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U Z N E S E N I E   č.  32 

z tridsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 27. 10. 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

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

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho prvého zasadnutia OZ 
4. Odkúpenie KN-E parcely č. 9343/1 
5. Správa nezávislého audítora – Ing. Mária Schreterová 
6. Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2016 
7. Kolčáková Helena, Jakubany 42 – odpredaj časti obecnej parcely EKN 4258/8 

o výmere 110 m2 
8. Matviak Róbert, Stará Ľubovňa – odpredaj časti obecnej parcely CKN 2494/2 

o výmere 39 m2 
9. Zakúpenie merača rýchlosti v obci 
10. MOPS – schválenie návrhu zmluvy 
11. ZŠ s MŠ Jakubany – žiadosť o zaslanie schválenej dotácie – doloženie dokladov 
12. Gréckokatolícka cirkev Jakubany – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci 
13. Gréckokatolícka charita Prešov – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie 
14. Rozpočtové opatrenie č. 6 
15. Pridelenie uvoľneného 1-izbového nájomného bytu 1/2  v BD 666 
16. Správy predsedov komisií OZ 
17. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
18. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  
19. Rôzne 
20. Záver 

       
      Za overovateľov zápisnice z tridsiateho zasadnutia poslancov Jána Compeľa a Ing. Jána   
      Krajňáka. 

 
2.   jednomyseľne odkúpenie KN - E parc. č. 9343/1, orná pôda o výmere 37 m2, vedenej na  
      LV č. 4265 od predávajúceho 1. Jána Mruga, nar. 25. 01. 1972, Jakubany 659 za kúpnu   
      cenu 15,80 € a 2. Márie Olekšákovej, rod. Mrugovej, nar. 16. 12. 1949, Jakubany 266 za  
      kúpnu cenu 300 €.  
 
3.   jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Kolčákovej Helene, nar. 22. 01. 1959, trvale bytom  
      Jakubany 42 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
      predpisov - § 9a, ods. 8, písm. e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých  
      obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.  
      Počet prítomných poslancov 7 - Hlasovanie: Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
      Obec Jakubany odpredáva obecný diel 13 o výmere 110 m2, odčleneného z parcely EKN   
      4258/8, zapísanej na LV 6930, druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 97/2014,  
      vyhotoveného Ing. Oľgou Mlynarčíkovou dňa 26. 11. 2014. 
 
      Obec odpredáva 110 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 440,00 EUR. 
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     Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
     Uvedený diel 13 o výmere 110 m2, ktorý bol odčlenený z EKN parcely 4258/8 sa   
     nachádza pred rodinným domom žiadateľky a priľahlými pozemkami, ktoré sú vo  
     vlastníctve žiadateľky. 
 
4.  jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Róbertovi Matviakovi, nar. 05. 04. 1985 a manželke  
    Monike Matviakovej, nar. 16. 11. 1986 trvale bytom Okružná 851/27, Stará Ľubovňa  
     v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - § 9a, ods.   
     8, písm. e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo  
     rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Počet prítomných poslancov 7 –  
     Hlasovanie: Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
     Obec Jakubany odpredáva novovytvorenú parcelu CKN 2494/2 o výmere 39 m2,  
     odčlenenej z pôvodnej parcely CKN 2494 zapísanej na LV 3339, druh pozemku zastavaná  
     plocha podľa GP č. 65/2017 vyhotoveného Miroslavom Gladišom dňa 17. 07. 2017 
 
     Obec odpredáva 39 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 156,00 EUR. 

 

     Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
     Uvedená novovytvorená parcela CKN 2494/2 o výmere 39 m2, odčlenenej z pôvodnej   
     parcely CKN 2494 susedí s parcelou CKN 1278, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov, na  
     ktorej prevádzajú výstavbu rodinného domu. 
 
5.  jednomyseľne zakúpenie merača rýchlosti do obce 
 
6.  jednomyseľne podpísanie návrhu zmluvy k projektu Miestna občianska poriadková služba  
     Jakubany, kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok: NFP312050J430, kód výzvy:   
    OPLZ-PO5-2017-1 

 
7.  odkúpenie parciel CKN 1163, 1160 a 1159 v sume 20,00 EUR/m2, celkom 16 320 EUR 
 
8.  jednohlasne poskytnutie finančnej dotácie vo výške 950 € Gréckokatolíckej charite Prešov  
 
9.  jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 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 
 
10. jednomyseľne pridelenie nájomného bytu 1/2  v BD č. 666 pánovi Dušanovi Olekšákovi   
      a Mgr.Zuzane Klimkovej  
 

 

B. Berie na vedomie  
1.   Správu nezávislého audítora Ing. Márie Schreterovej 
 
2.   Výročnú správu konsolidované celku za rok 2016 
 
 
C. Nesúhlasí 
1.  so zaslaním zvyšnej časti schválenej dotácie pre ZŠ s MŠ Jakubany z dôvodu nesplnenia   
     podmienky určenej v Uznesení č. 27/A2/2017, t. j. finančné prostriedky určené na správu   
     a zariadenia pre objekty ZŠ, MŠ a ŠJ sa použijú až po schválení požiadavky od ZŠ s MŠ  
     obecným zastupiteľstvom 
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D. Neschvaľuje 
1.  poskytnutie finančnej pomoci gréckokatolíckej cirkvi Jakubany vo výške 8 553,09 € 
 
E. Nemá výhrady 
1.  k realizácii drobnej stavby pána Pribiša Emila, Jakubany 264 za podmienky zachovania   
     volného prístupu od hlavnej cesty k plynovým skrinkám umiestneným na dome súpisné  
     číslo 261 
 
F. 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 Mruga Jána, Jakubany 659, že vznikom  
      vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Jakubany, KNC parcela 1487/3 orná pôda 4   
      m2, KNC parcela 1846/9 orná pôda 4 m2, KNC parcela 1846/10 orná pôda 18 m2, KNC  
      parcela 1846/11 orná pôda 2 m2, KNC parcela 1846/12 orná pôda 2 m2, KNC parcela  
      1846/13 orná pôda 9 m2, v prospech Mruga Jána, rod. Mrug, nie sú dotknuté záujmy obce 
 
2.   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 Vasiľa Jozefa, nar. 04. 01. 1946, trvale bytom  
      Jakubany žiada o vydanie potvrdenia, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  
      zapísanej v k. ú. Jakubany, KN-C 2128 o výmere 557 m2 a KN_C 2503/6 o výmere 14   
      m2 podľa geometrického plánu č. 36/2017 zo dňa 14. 07. 2017 v prospech Vasiľa Jozefa,  
      bytom Jakubany 486 nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce 
 
 
 
 
 
 
 
V Jakubanoch  27. 10. 2017                                                              
 
                 
                                                                                                            Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                                starosta obce 


