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U Z N E S E N I E   č.  22 
z dvadsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 13. 05. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch: 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu dvadsiateho druhého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Zánik mandátu poslancov Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch, nastúpenie 

náhradníkov na uvoľnený mandát a sľub poslancov - náhradníkov 

4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubany k návrhu Záverečného účtu za rok 

2020 

6. Záverečný účet obce Jakubany za rok 2020 

7. VZN č. 4/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území obce Jakubany 

8. Zmluva o prevode majetku vo vlastníctve obce Jakubany do správy ZŠ s MŠ 

Jakubany  

9. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku pre poľovnícke združenie SIHLA 

10. Katrenič Jozef, Lucia, Nová Ľubovňa 753 – odpredaj nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce 

11. Rozpočtové opatrenie č. 2 

12. Prejednanie výsledku pracovného stretnutia zástupcov GKC farnosti Jakubany so 

zástupcami obce Jakubany 

13. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

14. Rôzne  

a.) Informácia hlavného kontrolóra o začatí kontroly na kontrolovanom subjekte 

ZŠ s MŠ Jakubany 

b.) Oznámenie o prebiehajúcej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

príspevku na obstaranie nájomných bytov 

15. Záver 

 

 

2.   jednomyseľne program dvadsiateho druhého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Zánik mandátu poslancov Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch, nastúpenie 

náhradníkov na uvoľnený mandát a sľub poslancov - náhradníkov 

4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubany k návrhu Záverečného účtu za rok 

2020 

6. Záverečný účet obce Jakubany za rok 2020 

7. VZN č. 4/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území obce Jakubany 

8. Zmluva o prevode majetku vo vlastníctve obce Jakubany do správy ZŠ s MŠ 

Jakubany  

9. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku pre poľovnícke združenie SIHLA 

10. Katrenič Jozef, Lucia, Nová Ľubovňa 753 – odpredaj nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce 

11. Rozpočtové opatrenie č. 2 

12. Prejednanie výsledku pracovného stretnutia zástupcov GKC farnosti Jakubany so 

zástupcami obce Jakubany 

13. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
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14. Rôzne  

a. Informácia hlavného kontrolóra o začatí kontroly na kontrolovanom 

subjekte ZŠ s MŠ Jakubany 

b. Informácia o aktuálnej organizácii vyučovania v MŠ Jakubany 

c. MAS – realizácia projektu chodník medzi obcami Nová Ľubovňa a 

Jakubany 

d. Oznámenie o prebiehajúcej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

príspevku na obstaranie nájomných bytov 

15. Záver 

 

- za overovateľov zápisnice zo zasadnutia poslancov Radoslava Mačugu a Mgr. Jozefa 

Michňu   

 

 

3. jednomyseľne Záverečný účet obce Jakubany za rok 2020, celoročné hospodárenie „bez 

výhrad“ 

 

4. jednomyseľne VZN č. č. 4/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Jakubany  

 

5. jednomyseľne uzatvorenie Zmluvy o prevode majetku do správy ZŠ s MŠ Jakubany 

v zmysle § 6a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce 

 

6. jednomyseľne 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. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov - § 9a, ods. 8, písm. e) v prípadoch hodných osobitného 

zreteľa.  

Počet prítomných poslancov 9  z celkového počtu 9  

Hlasovanie: Za: 9     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. 

 

7. jednomyseľne návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 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 

 

 

B:  Berie na vedomie: 

1. informáciu o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch zvoleného 

vo volebnom období 2018 – 2022 vo volebnom obvode č. 1 Mgr. Jozefa Bakoša 

(Kresťanskodemokratické hnutie) v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

§25, ods. 2, písm. c) – písomným vzdaním sa mandátu k 09. 04. 2021 
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2. informáciu o zániku mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch 

zvoleného vo volebnom období 2018 – 2022 vo volebnom obvode č. 1 PaedDr. Kataríny 

Vasiľovej (Kresťanskodemokratické hnutie) v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, §25, ods. 2, písm. c) – písomným vzdaním sa mandátu k 06. 05. 2021 

 

3. informáciu o nastúpení náhradníka na post poslanca Obecného zastupiteľstva 

v Jakubanoch – p. Petra Firču 

 

4. informáciu o nastúpení náhradníka na post poslanca Obecného zastupiteľstva 

v Jakubanoch – Ing. Jána Mačugu 

 

5. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubany o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva  

 

6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubany k návrhu Záverečného účtu za 

rok 2020 v zmysle predloženého návrhu 

 

7. prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške 328 175,29 € 

 

 

C: Konštatuje, že: 

1. poslanec – náhradník p. Peter Firča zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného 

zastupiteľstva v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

2. poslanec – náhradník Ing. Ján Mačuga zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 

Obecného zastupiteľstva v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

 

D: Zvolilo: 

1. poslanca – náhradníka p. Petra Firču za člena „Komisie pre výstavbu, financie a 

strategický rozvoj obce“, „Komisie pre živelné pohromy a ochranu životného prostredia“ 

a „Komisie pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru“ 

 

2. poslanca – náhradníka Ing. Jána Mačugu za člena „Komisie pre výstavbu, financie a 

strategický rozvoj obce“, „Komisie pre živelné pohromy a ochranu životného prostredia“ 

a „Komisie pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru“ 

 

 

E: Súhlasí: 

1. s uzatvorením Zmluvy o užívaní poľovného revíru SIHLA s poľovníckym združením 

SIHLA, 065 11 Nová Ľubovňa, IČO 42091071, predmetom ktorej je postúpenie užívania 

poľovného revíru SIHLA uznaného rozhodnutím Lesného úradu Podolínec č. 57/94- Sa zo 

dňa 14.02.1994  

- náhrada za užívanie revíru vo výške 1,50€/ha/rok, čo prestavuje pri výmere 

16,59 ha sumu 29,89 € ročne 

- zmluva sa uzatvára na dobu 15 rokov odo dňa podpísania zmluvnými stranami 

 

2. so začatím realizácie projektu výstavby chodníka medzi obcami Jakubany a Nová 

Ľubovňa 

 

 

F: Nesúhlasí: 

1. s rekonštrukciou budovy so súp. č. 91 na Dom smútku a navrhuje odpredaj nehnuteľnosti 

súp. č. 509 Dom smútku v prospech obce Jakubany alebo v prípade výstavby nájomných  
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sociálnych bytov poskytne obec do prenájmu Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Jakubany 2 

nájomné byty pre účely bývania kaplánov farnosti 

 

 

G: Žiada: 

1. starostu obce JUDr. Jozefa Mačugu o prieskum trhu a zabezpečenie 3 cenových ponúk na 

dodanie kompostérov  

 

 

 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 13. 05. 2021                                                              

                 

 

 

 

 

                                                                                               JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

        starosta obce 


