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U Z N E S E N I E   č.  18 

z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 24. 06. 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
       

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo sedemnásteho zasadnutia OZ 
4. Návrh plánu zasadnutí zastupiteľstva na 2. polrok 
5. Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným 

odpadom 
6. Dopirák Štefan - žiadosť o odkúpenie obecnej parcely CKN 116/14 
7. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
8. Správy predsedov komisií OZ 
9. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
10. Rôzne, diskusia 
11. Záver 

Za overovateľov zápisnice určuje poslancov  Štefana Compeľa a Mgr. Jozefa Bakoša. 
 

2. jednomyseľne plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch na druhý polrok: 
19. 08. 2016 
23. 09. 2016 
28. 10. 2016 
25. 11. 2016 
16. 12. 2016 
 

3. jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie obce  Jakubany č. 3/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubany 

4. jednomyseľne výmenu parcely CKN 116/15, zapísanú na LV 5851 vo vlastníctve Anny 
Dopirákovej za parcelu CKN 116/14, zapísanú na LV 3339 vo vlastníctve Obce 
Jakubany na základe zámennej zmluvy medzi Obcou Jakubany a Annou Dopirákovou, 
nar. 12.4.1967, bytom Jakubany 165. Náklady súvisiace s prevodom vlastníckych práv 
uhradí žiadateľ Štefan Dopirák, Jakubany 165 

5. jednomyseľne výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní č. 343/2015 na predmet zákazky „Kompletná projektová dokumentácia pre 
Územné rozhodnutie na výstavbu IBV v k. ú. Jakubany, lokalita Carinka“, kde bude 
s firmou Ing. arch. Martin Baloga, PhD, Šrobárova 2680/45, Poprad podpísaná Zmluva 
o dielo 

 
B. Súhlasí 

1. s vydaním potvrdenia pre Jána Matľaka, bytom Jakubany 190, že nemá výhrady 
k vzniku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti KN-C parc. č. 2573/2 o výmere 6 398 m2 
odčlenenej z nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 6262, KN – E 
parc. č. 11191 o výmere 1 911 m2 a LV 5506, KN - E parc. č. 11192 o výmere 7 665 m2 
podľa GP 4/2014 
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2. s vydaním potvrdenia pre Jozefa Dufalu, bytom Jakubany 14, že nemá výhrady k vzniku 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti KN-C parc. č. 2573/4 o výmere 2 397 m2 odčlenenej 
z nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností na LV 5506, KN - E parc. č. 11192 
o výmere 7 665 m2 podľa GP 43/2014 

3. s vydaním potvrdenia pre Štefana Katreniča, bytom Jakubany 11, že nemá výhrady 
k vzniku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti KN-C parc. č. 2573/5 o výmere 1 545 m2 
odčlenenej z nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 6262, KN – E 
parc. č. 11190/100 o výmere 5 028 m2, LV č.  6262, KN – E parc. č. 11191 o výmere 1 
911 m2 a LV 5506, KN - E parc. č. 11192 o výmere 7 665 m2 podľa GP 44/2014 

4. s vydaním potvrdenia pre Jána Beskyda, bytom Jakubany 559, že nemá výhrady 
k vzniku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti KN-C parc. č. 2572/2 o výmere 224 m2 a 
KN-C parc. č. 2573/6 o výmere 4 265 m2 odčlenenej z nehnuteľnosti zapísanej 
v katastri nehnuteľností na LV č. 6262, KN – E parc. č. 11190/100 o výmere 5 028 m2, 
LV č. 6264, KN – E parc. č. 11190/101 o výmere 178 m2 a LV 6264, KN - E parc. č. 
11190/102 o výmere 46 m2 podľa GP 45/2014 

5. so zakúpením kamery so statívom na záznam zasadnutí obecného zastupiteľstva 
 
C. Nesúhlasí 

1. s vydaním potvrdenia k MPV pre Tomáša Stempu, Jakubany 286 z dôvodu nesplnenia 
predpísaných náležitostí v zmysle uznesenia 17/A3 zo dňa 27. 05. 2016 

 
D. Zamieta 

1. žiadosť Matúša Furtkeviča, Mierová 24, Stará Ľubovňa o odkúpenie časti obecnej 
parcely CKN 2678, zapísanej na LV 6930 

 
E. Zakazuje  

1. občanom pri zriaďovaní prípojok inžinierskych sietí strojové podkopávanie miestnych 
komunikácií v dĺžke nad 1 meter z dôvodu narušenia stability miestnych komunikácií 

F. Žiada 
1. starostu obce o podanie podnetu na Spoločný stavebný úrad  so sídlom v Starej Ľubovni 

vo veci nelegálnych stavieb v obci Jakubany 

2. starostu obce Ing. Jána Krajňáka na zaslanie výzvy Štefanovi Bučkovi, Jakubany 136 na 
odstránenie odkvapovej rúry z garáže, ktorá je vyústená na miestnu komunikáciu 
a o odstránenie dreva okolo oplotenia, ktoré zasahuje do miestnej komunikácie 

3. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie vyčistenia priepustov a kanálov v obci 
 
G. Berie na vedomie 

1. správy predsedov komisií pri OZ o činnosti týchto komisií  

2. interpelácie poslancov a odpovede starostu obce Ing. Jána Krajňáka 

3. informáciu Mgr. Jána Jakubianského zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Jakubany 
 

H. Nemení 
1. výšku platu starostu obce Ing. Jána Krajňáka 

 
V Jakubanoch  24. 06. 2016 

  Ing. Ján Krajňák 
         starosta obce 


