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U Z N E S E N I E   č.  27 

z dvadsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 28. 04. 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

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

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho šiesteho zasadnutia OZ 
4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 
5. Postup pred vydaním vyjadrenia obce pri majetkoprávnom vysporiadaní 

nehnuteľností  
6. Správy predsedov komisií OZ 
7. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
8. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
9. Rôzne, diskusia 
10. Záver 

 
      Za overovateľov zápisnice z dvadsiateho siedmeho zasadnutia poslancov Ing. Mgr.  
      Mareka Čopiaka a Mgr. Jozefa Bakoša. 

 
2.   jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 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.   Postup pred vydaním vyjadrenia Obce Jakubany pri majetkoprávnom vyporiadaní   
      nehnuteľností v zmysle zákona o notároch a notárskej činnosti v intraviláne obce:  
      Žiadosť bude podaná na Obecný úrad Jakubany v predpísanej forme spolu s návrhom na   
      vydanie vyjadrenia, ktorého vzor je zverejnený na internetovej stránke obce v časti   
      Dokumenty a na úradnej tabuli obce. Žiadosť o vydanie vyjadrenia je možné podať len v   
      prípade vyporiadavania celej nehnuteľnosti. 

a) Žiadosť a návrh budú obsahovať tieto náležitosti: osobné údaje žiadateľa (meno, 
priezvisko, dátum narodenia a adresa), dôvod podania žiadosti, číslo listu vlastníctva, 
číslo parcely, pod akým poradovým číslom a pod akým menom si žiadateľ uplatňuje 
potvrdenie a v akej výške podielu 

b) Žiadosť po preskúmaní náležitostí bude zverejnená 15 dní na úradnej tabuli a 
internetovej stránke obce 

c) Zastupiteľstvo prehodnotí žiadosti jedenkrát mesačne 
d) K žiadosti je okrem vyššie uvedených náležitostí nutné doložiť geometrický plán 
e) Dotknutý právny nástupca, ktorého vlastníckej právo by mohlo byť vydaním 

vyjadrenia dotknuté, môže proti vydaniu vyjadrenia podať počas zverejnenia na 
úradnej tabuli námietku. V prípade podania námietky je povinný k námietke priložiť aj 
dedičské rozhodnutie, ktorým preukáže právne nástupníctvo po nebohom, ktorý je 
vedený na liste vlastníctva 

f) V prípade, že dotknutý právny nástupca nepreukáže dôvodnosť svojej námietky 
predpísaným spôsobom, má sa zato, že námietka nie je dôvodná a obec rozhodne o 
vydaní vyjadrenia 

      V prípade vznesenia odôvodnenej námietky zo strany dotknutého právneho nástupcu   
      počas zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli obec Jakubany takéto vyjadrenie nevydá 
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4.   jednomyseľne poskytnutie finančných prostriedkov FS Kečera mládež na úhradu prepravy   
      na XXII. Medzinárodný festival detských a mládežníckych folklórnych kapiel   
      národnostných menšín, ktorý sa uskutoční 14. - 16. 07. 2017 v meste Wegorzewo, Poľsko 

  
B. Nemá výhrady  
1.   k ohláseniu drobnej stavby pána Štefana Katreniča, Jakubany 11. 
 
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 Helenu Kolčákovú, nar. 22. 01. 1959, trvale bytom 
Jakubany 42, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany  vedených 
na LV č. 7774 parc. KN-E č. 4001 o výmere 233 m2, kde podľa geometrického plánu ide 

o 87 m2 vedené pod B2 Rybovič Ján a pod B3 Rybovič Jozef na LV č. 7787 parc. č. 4008 o 

výmere 56 m2, ide o 30 m2 pod B3 Rybovič Štefan, pod B9 Rybovič Ján, pod B10 Rybovič 
Jozef, pod B16 Rybovičová Anna, pod B21 Rybovičová Anna, na LV č. 10078  parcela KN-

E č. 4009 o výmere 11 m2 vedené pod B2 Rybovičová Zuzana, pod B3 Rybovičová Zuzana 
r. Firčová pod B4 Rybovičová Katarína, pod B9 Škapurová Katarína r. Rybovičová, pod B10 
Rybovičová Anna, pod B15 Rybovič Jozef, pod B16 Rybovičová Anna, pod B17 Rybovič 
Jozef, pod B18 Rybovič Ján, pod B19 Compeľová Zuzana r. Rybovičová, pod B20 Rybovič 
Štefan, pod B21 Rybovič Demjan, pod B22 Bondrová Mária r. Ryvovičová, pod B23 
Mačugová Anna r. Rybovičová, pod B24 Rybovič Štefan, na LV č. 10079 parcela 3998 o 

výmere 269 m2, ide o 138 m2 pod B6 Rybovič Filip, pod B7 Rybovičová Anna r. 
Krivoňaková, pod B8 Rybovič Jozef, pod B10 Dufalová Katarína r. Rybovičová, pod B11 
Dufalová Zuzana r. Rybovičová, pod B12 Compeľová Eva r. Rybovičová, pod B13 Rybovič 
Mikuláš, pod B15 Rybovič Mikuláš, pod B16 Dufalová Katarína r. Rybovičová, pod B17 
Dufalová Zuzana r. Rybovičová, pod B18 Compeľová Eva rod Rybovičová, pôod B19 
Mariančíková Anna r. Rybovičová m. Demjan, pod B20 Rybovič Jozef, pod B21 Rybovič 
Mikuláš, pod B22 Rybovič Peter, pod B24 Rybovič Jozef, pod B25 Rybovič Ján, pod B31 
Rybovič Štefan, pod B32 Pribišová Anna r. Rybovičová, pod B33 Rybovič Ján, pod B34 
Rybovič Jozef, pod B35 Rybovič Štefan, pod B36 Rybovičová Katarína, pod B37 Rybovič 
Ján, pod B38 Mariančíková Anna r. Rybovičová m. Demjan, pod B40 Mariančíková Anna r. 
Rybovičová m. Demjan, pod B41 Rybovič Štefan, pod B42 Rybovič Jozef, pod B43 
Compeľová Anna r. Rybovičová, pod B52 Rybovičová Anna  nie sú dotknuté záujmy obce. 
 
 
 
 
V Jakubanoch  28. 04. 2017                                                                              
                                                                                                            Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                                starosta obce 


