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U Z N E S E N I E   č.  21 
z dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 04. 03. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch: 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu dvadsiateho prvého 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 na I. polrok 2021 

5. Spáva o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

6. Marjančíková Anna, Jakubany 270 – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci pri 

úmrtí manžela 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1 

8. Správa centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku 

9. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Jakubany 

10. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD B 667, č. 8/1  

11. Schválenie zoznamu obyvateľov oslobodených od úhrady poplatku za TKO na rok 

2021 

12. Schválenie zámennej zmluvy – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ 

Košice 

13. Beskid Jozef, Jakubany 41 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

14. Kolčáková Eva, Jakubany 42 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce 

15. Katrenič Jozef, Lucia, Nová Ľubovňa 753 - prejednanie žiadosti o odpredaj 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce  

16. Furtkevič Matúš, Jakubany 234 - prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce  

17. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

18. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

19. Rôzne  

a.) Rozšírenie elektrickej siete v lokalite Carinka 

b.) Rozšírenie kanalizácie v lokalite Vyšná Roveň II. etapa 

c.) Príprava projektovej dokumentácie pre plánovanú výzvu na predkladanie 

žiadosti o NFP – Podpora budovania cyklotrás 

20. Záver 

 

2.   jednomyseľne program dvadsiateho prvého 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 na I. polrok 2021 

5. Spáva o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

6. Marjančíková Anna, Jakubany 270 – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci pri 

úmrtí manžela 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1 

8. Správa centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku 

9. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Jakubany 
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10. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD B 667, č. 8/1  

11. Schválenie zoznamu obyvateľov oslobodených od úhrady poplatku za TKO na rok 

2021 

12. Schválenie zámennej zmluvy – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ 

Košice 

13. Beskid Jozef, Jakubany 41 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

14. Kolčáková Eva, Jakubany 42 – odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce 

15. Katrenič Jozef, Lucia, Nová Ľubovňa 753 - prejednanie žiadosti o odpredaj 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce  

16. Furtkevič Matúš, Jakubany 234 - prejednanie žiadosti o odpredaj nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce  

17. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

18. Rôzne  

d.) Rozšírenie elektrickej siete v lokalite Carinka 

e.) Rozšírenie kanalizácie v lokalite Vyšná Roveň II. etapa 

f.) Príprava projektovej dokumentácie pre plánovanú výzvu na predkladanie 

žiadosti o NFP – Podpora budovania cyklotrás 

19. Zníženie dotácie pre CVČ počas prerušeného výkonu činnosti 

20. Predprojektová štúdia – Mikroregión Ľubovnianka – vyradenie z majetku 

(zmarená investícia) 

21. Schválenie príspevku dôchodcom umiestneným v zariadení pre seniorov 

22. Prejednanie námietky Urbárskej spoločnosti obce Jakubany ku kúpnej zmluve 

Michňa Jozef, Jakubany 502 

23. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

24. Záver 

 

- za overovateľov zápisnice zo zasadnutia poslancov Mgr. Jána Jakubianského a Mgr. 

Jaroslava Kundľu  

 

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

2021 doplnený o bod 5. – kontrola výrubu dane z nehnuteľnosti právnickým osobám 

 

4. jednomyseľne poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci p. Anne Marjančíkovej, 

trvale bytom Jakubany 270 na päť nezaopatrených detí vo výške 1 500,00 € z dôvodu 

náhleho úmrtia manžela Štefana Marjančíka 

 

5. jednomyseľne návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 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 predloženého návrhu 

 

6. jednomyseľne Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubany s účinnosťou od 05. 03. 2021 

 

7. jednomyseľne pridelenie nájomného bytu 8/1 v BD B č. 667 pánovi Jozefovi Pribišovi, 

trvale bytom Jakubany 635 

 

8. jednomyseľne pre rok 2021 odpustenie poplatku za komunálne odpady osobám uvedeným 

v priloženom zozname, ktorí majú v obci trvalý pobyt, ale sa v mieste trvalého pobytu  

počas celého zdaňovacieho obdobia nezdržiavajú. Správca dane takto postupuje v zmysle 

článku 13, bod 13 VZN č. 1/2020 o miestnych daniach na území obce Jakubany 

 

9. jednomyseľne zámenu pozemkov s finančným vyrovnaním, v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorý umožňuje 
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schváliť tento prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je, zosúladenie 

vlastníctva a užívania pozemkov vo vlastníctve obce Jakubany a Slovenskej republiky – 

SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, Radničné 

námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica. 

 

10. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti  KN – C parc č. 2282/2, Trvalý trávny porast 

o výmere 31m2 a novovytvorené parcely KN – C parc. č. 2282/15, orná pôda o výmere 

297 m2, KN – C parc. č. 2282/12, orná pôda o výmere 9 m2, KN – C parc. č. 2282/13, 

orná pôda o výmere 1 m2, KN – C parc. č. 2499/25, orná pôda o výmere 87 m2, ktoré 

vznikli na základe GP č. 169/2020, ktorý vyhotovil Miroslav Ščurka a úradne overila Ing. 

Jarmila Firmentová.  

 

Obec odpredáva KN – C parc č. 2282/2, Trvalý trávny porast o výmere 31m2 

a novovytvorené parcely KN – C parc. č. 2282/15, orná pôda o výmere 297 m2, KN – C 

parc. č. 2282/12, orná pôda o výmere 9 m2, KN – C parc. č. 2282/13, orná pôda o výmere 

1 m2, KN – C parc. č. 2499/25, orná pôda o výmere 87 m2, spolu o výmere 425 m2 za 

kúpnu cenu 10,00 €/m2, celkom spolu 4250,00 € Jozefovi Beskidovi, rod. Beskidovi, nar. 

