 2 o výmere 9 m2, 

ktorý vznikol odčlenením od KN – E parc. č. 13736/29 na základe Geometrického pánu č. 

84/2019 ktorý vyhotovil Štefan Gulaši dňa 08.11.2019, autorizačne overil Ing. Vladimír 

Kupčo a úradne overila Ing. Jarmila Firmentová dňa 20.11.2019 pod č. G1/687/2019.   

 

Obec odpredáva 9 m2 za kúpnu cenu 10,00 €/m2, celkom za 90,00 € Jozefovi Mačugovi, 

trvale bytom Jakubany 680, 065 12 Jakubany 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Predmetný diel 2 odčlenený od EKN 13736/29 o výmere 9 m2 sa nachádza pri rodinnom 

dome súp. č. 680 a tvorí neoddeliteľnú súčasť dvora žiadateľa, ktorú si chcel žiadateľ 

majetkoprávne vysporiadať. 

 

7. jednomyseľne zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti KN – E parc. č. 687/2, Orná 

pôda o výmere 32 m2, KN – E parc. č. 688/1, Orná pôda o výmere 27 m2, KN – E parc. č. 

690, Orná pôda o výmere 78 m2 , vedených na LV č. 3557, k. ú. Nová Ľubovňa. Celková 

výmera nehnuteľností predstavuje 137 m2.   

 

Obec odpredáva 137 m2 za kúpnu cenu 10,00 €/m2, celkom za 1370,00 € Jozefovi 

Katreničovi a Lucii Katreničovej, rod. Šulíkovej, obaja trvale bytom Nová Ľubovňa 753, 

065 11 Nová Ľubovňa. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú pri rodinnom dome súp. č. 753 a tvoria 

neoddeliteľnú súčasť dvora žiadateľov, ktorí majú záujem si tieto nehnuteľnosti 

majetkoprávne vysporiadať. 

 

8. jednomyseľne odkúpenie nehnuteľnosti: KN – C parc. č. 97, Zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 469 m2 od predávajúcich Jozef Stempa a Nadežda Stempová, rod. Kulíková, 

obaja bytom Kamienka č. 28, 065 32 za kúpnu cenu 15 000,00 €  

 

B:  Berie na vedomie:  

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

z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva  

 

2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 27. 02. 2020                                                              

                 

 

 

 

 

                                                                                               JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

        starosta obce 


