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U Z N E S E N I E   č.  17 
zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 26. 06. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch: 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu sedemnásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany na II. polrok 2020 

5. ZŠ s MŠ Jakubany - správa o majetku, plnení a čerpaní rozpočtu za rok 2019 

6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubany k návrhu Záverečného 

účtu obce za rok 2019 

7. Záverečný účet obce Jakubany za rok 2019 

8. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – OZ Spoločnosť detskej onkológie 

9. Rozpočtové opatrenie č. 3 

10. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD A 667, č. 8/2 

11. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce – VSD a. s.  

12. Firča Peter, Jakubany 182 – schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce 

13. Bandy Koloman, Jakubany 534 – prejednanie ţiadosti o prenájom nehnuteľného 

majetku obce 

14. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020 

15. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

16. Rôzne  

17. Záver 

 

2.   jednomyseľne program sedemnásteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany na II. polrok 2020 

5. ZŠ s MŠ Jakubany - správa o majetku, plnení a čerpaní rozpočtu za rok 2019 

6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubany k návrhu Záverečného 

účtu obce za rok 2019 

7. Záverečný účet obce Jakubany za rok 2019 

8. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – OZ Spoločnosť detskej 

onkológie, Gréckokatolícka cirkev farnosť Jakubany 

9. Rozpočtové opatrenie č. 3 

10. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD A 667, č. 8/2 

11. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce – VSD a. s.  

12. Firča Peter, Jakubany 182 – schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce 

13. Bandy Koloman, Jakubany 534 – prejednanie ţiadosti o prenájom nehnuteľného 

majetku obce 

14. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020 

15. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

16. Rôzne  

17. Záver 

 

- za overovateľov zápisnice pätnásteho zasadnutia poslancov Mgr. Jána Jakubianského 

a Radoslava Mačugu  

 

3.   jednomyseľne Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubany na II. polrok  

      2020 v zmysle predloţeného návrhu 
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4. jednomyseľne Záverečný účet obce Jakubany za rok 2019, celoročné hospodárenie „bez 

výhrad“ 

 

5. jednomyseľne poskytnutie dotácie na rok 2020 vo výške 300,00 € pre Občianske 

zdruţenie – Spoločnosť detskej onkológie Košice, DFN Košice, Trieda SNP 1, 040 11 

Košice na podporu charitatívneho projektu „Na bajku onkodeťom 2020“ a poskytnutie 

dotácie na rok 2020 vo výške 500,00 € pre Gréckokatolícku cirkev - farnosť Jakubany, 

065 12 Jakubany 320 na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude na realizáciu 

projektu „Kostol sv. Petra a Pavla v Jakubanoch - 888/1“ 

 

6. jednomyseľne návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 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 predloţeného návrhu 

 

7. jednomyseľne pridelenie trojizbového nájomného bytu 8/2 v BD A č. 667 pani Patrícii 

Sykorovej rod. Pištejovej, trvale bytom Jakubany 554 

 

8. jednomyseľne odpredaj KN – C parc. č. 2501/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 

m2, ktorá vznikla na základe Geometrického pánu 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 

 

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 

 

9. jednomyseľne prenájom nehnuteľného majetku obce, a to 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 hodný prípadu osobitného zreteľa:  

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

vyuţívať na parkovanie prívesného vozíka 

 

10. jednomyseľne zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce, a to KN – E 

parc. č. 6120/6 vedená na LV 6930, KN – E 6115 vedená na LV 8130 a KN – E 2495/1 

vedená na LV 3339, spolu o výmere 104 m2, v prospech p. Kolomana Bandyho 

a manţelky Ruţeny Bandyovej, rod. Gogovej, trvale bytom Jakubany 534, 065 12 

Jakubany, k. ú. Jakubany s výškou nájmu 1,00 €/m2/rok 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa:  

Predmetný pozemok je umiestnený pod rodinným domom nájomcu, ktorý v súčasnej dobe 

uţíva pozemok bez akéhokoľvek zmluvného alebo zákonného nároku 

 

11. jednomyseľne plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 2. polrok 2020 
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B:  Berie na vedomie: 

 

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

z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

2. Správu ZŠ s MŠ Jakubany o hospodárení so zvereným majetkom obce za rok 2019 a 

Správu ZŠ s MŠ Jakubany o plnení rozpočtu za rok 2019 

 

3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubany k návrhu záverečného účtu za rok 

2019  v zmysle predloţeného návrhu 

 

4. schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 429 948,87 € 

 

 

 

C: Poveruje: 

 

1. hlavného kontrolóra obce Jakubany vykonávaním kontrol v zmysle schváleného Plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany na II. polrok 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 26. 06. 2020                                                              

                 

 

 

 

 

                                                                                               JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

        starosta obce 


