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U Z N E S E N I E   č.  31 

z tridsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 13. 09. 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

 
A:  Schvaľuje: 
1.   jednomyseľne program tridsiateho prvého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho zasadnutia OZ 
4. Rozpočtové opatrenie č. 5 
5. ZŠ s MŠ – žiadosti o rozpočtové opatrenie 
6. Výzva na predkladanie žiadostí na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v obci 

Jakubany - žiadosť o poskytnutie dotácie 
7. Výzva zameraná na „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Jakubany 

– schválenie nového uznesenia 
8. Pridelenie uvoľneného nájomného bytu 4/2 v BD č. 667 
9. Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve IBV Vyšná Roveň 
10. Schválenie Budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – IBV Vyšná Roveň 
11. Správy predsedov komisií OZ 
12. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
13. Interpelácie poslancov  a  pripomienky občanov  
14. Rôzne 
15. Záver 

       
      Za overovateľov zápisnice z tridsiateho zasadnutia poslancov Mgr. Jozefa Bakoša a    
      Katarínu Knapovú 

 
2.   jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 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 zaslanie zvyšnej časti schválenej dotácie (1 102,34 €) na údržbu a  
      vybavenie pre školskú jedáleň ŽŠ s MŠ Jakubany; 
      - jednomyseľne navýšenie tarifných platov učiteľov MŠ od 01. 09. 2017 o 6 % (1 628 €)    
      a navýšenie rozpočtu pre 2 nové učiteľky MŠ Jakubany ( 8 762 €); 
      - jednomyseľne zaslanie finančných prostriedkov  v sume 470 € na doplatenie mzdy  
      vychovávateľky školskej družiny pri ZŠ s MŠ Jakubany   
 
4.    jednomyseľne zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí na rekonštrukciu požiarnej   
       zbrojnice v obci Jakubany – žiadosť o poskytnutie dotácie 
 
5.    jednomyseľne zrušenie Uznesenia č. 25/C1 zo dňa 24. 02. 2017 v znení „Obecné   
       zastupiteľstvo súhlasí jednomyseľne so zabezpečením povinného spolufinancovania  
       projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ vo výške  
       minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov“ 
 
6.   - jednomyseľne predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Skvalitnenie procesov   
       vzdelávania v Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany realizované v rámci  
       výzvy IROP - PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným  
       plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

 - jednomyseľne zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia   
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 pomoci; 
       - jednomyseľne zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie  
       realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a  
       poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 6 364,50 €; 
       - jednomyseľne zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z  
       rozpočtu obce 

 
7.    jednomyseľne pridelenie nájomného bytu 4/2  v BD č. 667 pani Bílekovej Daniele  
       a nájomný byt 1/2 v BD č. 667 pánovi Štefanovi Malastovi 
 
8.    jednomyseľne uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou  
       Východoslovenská distribučná a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice,  
       predmetom ktorej bude prevod majetku obce – časť pozemku KN-E parc. č. 9358/2 – LV  
       č. 6930, ktorý bude zastavaný stavbou kioskovej trafostanice s príslušenstvom 
 
9.  jednomyseľne uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so  
     spoločnosťou Východoslovenská distribučná a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91  
     Košice, predmetom ktorej bude povinnosť obce strpieť umiestnenie elektro-energetického  
     zariadenia a jeho príslušenstva – podzemného elektrického vedenia na pozemku KN-E  
      parc. č. 9358/2 – LV č. 6930 

 

B. Berie na vedomie  

 
1.   žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany o zaslanie zvyšnej časti schválenej dotácie pre MŠ na údržbu a  
      vybavenie. Táto žiadosť bude schválená až po doložení komentára a súpisu vykonaných  
      prác k faktúram od riaditeľa ZŠ s MŠ Jakubany 
  
C. Nesúhlasí 
1.   jednomyseľne so žiadosťou o navýšenie mzdových finančných prostriedkov pre školskú  
      jedáleň pri ZŠ s MŠ Jakubany  
 
 
 
 
 
 
 
V Jakubanoch  13. 09. 2017                                                              
 
                 
                                                                                                            Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                                starosta obce 


