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U Z N E S E N I E   č.  21 

z dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 28. 10. 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
       

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho zasadnutia OZ 
4. Mihaľuvová Anna, č. d. 165 - žiadosť o odkúpenie obecnej parcely C KN 116/15 
5. Dufala Jozef, č. d. 14 - žiadosť o vydanie potvrdenia k MPV po zverejnení 
6. Kolčáková Helena, č. d. 42 - žiadosť o vydanie potvrdenia k MPV po zverejnení 
7. Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva medzi Mikulášom 

Štuckom a Obcou Jakubany u nehnuteľností vedených na LV 4840 v k. ú. 
Jakubany 

8. Pridelenie uvoľneného nájomného bytu č. 7/2 v BD 667 
9. Správy predsedov komisií OZ 
10. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
11. Rôzne, diskusia 
12. Záver 
Za overovateľov zápisnice určuje poslancov PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Mgr. Jána 
Jakubianského. 
 

2. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Anne Mihaľuvovej, nar. 28. 2.1979, trvale 
bytom Jakubany 216, 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.  

 
Obec Jakubany odpredáva obecnú parcelu CKN 116/15 o výmere 24 m2, zapísanú na 
LV 3339, druh pozemku zastavaná plocha. 

 
Obec odpredáva 24 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 96,00 EUR. 

 
    Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Uvedená parcela CKN 116/15 o výmere 24 m2 sa nachádza pri miestnych bytovkách 
súpisné číslo 165 a je určená na výstavbu garáže 
 

3. jednomyseľne pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 1/2 v bytovom dome č. 667 
Martinovi Rybovičovi, Jakubany 27 po uvoľnení súčasným nájomníkom 

 
4. jednomyseľne pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 7/2 v bytovom dome č. 667 

Eve Reľovskej, Jakubany 667 po uvoľnení súčasným nájomníkom 
 

5. jednomyseľne nájomné za prenájom obecných pozemkov v intraviláne obce v sume 
0,75€/1m2 na jeden rok 
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B. Žiada 
1. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zaslanie výzvy užívateľom obecných parciel, ktorí 

bezodplatne využívajú majetok obce na odstránenie protiprávneho stavu ( Zákon o 
majetku obcí č. 138/1991 Zb.) 

 
2. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenia stretnutia s občanmi z rómskej osady 

za účelom oboznámenia postupu pri nelegálnej výstavbe, termín  oboznámenia  bude 
dohodnutý na stretnutí poslancov obecného zastupiteľstva  3.11.2016 

 
C. Súhlasí 

1. s vydaním vyjadrenia obce v zmysle § 63 ods. 1, písm. a) 2. zákona č. 323/1992 Zb. 
o notároch a notárskej činnosti k MPV pre Jozefa Dufalu, Jakubany 14, že vznikom 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany, zapísané na LV 7832 parcela 
EKN 4092 o výmere 98 m2 a parcela EKN 4093 o výmere 47 m2, nie sú dotknuté 
záujmy obce 

 
2. s vydaním vyjadrenia obce v zmysle § 63 ods. 1, písm. a) 2. zákona č. 323/1992 Zb. 

o notároch a notárskej činnosti k MPV pre Helenu Kolčákovú, Jakubany 42, že 
vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany, v zmysle žiadosti zo 
dňa 10. 08. 2016 nie sú dotknuté záujmy obce 

 
3. s navrhovaným zrušením a vyporiadaním spoluvlastníckych podielov na LV 4840 v k. 

ú. Jakubany na parcelách KNE 1217, 1369/1, 1812/2, 7213, v prospech obce Jakubany 
a KNE 7046/3 a 7215 v prospech Mikuláša Štucku, Jakubany 481 

 
 
D. Berie na vedomie 

1. informácie starostu obce Ing. Jána Krajňáka o činnosti Obecného úradu 
 
2. Výročnú správu konsolidovaného celku za rok 2015 

 
 
 
V Jakubanoch  28. 10. 2016 

  Ing. Ján Krajňák 
         starosta obce 


