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U Z N E S E N I E   č.  23 

z dvadsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 16. 12. 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program dvadsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
1.   Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho druhého zasadnutia OZ 
4. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 6 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 
6. Návrh Dodatku č.1 k VZN 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 
7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2017 
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 
9. Regrut Štefan, Jakubany 13 - Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku EKN 

13736/19  
10. Pridelenie bytu č. 1/2 v BD č. 667  
11. Schválenie Rozpočtu obce Jakubany vrátane programov a podprogramov na rok  
      2017 - 2018 - 2019 
12. Správy predsedov komisií OZ 
13. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
14. Rôzne, diskusia 
15. Záver 

Za overovateľov zápisnice určuje poslancov Mgr. Jozefa Bakoša a Katarínu Knapovú.    
 

2.      jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 6  
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 

     
3.      jednomyseľne Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 
 
4.      jednomyseľne Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a    
         mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce  
 
5.      jednomyseľne plán zasadnutí na 1. polrok 2017:  

27. 01. 2017  28. 04. 2017 
24. 02. 2017 26. 05. 2017 
24. 03. 2017 23. 06. 2017 

 
6.     jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Štefanovi Regrutovi, nar. 26. 01. 1981 a manželke   

  Marcele Regrutovej, nar. 29. 09. 1981,   trvale bytom Jakubany 13 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.  
 
        Počet prítomných poslancov 6   
        Hlasovanie: Za: 6      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
        Obec Jakubany odpredáva obecný diel 1 o výmere 7 m2, odčlenený z parcely EKN    
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        13736/19 zapísanej na LV 6930, druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č.  
        130/2016, ktorý vyhotovil Ján Arendáč dňa 9. 11. 2016. 
   
        Obec odpredáva 7 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 28,00 EUR. 

 

         Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
         Uvedený diel 1 o výmere 7 m2, ktorý bol odčlenený z EKN parcely 13736/19 pod     
         rodinným domom súp. č. 13 a je určená na oplotenie s priľahlými pozemkami, ktoré sú   
         vo vlastníctve žiadateľov 
 
7.      pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 1/2 v bytovom dome č. 667 Daniele  
         Bielovodskej, Jakubany 248 od 20. 12. 2016 
 
8. rozpočet obce Jakubany vrátane programov a podprogramov na rok 2017 
 
9. jednomyseľne zníženie denného finančného limitu hlavnej pokladne obce Jakubany na 

4 000.- € od 1. 1. 2017 
 

B. Berie na vedomie 
1.    odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jakubany vrátane   
         programov a podprogramov na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky  
         2018  - 2019 
 
2.      viacročný rozpočet obce Jakubany vrátane programov a podprogramov na roky  
         2018 - 2019 
 
3.      odporúčania Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie vo veci:  

   - súhlasné stanovisko k ohláseniu drobných stavieb Anny Šašalovej, Jakubany 465 
   - výhrady k žiadosti Jána Fábera a Štefana Fábera, Jakubany 161 o odpredaj časti   
     obecnej parcely  
 

4.    informáciu predsedu Komisie pre záležitosti sociálne a školské Mgr. Jozefa Bakoša     
         ohľadom pedikulózy na ZŠ s MŠ Jakubany 
 
5.    interpelácie občana obce Štefana Katreniča, Jakubany 477 k výške nájomného za     
         užívanie obecných pozemkov, prijaté uznesením OZ 21/A5 
 
6.    informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zverejnení výzvy na vypracovanie   
         projektovej dokumentácie na stavebné práce „Využitie nebytových priestorov časti    
         podkrovia Kultúrneho domu - Jakubany“ 
 
7.    informáciu starostu Ing. Jána Krajňáka o podaní projektu na kultúrne podujatie „Na   
         švatoho Jána 2017“   
 
C. Nemení 
1.    výšku nájmu za prenajaté priestory obce na obchodnú činnosť. Výška nájomného pre   
         rok 2017 ostáva v sume 10,00 €/1m2 
 
V Jakubanoch  16.12. 2016 
 

  Ing. Ján Krajňák 
         starosta obce 


