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U Z N E S E N I E   č.  15 

z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 18. 03. 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
       

 1.  Otvorenie zasadnutia 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.   Kontrola plnenia uznesenia zo štrnásteho zasadnutia OZ 
4.   Schválenie spoluúčasti na zlepšenie športovej infraštruktúry a materiálneho    
      vybavenie športovísk v obci - výzva Prešovského samosprávneho kraja 
5.   Správa o hospodárení obce za rok 2015 
6.   Miestna akčná skupina Ľubovniansko - schválenie  členského príspevku  
7.   Miestna akčná skupina Ľubovniansko - schválenie príspevku na stratégiu CLLD 
8.   Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 1 
9.   Správy predsedov komisií OZ 
10.  Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
11.   Rôzne, diskusia 
12.   Záver 

Za overovateľov zápisnice určuje  Mgr. Jozefa Bakoša a Katarínu Knapovú 
2. jednomyseľne finančnú spoluúčasť obce na projekt: Výzva Prešovského samosprávneho 

kraja na rok 2016 v programe 1 „Šport“, podprogram 1.2 Oprava a údržba športovísk 
a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru vo výške 1 300,00 € 
pre Telovýchovnú jednotu Sokol Jakubany  

3.  jednomyseľne Nájomnú zmluvu o prenájme areálu futbalového ihriska, uzatvorenú 
podľa zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení s nájomcom - Telovýchovná jednota 
SOKOL Jakubany, IČO: 377870021, zastúpená predsedom Michalom Orechovským 

4. jednomyseľne výšku členského príspevku za obec Jakubany v sume 0,30 € na jedného 
obyvateľa pre Miestnu akčnú skupinu Ľubovniansko so sídlom Obecný úrad Kolačkov, 
č. 30, IČO: 42420628 

5. jednomyseľne príspevok na stratégiu CLLD za obec Jakubany v sume 0,70 € na jedného 
obyvateľa pre Miestnu akčnú skupinu Ľubovniansko so sídlom Obecný úrad Kolačkov, 
č. 30, IČO: 42420628 

6. jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1 
v súlade s  odst. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa vykoná 
presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové výdavky 
Rozpočet v € k 1. 1. 2016 
Príjmová časť:        1 700 697,00  Výdajová časť:         1 487 886,92 
Kapitálové príjmy:               1 000,00  Kapitálové výdaje:               140 000,00 

       Finančné operácie:                 39 314,94 
Celkom:   1 701 697,00  Celkom:          1 667 201,86  
Úpravy: 
kód zdroja 41              1 200,00  kód zdroja 41             18 177,00 
kód zdroja 111                   87 092,15 kód zdroja 111                      87 092,15 
kód zdroja 3AC1,3AC2     43 309,00 kód zdroja 3AC1,3AC2        43 309,00  
Celkom navýšenie:        131 601,15  Celkom navýšenie:           148 578,15 
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       z toho kapitálové výdaje          6 627,00 
Rozpočet po úprave:  
Príjmová časť:   1 833 298,15 € 
Výdajová časť:  1 815 780,01 € 

7. jednomyseľne vydanie súhlasného stanoviska k vzniku vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti KN-E 5382/3 o výmere 74 m2 zapísanú na LV 8101 pod B/4 Orlovský 
Jozef, pod B/5 Štupáková Anna, r. Orlovská, pod B/6 Orlovský Michal a parcela KN-E 
5386/2 o výbere 53 m2 pod B/6 Beskidová Katarína, r. Mariančíková, pod B/16 
Beskidová Zuzana, r. Bondrová, pod B/18 Beskid Ján, USA v prospech Jána Kuľandu 
a Viery Kuľandovej, r. Vasiľovej, bytom Jakubany č. 200 nie sú dotknuté ich oprávnené 
záujmy. Výveska o vlastníkoch bez identifikátora bola zverejnená na úradnej tabuli od 
17. 02. 2016 do 09. 03. 2016  

 
B.  Berie na vedomie 

1. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o štatistike spotreby elektrickej energie 
verejného osvetlenia pri nočnom vypínaní 

2. Správu o hospodárení obce za rok 2015 
3. oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie za rok 2015, 

ktoré podľa čl. 8 ods. 5 a 6  ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 
Z. z. podal bývalý starosta obce PhDr. Jozef Dufala 

4. majetkové priznanie za rok 2015 vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom 
záujme, ktoré podal riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany PhDr. Ladislav Žilecký 

5. oznámenie funkcií zamestnaní činností a majetkových pomerov za rok 2015, ktoré 
v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z. podal starosta 
obce Ing. Ján Krajňák 

6. správy komisií pri obecnom zastupiteľstve o ich činnosti 
7.   informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o usmernení na zabezpečenie opatrení na 

ochranu lesov pred požiarmi v roku 2016 zo strany Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Starej Ľubovni 

 
C. Súhlasí 

1.  s využitím finančných prostriedkov z rozpočtu Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Jakubany 
vo výške 2 000,00 € na zakúpenie nerezových varníc a krájača zeleniny 

2. s využitím finančných prostriedkov z rozpočtu materskej školy pri ZŠ s MŠ Jakubany 
vo výške 2 000,00 € na zakúpenie kopírovacieho stroja a drobného nábytku 

 
D. Žiada 

1. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie zoznamu občanov obce, ktorí dlhodobo 
v obci nežijú a zároveň sú neplatičmi miestnych daní a miestnych poplatkov za 
komunálny odpad z dôvodu posúdenia úpravy predpisov na vyrubenie uvedených daní a 
poplatkov 

 
 
V Jakubanoch  18. 3. 2016 

  Ing. Ján Krajňák 
         starosta obce 
 