23. 05. 1977, trvale bytom 065 12 Jakubany 41, 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 

všetkých poslancov. Počet prítomných poslancov 8  z celkového počtu 9  

Hlasovanie: Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0  

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú za rodinným domom žiadateľa a tvoria jeho 

neoddeliteľnú súčasť. Žiadateľ predmetné nehnuteľnosti dlhodobo užíva ako záhradu, 

ktorá je súčasťou pozemku pri rodinnom dome.     

 

11. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti  KN – E parc č. 13810/1, Zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 9 m2 vedená na LV č. 6930 a spoluvlastnícky podiel na KN – E parc. 

č. 4020/2, orná pôda o výmere 18 m2 vedená na LV č. 7795, kde je obec vedená ako 

podielový spoluvlastník pod B1 v podiele 24/288.  

 

Obec odpredáva KN – E parc č. 13810/1, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2 

vedená na LV č. 6930 a spoluvlastnícky podiel na KN – E parc. č. 4020/2, orná pôda o 

výmere 18 m2, spolu o výmere 10,5 m2 za kúpnu cenu 10,00 €/m2, celkom spolu 105,00 

€ Eve Kolčákovej, rod. Chobotovej, nar. 30. 01. 1967, trvale bytom 065 12 Jakubany 42, 

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 všetkých poslancov. Počet prítomných poslancov 8  

z celkového počtu 9  

Hlasovanie: Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0  

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú za rodinným domom žiadateľa a tvoria jeho 

neoddeliteľnú súčasť. Žiadateľ predmetné nehnuteľnosti dlhodobo užíva ako záhradu, 

ktorá je súčasťou pozemku pri rodinnom dome.     

 

12. jednomyseľne zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku diel 5 orná pôda 

o výmere 44 m2, ktorý bol odčlenený od KN E  parc. č. 691 vedenej na LV č. 3557 k. ú. 

Nová Ľubovňa a ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č 14/2020, ktorý 

vyhotovil Štefan Gulaši a úradne overil Ing. Jarmila Firmentová dňa 19. 05. 2020  pod 

číslom G1-148/2020, Jozefovi Katreničovi a Lucii Katreničovej, rod. Šulíkovej, obaja 

trvale bytom Nová Ľubovňa 753, 065 11 Nová Ľubovňa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov - § 9a, ods. 8, písm. e) v prípadoch hodných 

osobitného zreteľa.  

Počet prítomných poslancov 8  z celkového počtu 9  

Hlasovanie: Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0  

 

Celková výmera nehnuteľností predstavuje 44 m2.  Obec odpredáva 44 m2 za kúpnu cenu 

10,00 €/m2, celkom za 440,00 € Jozefovi Katreničovi a Lucii Katreničovej, rod. 

Šulíkovej, obaja trvale bytom Nová Ľubovňa 753, 065 11 Nová Ľubovňa. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú pri rodinnom dome súp. č. 753 a tvoria 

neoddeliteľnú súčasť dvora žiadateľov, ktorí majú záujem si tieto nehnuteľnosti 

majetkoprávne vysporiadať. 

 

13. jednomyseľne spolufinancovanie projektu na výzvu vyhlásenú Fondom na podporu športu 

č. 2020/001 – športová infraštruktúra, v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“. Názov projektu: Modernizácia šatní TJ Sokol 

Jakubany.  

 

14. jednomyseľne zníženie dotácie pre CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany počas prerušeného výkonu 

činnosti z dôvodu pretrvávajúcich protipandemických nariadení na úroveň 10 % 

z celkovej schválenej dotácie  

 

15. jednomyseľne vyradenie z majetku obce pomernú časť nákladov na prípravu 

predprojektovej štúdie informatizácie Mikroregiónu Ľubovnianka v sume 165,90  € ako 

zmarenú investíciu 

 

16. jednomyseľne poskytnutie príspevku vo výške 10,00 €/mesačne/osoba na zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby – druh sociálnej služby: pobyt v zariadení pre seniorov   

 

 

 

B:  Berie na vedomie: 

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

z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva  

 

2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany za rok 2020  

 

3. Správu centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku  

 

4. Informáciu o plánovanej výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu – podpora budovania 

cyklotrás  

 

 

 

C: Súhlasí: 

1. s vyhotovením geometrického plánu pre Furtkeviča Matúša, bytom Jakubany 234 za 

účasti zástupcov obce 

 

2. s prípravou projektovej dokumentácie projektu rozšírenie elektrickej siete v lokalite 

Carinka v zmysle predloženej cenovej ponuky od spoločnosti MJ projekt s. r. o., Štúrova 

422/11, 082 22 Šarišské Michaľany 

 

3. s realizáciou II. etapy rozšírenia kanalizácie v lokalite Vyšná Roveň 



 5 

 

 

D: Žiada: 

1. starostu obce JUDr. Jozefa Mačugu vstúpiť do jednania s p. Michňom Jozefom 

o opätovnom odkúpení parcely za účelom zabezpečenia prístupu na KN C parcelu č. 

2676/5, ostatná plocha o výmere 230 m2, vedenej na LV č. 2884, ktorej vlastníkom je 

Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozem. spol. 065 12 Jakubany 71 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 04. 03. 2021                                                              

                 

 

 

 

 

                                                                                               JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

        starosta obce 


