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U Z N E S E N I E   č.  3 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 25. 01. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

 
A:  Schvaľuje: 
1.   jednomyseľne návrh programu tretieho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z druhého zasadnutia OZ 
4. Voľba hlavného kontrolóra obce 
5. Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku zák. zástupcu vo výške nákladov na 

nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú 
úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni 

6. Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

7. Delegovanie členov DZH Jakubany 
8. Žiadosť o NFP – budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania 

a pripravenosti na zvládnutie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 
9. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
2. jednomyseľne program tretieho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z druhého zasadnutia OZ 
4. Voľba hlavného kontrolóra obce 
5. Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku zák. zástupcu vo výške nákladov na 

nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú 
úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni 

6. Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

7. Delegovanie členov DZH Jakubany 
8. Žiadosť o NFP – budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania 

a pripravenosti na zvládnutie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 
9. Schválenie Vnútornej smernice č. 2 o verejnom obstarávaní 
10. Odkúpenie parciel KNE č. 6132 a KNE č. 6134 
11. Schválenie zverejnenia zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce 
12. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
13. Rôzne 
14. Záver 

 
Za overovateľov zápisnice tretieho zasadnutia poslancov Mgr. Jaroslava Kundľu a Radoslava 
Mačugu 
 
3.  jednomyseľne Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o výške príspevku zák. 
zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných 
nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni 
 
4.  jednomyseľne Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
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5.  jednomyseľne menovanie  
- do funkcie veliteľa hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce Jakubany 
Dufalu Jozefa, Jakubany 14,  
- do funkcie preventinára požiarnej ochrany Dobrovoľného hasičského zboru obce Jakubany 
Lipovského Jána, Jakubany 165,  
- do funkcie strojníka Dobrovoľného hasičského zboru obce Jakubany Bučka Jozefa, 
Jakubany 137, 
- do funkcie strojníka Dobrovoľného hasičského zboru obce Jakubany Lipovského Miroslava, 
Jakubany 165 odo dňa 25. 01. 2019  
 
6. jednomyseľne predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
- názov projektu - „Bezpečný život v obci Jakubany“ 
- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume    
  9 526,02 € 
- kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24 
 
7. jednomyseľne Vnútornú smernicu č. 2 o verejnom obstarávaní 
 
8. jednomyseľne odkúpenie spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany 
na LV č. 4641, parc. reg. „E“ č. 6132, Orná pôda o výmere 1203 m2, pod B5 v podiele 5/12 
od predávajúcej Kataríny Kišeľovej, rod. Compľovej, trvale bytom:082 56, Červenica pri 
Sabinove č. 88, nar: 13.02.1966 za kúpnu cenu vo výške 5012 eur, na LV č. 3732, parc. reg. 
„E“ č. 6134, Orná pôda o výmere 861 m2, pod B1 v podiele 1/240 od predávajúceho Emila 
Dudu, rod. Dudu, trvale bytom: 065 12, Jakubany 440, nar. 26.06.1964 za kúpnu cenu vo 
výške 35 eur, pod B2 v podiele 1/240 od predávajúcej Viery Benkovej, trvale bytom: 065 12, 
Jakubany 133, nar. 12.06.1971 za kúpnu cenu vo výške 35 eur,  pod B5 v podiele 1/24 od 
predávajúcej Anny Stempovej, rod. Čopjakovej, trvale bytom: 065 12, Jakubany 286, nar. 
09.04.1931 za kúpnu cenu vo výške 350 eur, pod B7 v podiele 37/80 od predávajúcej 
Kataríny Štuckovej, rod. Dufalovej, trvale bytom: 065 12, Jakubany 382, nar. 21.01.1951 za 
kúpnu cenu vo výške 3980 eur, pod B8 v podiele 1/240 od predávajúcej Heleny Boďovej, rod. 
Dudovej, trvale bytom: 065 11, Nová Ľubovňa 21, nar. 06.05.1962 za kúpnu cenu vo výške 
35 eur, pod B11 v podiele 1/48 od predávajúceho Petra Stempu, rod. Stempu, trvale bytom: 
065 12, Jakubany 287, nar. 01.02.1980 za kúpnu cenu vo výške 179 eur 
 
9. zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce podľa  § 9a ods.8 

písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa: 
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na KNE parc. č. 1076, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 31 m2, KNE parc. č. 1077, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2, KNE 
parc. č. 1078, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2, zapísanej na LV 7543, kde je 
obec Jakubany vedená ako podielový spoluvlastník pod B4 v podiele 1/32.  
 
     za kúpnu cenu 10,00 EUR/m2  Viere Benkovej, rod. Dudovej, bytom  Jakubany č.133.  
 
Spoluvlastnícky podiel obce na nehnuteľnostiach je vo výmere 6,5 m2, kúpna cena za 
prevádzané spoluvlastnícke podiely vo výške 65,00 €. 
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
 
Uvedené parcely sa nachádzajú pri rodinnom dome Viery Benkovej, ktorá má záujem si ich 
majetkoprávne vysporiadať.  
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B. Zvolilo 
1.  jednomyseľne Volebnú komisiu v zložení - Mgr. Jaroslav Kundľa, Radoslav Mačuga   
     a Mgr. Jozef Bakoš 
 
2.  počtom hlasov deväť v zmysle § 18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení do  
     funkcie hlavného kontrolóra obce JUDr. Katarínu Železníkovú, nar. 19. 01. 1986, bytom   
     Letná 38, 064 01 Stará Ľubovňa na funkčné obdobie 6 rokov s rozsahom pracovného  
     úväzku 0,25 
 
3. pána Štefana Katreniča za člena Komisie pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce 
 
C. Berie na vedomie 
1. žiadosť pani Heleny Kolčákovej, trvale bytom Jakubany 72 o finančný príspevok obce 
 
 
 
V Jakubanoch, dňa 25. 01. 2019                                                              
                 
 
 
 
                                                                                                JUDr. Jozef Mačuga 
                                                                                                    starosta obce 


