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U Z N E S E N I E   č.  29 
z dvadsiateho deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 28. 04. 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch: 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu dvadsiateho deviateho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Vnútorná smernica č. 1/2022 o verejnom obstarávaní 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2 

6. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VSD, a. s. 

Košice 

7. Prejednanie aktuálnych investičných projektov – MŠ elokované pracovisko, šatne TJ 

Sokol, rekonštrukcia cesty Vyšná Roveň 

8. Kozák Ján a manž. Alena, Jakubany 661 – zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce 

9. Prejednanie žiadostí o odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

10.  Kultúrno – spoločenské podujatia obce v roku 2022 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Rôzne  

13. Záver 

 

2.   jednomyseľne program dvadsiateho deviateho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

4. Vnútorná smernica č. 1/2022 o verejnom obstarávaní 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2 

6. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VSD, a. s. 

Košice 

7. Prejednanie aktuálnych investičných projektov – MŠ elokované pracovisko, šatne TJ 

Sokol, rekonštrukcia cesty Vyšná Roveň 

8. Kozák Ján a manž. Alena, Jakubany 661 – zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce 

9. Prejednanie plánovaných investičných projektov obce 

10.  Kultúrno – spoločenské podujatia obce v roku 2022 

11. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

12. Rôzne  

13. Záver 

 

- za overovateľov zápisnice zo zasadnutia poslancov Petra Firču a Ing. Štefana Vasiľa  

 

3. jednomyseľne Vnútornú smernicu č. 1/2022 k zadávaniu civilných zákaziek na dodanie tovarov, 

na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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4. 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 

 

5. jednomyseľne zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VSD, 

a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, pre stavbu Jakubany – Úprava NN, VN, TS – 

4. etapa 

 

6. jednomyseľne ukončenie zmluvy o dielo so zhotoviteľom Ing. Milan Štupák – IVS, Nová 

Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa, predmet zmluvy: Výstavba novej budovy MŠ – elokované 

pracovisko a ukončenie zmluvy o poskytnutí služby - stavebný dozor pri zhotovení stavby 

Výstavba novej budovy MŠ – elokované pracovisko, s poskytovateľom  INPRO POPRAD, 

s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 

 

7. jednomyseľne podpísanie zmluvy o dielo so zhotoviteľom MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. so 

sídlom: B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou – zhotovenie stavebného diela: 

„Rekonštrukcia cesty Vyšná roveň v obci Jakubany“ 

cena celého predmetu zmluvy bez DPH                                    177 667,25 €  

DPH 20 %                                                                                    35 533,45 €       

cena celého predmetu zmluvy s DPH                                        213 200,70 €      

 

8. jednomyseľne zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu 

osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 9, písmeno c) – 

prípad hodný osobitného zreteľa: Prenájom KN- C parc. č. 2676/94 ostatná plocha o výmere 

235 m2,  ktorá vznikla na základe GP č. 12/2022, ktorý vyhotovil Štefan Gulaši a úradne overila 

Ing. Jarmila Firmentová pod č. G1-189/2022 dňa 06. 04. 2022 

 

v prospech Jána Kozáka a Aleny Kozákovej, rod. Štuckovej, trvale bytom Jakubany 661, 065 12 

Jakubany,  k. ú. Jakubany s výškou nájmu 1,00 €/m2/rok. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Pozemok sa nachádza pri rodinnom dome žiadateľov a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť, ktorú 

dlhodobo užívajú ako dvor pri rodinnom dome. 

 

9. jednomyseľne zabezpečenie spolufinancovania projektu, ktoré je min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov a taktiež súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených 

výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho 

cieľa. 

Názov projektu: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jakubany". 

Kód Výzvy: OPĽZ-PO6-SC611-2021-2 

 

 

B:  Berie na vedomie: 

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

z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

 

C: Súhlasí 

1. s realizáciou projektu Výstavba nových šatní pre TJ Sokol Jakubany v zmysle stavebného 

povolenia č. 350/2018 SúPK 

 

2. s vyhotovením projektovej dokumentácie k projektu zateplenie a zníženie energetickej 

náročnosti kultúrneho domu v obci Jakubany v zmysle cenovej ponuky spoločnosti STUDIO s. 

r. o., Hronská 9, 040 01 Košice 
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3. s vyhotovením projektovej dokumentácie k projektu Odstránenie dvojsmennej prevádzky ZŠ - 

prístavba k ZŠ s MŠ Jakubany v zmysle cenovej ponuky spoločnosti SL PROJEKT, s. r. o., 

Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

4. s predložením ŽoNFP na Ministerstvo vnútra SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánov pre 

časť OP ĽZ v rámci ktorého je vyhlásená výzva. Ciele projektu sú v súlade s platným 

programom rozvoja obce a platným územným plánom obce 

 

Názov projektu: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jakubany". 

Kód Výzvy: OPĽZ-PO6-SC611-2021-2 

 

5. s doplnením hracích prvkov na detskom ihrisku Lienka, a to o hracie prvky Hroch krátky, 

Opičia dráha a Prevažovacia hojdačka 3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 28. 04. 2022                                                              

                 

 

 

 

 

                                                                                                JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

             starosta obce 


