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U Z N E S E N I E   č.  26 

z dvadsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 24. 03. 2017 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 
1.   jednomyseľne program dvadsiateho šiesteho  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho piateho zasadnutia OZ 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 
5. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 
7. Zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí na podporu výstavby futbalovej 

infraštruktúry (nové šatne pri futbalovom ihrisku v Jakubanoch) 
8. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Jakubany - zapojenie sa do Projektu 
9. Správa o hospodárení obce za rok 2016 
10. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
11. Správy predsedov komisií OZ 
12. ZŠ s MŠ Jakubany - žiadosť o refundáciu finančných prostriedkov na opravy a 

údržby 
13. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
14. Rôzne, diskusia 
15. Záver 

       
      Za overovateľov zápisnice z dvadsiateho šiesteho zasadnutia poslancov Radoslava    
      Mačugu a Štefana Compeľa. 

 
2.   jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 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 zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v   
      rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.  
 
4.   jednomyseľne zapojenie sa do projektu „Dotácie na rekonštrukciu a obnovu hasičských   
      zbrojníc a staníc“.   
  
5.   jednomyseľne použitie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu v  
      školskej jedálni vo výške 897,66 € a na odstránenie havarijného stavu v materskej škole   
      vo výške 272,30 €. 
 
B. Berie na vedomie  
1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016. 
 
2. majetkové priznanie za rok 2016 vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom 

záujme, ktoré podal riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany PhDr. Ladislav Žilecký. 
 
3. oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2016, ktoré 

v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov podal starosta obce Ing. Ján 
Krajňák. 
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4. Správu o hospodárení obce za rok 2016. 
 
5. sťažnosť pani Kataríny Ženčuchovej. 
 
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 Katarínu Guzlejovú, Jakubany 140, že   
      vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany, v zmysle žiadosti zo dňa   
      24. 2. 2017 nie sú dotknuté záujmy obce. 
 
2.   s výmenou havarijného stavu gumenej podlahy na schodisku a medziskodiskách pri   
      prechode z prízemia od vrátnice na 1. poschodie v ZŠ s MŠ Jakubany. 
 
D. Žiada 
1.   riaditeľa školy PhDr. Ladislava Žileckého o bližšiu špecifikáciu rozsahu a spôsobu úpravy   
      ihrísk a poškodenej čelnej steny budovy pri vchode do školskej jedálne. 
 
 
 
V Jakubanoch  24. 03. 2017                                                                              
                                                                                                            Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                                starosta obce 


