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U Z N E S E N I E   č.  16 
Zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 29. 05. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch: 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu šestnásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Informácia o podaných podnetoch hlavnému kontrolórovi obce Jakubany 

5. Zmluva o prevode majetku obce do správy – ZŠ s MŠ Jakubany 

6. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce – VSD a. s.  

7. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – VSD a. s.  

8. Rozpočtové opatrenie č. 2 

9. Informácie o projektových aktivitách obce Jakubany 

10. Prejednanie žiadostí o prenájom nehnuteľného majetku obce 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Rôzne - Probstnerova kúria (kaštieľ) 

                       - Štucková Viera, Jakubany 194 – žiadosť o vydanie vyjadrenia k MPV 

13. Záver 

 

2.   jednomyseľne program šestnásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Informácia o podaných podnetoch hlavnému kontrolórovi obce Jakubany 

5. Zmluva o prevode majetku obce do správy – ZŠ s MŠ Jakubany 

6. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce – VSD a. s.  

7. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – VSD a. s.  

8. Rozpočtové opatrenie č. 2 

9. Informácie o projektových aktivitách obce Jakubany 

10. Prejednanie žiadostí o prenájom nehnuteľného majetku obce 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Rôzne - Probstnerova kúria (kaštieľ) 

                       - Štucková Viera, Jakubany 194 – žiadosť o vydanie vyjadrenia k MPV 

13. Záver 

 

- za overovateľov zápisnice pätnásteho zasadnutia poslancov RNDr. Jána Kundľu a PaedDr. 

Katarínu Vasiľovú  

 

3.   jednomyseľne prevod správy hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Jakubany na  

preberajúceho ZŠ s MŠ Jakubany, a to v súlade s článkom 10, bod 1 – bod 9 zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jakubany 

 

4. jednomyseľne zverejnenie zámeru na odpredaj KN – C parc. č. 2501/14, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 4 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 683/2019, 

ktorý vyhotovila spoločnosť GEODETING s. r. o., IČO 36216801 

 

Obec odpredáva 4 m2 za kúpnu cenu 1,00 € spoločnosti VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 

Košice 
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Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Predmetná parcela sa nachádza pod kioskovou transformačnou stanicou, kde odpredaj 

tejto nehnuteľnosti bol obecným zastupiteľstvom schválený na základe zmluvy o uzavretí 

budúcej zmluvy č. 1556/3000/2018 zo dňa 28. 09. 2018 

 

5. jednomyseľne uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej je 

„Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská 

distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie elektro-

energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu č. 684/2019 a Geometrického 

plánu č. 685/2019“ 

 

6. jednomyseľne návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 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 

 

7. jednomyseľne prenájom nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu prípadu hodného 

osobitého zreteľa podľa §9a, odsek 9, písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Prenájom časti KN – C parc. č. 116/1 o výmere  60 m2, vedenej na LV č. 3339, 

v prospech p. Petra Firču, trvale bytom Jakubany 182, 065 12 Jakubany,  k. ú. Jakubany s 

výškou nájmu 1,00 €/m2/rok 

 

Dôvod osobitného zreteľa:  

Predmetný pozemok je umiestnený  pri garáži nájomcu, ktorý má záujem tento pozemok 

využívať na parkovanie  prívesného vozíka   

 

 

 

B:  Berie na vedomie: 

 

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

2. Správu o podaných podnetoch hlavnému kontrolórovi obce Jakubany 

 

3. informácie o projektových aktivitách obce Jakubany 

 

 

 

C: Súhlasí: 

 

1. s uzatvorením Zmluvy o prevode majetku do správy ZŠ s MŠ Jakubany v zmysle § 6a 

ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce 

 

2. s vyhotovením geometrického plánu pre p. Milana Pompu, bytom Jakubany 525 za  

účelom vytvorenia novej parcely z pôvodnej parcely KN – E č. 13800/3, LV 6930 

 

3. s vyhotovením geometrického plánu pre p. Pavla Dunku, bytom Jakubany 524 za  účelom 

vytvorenia novej parcely z pôvodnej parcely KN – E č. 13800/3, LV 6930 

 

4. s vyhotovením geometrického plánu pre p. Dávida Pompu, bytom Jakubany 522 za  

účelom vytvorenia novej parcely z pôvodnej parcely KN – C č. 1057, LV 3339 

 

5. s vydaním vyjadrenia k MPV v prospech p. Viery Štuckovej, bytom Jakubany 194 
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D: žiada: 

1. starostu obce JUDr. Jozefa Mačugu o zaslanie výzvy vlastníkom pozemkov ( p. Fedor 

Fáber, Jakubany 162, p. Štefan Rydzik, Jakubany 278, p. Ján Rybovič, Jakubany 191, p. 

Štefan Rybovič, Jakubany 159 a p. Ján Marchevka, Jakubany 158) medzi klziskom pri ZŠ 

s MŠ a predajňou BAKO Family s. r. o. na splnenie si povinnosti v zmysle čl. 3 kúpnej 

zmluvy zo dňa 24. 03. 2004  

 

 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 29. 05. 2020                                                              

                 

 

 

 

 

                                                                                               JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

        starosta obce 


