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U Z N E S E N I E   č.  20 

z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 23. 9. 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
       

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z devätnásteho zasadnutia OZ 
4. Anna Katreničová, Jakubany 566 - žiadosť o finančný príspevok na prepravu 

nebohého syna Jaroslava 
5. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 4 
6. Mrug Štefan a Katarína, Jakubany 301 - žiadosť o odpredaj spoluvlastníckych 

podielov Obce Jakubany  KN -E 595,597 a 13736/21 
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  Ing. Ján Krajňák a Ján Compeľ. 
 

2. jednomyseľne poskytnutie finančného príspevku Anne Katreničovej, Jakubany 566 za 
prepravu nebohého syna Jaroslava Katreniča, nar. 02. 01. 1983 a zomrelého 20. 08. 
2016 v Prahe. Príspevok v sume 750 € sa poskytuje z dôvodu zlej sociálnej situácie 
žiadateľky, ktorá je nezamestnaná a vdova, ako aj z dôvodu aktívnej činnosti 
nebohého Jaroslava Katreniča v DHZ Jakubany 

 
3.    jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 4 

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:       1 849 194,95 Výdajová časť:         1 832 856,81 
Úpravy: 
kód zdroja 41              2 900,00 kód zdroja 41               2 668,00 
finančné operácie - KZ 71        840,00             
Celkom navýšenie:               3 740,00 Celkom navýšenie:              2 668,00 

        
Rozpočet po úprave:  
Príjmová časť:   1 852 934,95 € 
Výdajová časť:  1 835 524,81 € 

 
4. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Štefanovi Mrugovi, nar. 28. 06. 1954, 

a Kataríne Mrugovej, nar. 18. 08. 1957, obidvaja trvale bytom Jakubany 301 v zmysle 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - § 9a, ods. 8, 
písm. e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo 
rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.  



 2 

 
Obec Jakubany odpredáva obecné podiely z parciel EKN 595 o výmere 109 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvorie , z parcely EKN 597 o výmere 96 m2, druh 
pozemku orná pôda, zapísané na LV 7199 pod B/6 v podiele 13/168 , kde GP- plánom 
č.4/20014 bol z parcely EKN 595 odčlenený diel 5 o výmere 96 m2, čo činí obecný 
podiel 7,42 m2 z parcely EKN 597 bol odčlenený diel 7 o výmere 96 m2, čo činí 
obecný podiel 7,42 m2 a z parcely EKN 13736/21 zapísanej na LV 6930 bol 
odčlenený diel 13 o výmere 61 m2. Celková výmera spoluvlastníckych podiel 
predstavuje 76 m2 

 
Obec odpredáva 76, m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 304,00 EUR. 

 
    Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Uvedené parcely  EKN 595 o výmere 96 m2, EKN 597 o výmere 96 m2 a  EKN 
13736/21 o výmere 61 m2 sa nachádzajú pri rodinnom dome súp. č. 281 a tvoria 
súčasť dvora a záhrady. 
Tento zámer sa zverejňuje za účelom mimosúdnej dohody vo veci vedenej na 
Okresnom súde  v Starej Ľubovni pod sp .zn. 3C/308/2015. 

 
B. Vyzýva 

1. Helenu Kolčákovú, Jakubany 42, ktorá žiadala o vydanie vyjadrenia obce, aby 
doložila súhlasné stanovisko všetkých žijúcich spoluvlastníkov na uvedených 
parcelách 

 
C. Vydáva predbežné súhlasné stanovisko 

1. k odpredaju časti obecnej parcely EKN 13736/19 Štefanovi Regrutovi, Jakubany 13, 
ktorá tvorí pokračovanie parcely CKN 2170, a ktorá tvorí hranicu jeho pozemku. 
Presná špecifikácia a výmera bude odsúhlasená až po predložení geometrického plánu, 
na základe ktorého bude zverejnený zámer prevodu nehnuteľného majetku obce 
z dôvodu osobitného zreteľa 

 
D. Žiada 

1. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zaslanie výzvy Beskydovej Helene, Jakubany 559 
na doloženie presnej špecifikácie uvedenej parcely, na doloženie svedectva o užívaní 
jej právnych predchodcov od majiteľov susedných parciel z obidvoch strán 
a o súhlasné stanovisko na vysporiadanie vlastníctva právnych nástupcov jej nebohého 
brata Štefana Vasiľa 

 
E. Súhlasí 

1. s vydaním vyjadrenia, že obec Jakubany nemá výhrady s úpravou prístupovej cesty 
Miroslavom Strachanom, Nová Ľubovňa 722, ktorá vedie cez parcelu CKN 2553/4 
k parcele 2553/3 a zároveň nemá výhrady k zlúčeniu územného a stavebného konania 

 
F. Berie na vedomie 

1. správy predsedov komisií Obecného zastupiteľstva o ich činnosti 
 
 
V Jakubanoch  23. 9. 2016 

  Ing. Ján Krajňák 
         starosta obce 


