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U Z N E S E N I E   č.  30 

z tridsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 18. 08. 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

 
A:  Schvaľuje: 
1.   jednomyseľne program tridsiateho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho deviateho zasadnutia OZ 
4. Zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí na rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov (rekonštrukcia telocvične pri ZŠ s MŠ v Jakubanoch) 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 
6. Výstavba futbalovej infraštruktúry – nové šatne pri futbalovom ihrisku v 

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

       
      Za overovateľov zápisnice z tridsiateho zasadnutia poslancov PaedDr. Katarínu Vasiľovú 
      a Radoslava Mačugu. 

 
2.   jednomyseľne zapojenie sa do projektu „Výzva na predkladanie žiadostí na rozvoj     
      výchovy a vzdelávania žiakov (rekonštrukcia telocvične pri ZŠ s MŠ v Jakubanoch)“ 
 
3.   jednomyseľne spoluúčasť vo výške 40 % na projekte „Výzva na predkladanie žiadostí na  
      rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov (rekonštrukcia telocvične pri ZŠ s MŠ   
      v Jakubanoch)“ 
 
4.    jednomyseľne Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o chove a držaní  
      domácich a úžitkových zvierat na území obce Jakubany 
 
5.   jednomyseľne poskytnutie finančnej sumy 600 € na zabezpečenie furmánskej akcie  
      „Jakubianska uzda“ 
 
 

B. Berie na vedomie  
1.   informáciu, že obec Jakubany je úspešným žiadateľom finančnej dotácie na Výstavbu    
      futbalovej infraštruktúry v sume 10 000 €.     
 
2.   informáciu o vypovedaní nájomnej zmluvy pani Michaely Kormaníkovej.   
 
3.  informáciu o rozšírení kamerového systému, ktorý bude realizovaný firmou  
     STOP Lup s. r. o.  
 
 
C. Nemá výhrady 
1.   k realizácii drobnej stavby pána Romana Baláža, Jakubany 205 
 
2.   k realizácii drobnej stavby pána Jozefa Dudu, Jakubany 562 
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3.   k realizácii drobnej stavby pani Mgr. Heleny Bakošovej, Jakubany 587 
 
4.   k realizácii drobnej stavby pána Emila Mačugu, Jakubany 631 
 
5.   k realizácii drobnej stavby pána Ing. Milana Ryboviča, Jakubany 325 
 
6.   k realizácii drobnej stavby pána Vladimíra Špirka, Jakubany 447 
 
 
D. 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 Zuzanu Beskydovú, Jakubany 20, že vznikom  
      vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k. ú. Jakubany parcela KNE 916/3 o výmere 52 m2,  
      zapísanej na LV 7463 pod B/5 Compeľ Ján, pod B/6 Marchevková Zuzana, pod B/7  
      Feďková Mária, rod. Compeľová v prospech Zuzany Beskydovej, Jakubany 20, nie sú  
      dotknuté záujmy obce 
 
2.   s vydaním vyjadrenia obce k MPV pre Vasiľa Štefana, Jakubany 486 a Vasiľovú  
      Katarínu, Jakubany 441 
 
3.   so zverejnením Zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Jakubany z dôvodu   
      osobitného zreteľa na odpredaj obecného dielu parc. CKN 2494/2 o výmere 39 m2, ktorý  
      bol odčlenený z parcely CKN 2494 podľa doloženého GP č. 419/2017 pre Róberta  
      Matviaka, bytom Okružná 851/28, Stará Ľubovňa. 
 
4.   so zverejnením Zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Jakubany z dôvodu  
      osobitného zreteľa na odpredaj obecného dielu parc. KN-C č. 2499/18 o výmere 110 m2,  
      ktorá bola odčlenená od parcely KN-C č. 2499/1 podľa doloženého GP č. 591/2014  pre  
      Kolčákovú Helenu, Jakubany 42. 
 
 
 
 
 
 
 
V Jakubanoch  18. 08. 2017                                                                              
                                                                                                            Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                                starosta obce 


