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U Z N E S E N I E   č.  25 

z dvadsiateho piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 24. 2. 2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

 

 
A:  Schvaľuje: 
1.   jednomyseľne program dvadsiateho piateho  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho štvrtého zasadnutia OZ 
4. Správa hlavného kontrolóra z finančnej kontroly na mieste (dane, komunálny 

odpad, mzdy v ZŠ s MŠ Jakubany) 
5. Návrh na Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 
6. Katrenič Štefan s manželkou č. 11 - Žiadosť o finančnú výpomoc 
7. Gréckokatolícka cirkev Jakubany - Zmluva o budúcej Zmluve o spolupráci 
8. Schválenie zapojenia sa do výzvy zameranej na „Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Jakubany 
9. Schválenie Rekonštrukcie kuchyne v KD Jakubany  
10. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
11. Správy predsedov komisií OZ 
12. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
13. Rôzne, diskusia 
14. Záver 
 

Za overovateľov zápisnice určuje poslancov PaedDr. Katarínu Vasiľovú  a Mgr. Jána 
Jakubianského.    

 
2.   jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1 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 poskytnutie finančného príspevku od obce Jakubany v hodnote 1 000 € pre   
      Štefana Katreniča a Máriu Katreničovú, Jakubany č. 11 z dôvodu vzniku škody na       
      majetku dôsledkom požiaru.  
 
4.   jednomyseľne podpísanie Zmluvy o budúcej Zmluve o spolupráci s Gréckokatolíckou   
      cirkvou Jakubany za podmienky preformulovania bodov 5. a 6. v Čl. IV tejto zmluvy.  
  
5. jednomyseľne Rekonštrukciu kuchyne v Kultúrnom dome v Jakubanoch. 

 
 
 
B. Berie na vedomie 
1. Správu z finančnej kontroly na mieste - kontrola platieb miestnych daní a poplatku za 
komunálny odpad 
 
2.  Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste - kontrola dodržiavania zákonov na úseku 
odmeňovania pedagogických zamestnancov.   
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C. Súhlasí 
1. jednomyseľne so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu „Zlepšenie 

kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov. 

 
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 Jozefa Michňu, Jakubany 502, že vznikom  
     vlastíckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany, v zmysle žiadosti zo dňa 26. 1.  
     2017 nie sú dotknuté záujmy obce. 
 
 
 
V Jakubanoch  24. 2. 2017                                                                  
             
                                                                                                   Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                     starosta obce 


