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U Z N E S E N I E   č.  19 

z devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 19. 8. 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
       

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z osemnásteho zasadnutia OZ 
4. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 3 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 
6. Návrh na zmenu dodatku č. 3 k VZN č. 1/2009 - výška príspevku na stravu 

dôchodcov 
7. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 - 2023 
8. Návrh Bezpečnostného projektu Obce Jakubany na ochranu osobných údajov 
9. Mihaľuvová Anna - žiadosť o odkúpenie obecnej parcely CKN 116/15  
10. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
11. Správy predsedov komisií OZ 
12. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
13. Rôzne, diskusia 
14. Záver 

Za overovateľov zápisnice určuje poslancov  Ing. Mgr. Marek Čopiak a Katarína 
Knapová. 
 

2. jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3 
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 

 
Príjmová časť:         1 839 811,95 Výdajová časť:         1 824 313,81 
Úpravy: 
kód zdroja 41              2 097,00 kód zdroja 41               2 097,00 
kód zdroja 111          6 446,00 kód zdroja 111                        6 446,00 
finančné operácie - KZ 71           840,00    
Celkom navýšenie:                  9 383,00 Celkom navýšenie:              8 543,00 

        
Rozpočet po úprave:  
Príjmová časť:   1 849 194,95 € 
Výdajová časť:  1 832 856,81 € 
 

3.   jednomyseľne Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany na 2. polrok 
2016 

4. jednomyseľne zmenu Dodatku č. 3 k VZN 1/2009, prílohy č. 3 výška príspevku na 
stravu dôchodcov v bodoch a) a b). Prepočítaná výška príspevku obce v súvislosti so 
zákonom stanovenou  sumou životného minima od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 v sume 
198,09 € pre jednotlivca je určená takto: 



 2 

a) ak je dôchodok do 277,00 € (1,4 násobok životného minima 198,09 €) - príspevok 
obce je 0,80 € / obed, 

b) ak je dôchodok od 278,00 € do 316,00 € (1,6 násobok životného minima 198,09 €) - 
príspevok obce je 0,50 € / obed 

5.  jednomyseľne Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubany na roky 2016 
- 2023 

6. jednomyseľne Bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu 
osobných údajov obce Jakubany, ktorého súčasťou je Interná smernica č. 2/2016 
o používaní kamerového systému v obci Jakubany 

 
B. Súhlasí 

1. so zverejnením Zámeru obce Jakubany v zmysle § 9a ods. 1 Zákona o majetku obcí 
a predajom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa na odpredaj obecnej 
parcely CKN 116/15 o výmere 24 m2 na výstavbu garáže pri bytovom dome 165 Anne 
Mihaľuvovej, bytom Jakubany 165 

2. s vydaním potvrdenia pre Tomáša Stempu, bytom Jakubany 286, že vznikom 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej v k.ú. Jakubany - parcela EKN 5735/3 
o výmere 113 m2 orná pôda zapísanej na LV 6233 pod B/2 Rybovičová Anna, pod B/3 
Rybovičová Anna, pod B/4 Rybovičová Eva, pod B/5 Rybovičová Eva nie sú dotknuté 
oprávnené záujmy obce 

3. s vydaním potvrdenia pre Vladimíra Dufalu, bytom Jakubany 414, že vznikom 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej v k.ú. Jakubany v katastri nehnuteľnosti 
parcela EKN 9290 o výmere 413 m2 orná pôda a parcela EKN 9291 o výmere 372 m2, 
zapísaných na LV 10153 pod B/2 Bilovodská Anna, r. Compeľová, pod B/3 Compeľ 
Ján, USA, pod B/4 Compeľ Ján, pod B/5 Compeľ Jozef, pod B/6 Compeľová Anna 
(Rigala), pod B/7 Comepeľová Eva (Rigala), pod B/8 Guzlejová Katarína r. Compeľová 
nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce 

4. s vydaním potvrdenia že vznikom vlastníckeho práva na základe vydržania pre Jána 
Matľaka, Jakubany 190 v zmysle žiadosti zaevidovanej dňa 28. 04. 2016 podacím 
číslom 495/2016 nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce 

5. s udelením trvalého pobytu v obci Jakubany pre Zuzanu Horváthovu, nar. 08. 06. 1993, 
bytom Jurské 65 na adresu Jakubany 513 po uhradení všetkých pohľadávok voči obci 
Jakubany majiteľmi domu Helenou Oračkovou, nar. 27. 5. 1940 a Dušanom Oračkom, 
nar. 6. 7. 197, ako aj žiadateľom Milanom Oračkom, nar. 1. 3. 1959 

6. s udelením trvalého pobytu v obci Jakubany pre Danu Mirgovú, nar. 19. 12. 1986, trvale 
bytom Arnutovce 28  na adresu Jakubany 530 po uhradení všetkých pohľadávok voči 
obci Jakubany majiteľmi domu Ľubošom Mirgom, nar. 22. 4. 1986 a Jozefom Mirgom, 
nar. 13. 6. 1986, ako aj svokrom  žiadateľky Miroslavom Mirgom nar. 26. 8. 1965, 
s ktorým rodina žiadateľky žije v spoločnej domácnosti 

 
C. Rozširuje 

1. zriadenú Komisiu pre rozvoj, výstavbu a inovácie zvolením poslancov Štefana 
Compeľa, Ing. Mgr. Mareka Čopiaka, Mgr. Jána Jakubianského, Katarínu Knapovú, 
Radoslava Mačugu, PaedDr. Katarínu Vasiľovú 

 
D. Ukladá 

1. Komisii pre rozvoj, výstavbu a inovácie posúdiť výhodnosť zámeny spoluvlastníckych 
podielov z parciel KNE 1217 a 1281/2 o celkovej výmere 582,9 m2 za parcelu KNE 
7046/3 o celkovej výmere 522,2 m2, druh pozemku orná pôda, zapísané na LV 4840  
v prospech obce 
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E. Žiada 

1. starostu obce Ing. Jána Krajňáka na osadenie zábradlia k chodníku pri rodinnom dome č. 
12 z dôvodu nebezpečného úseku nad kanálom 

2. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o úpravu miestnej komunikácie rozšírením pri moste 
cez potok Jakubianka v smere od obecného úradu 

3. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o úpravu striešky kôlne na cintoríne náterom, alebo 
výmenou plechu 

 
F. Berie na vedomie 

1. informáciu predsedu Komisie pre kultúru a šport Ing. Mgr. Mareka Čopiaka o činnosti 
TJ Sokol Jakubany 

 
 
V Jakubanoch  19. 8. 2016 

  Ing. Ján Krajňák 
         starosta obce 


