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U Z N E S E N I E   č.  33 

z tridsiateho tretiehozasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 24. 11. 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

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

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho druhého zasadnutia OZ 
4. Návrh rozpočtu na rok 2018 - na prehodnotenie, pripomienkovanie a doplnenie 
5. Príkaz č. 1/2017 starostu obce Jakubany na vykonanie inventarizácie obecného 

majetku  
6. Pridelenie uvoľneného 3-izbového nájomného bytu 18/1  v BD 666 
7. Schválenie zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie Národného športového 

projektu - Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v obci 
Jakubany 

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

       
      Za overovateľov zápisnice z tridsiateho druhého zasadnutia poslancov PaedDr. Katarínu   
      Vasiľovú a Mgr. Jána Jakubianského. 

 
2.   pridelenie trojizbového nájomného bytu 8/1  v BD č. 666 pani Natálii Feckovej  
      a pridelenie jednoizbového nájomného bytu 2/1 v BD č. 666 pani Kataríne Compeľovej 
 
3.   jednomyseľne  podpísanie zmluvy o spolupráci a financovaní Národného športového  
      projektu - „Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v obci  
      Jakubany“ medzi Slovenským futbalovým zväzom a obcou, kde futbalový klub TJ Sokol  
      Jakubany vystupuje ako garant projektu 
 
4.  jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 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. 
 

B. Berie na vedomie  
1.  príkaz č. 1/2017 starostu obce Jakubany na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie  
     majetku 
 
C. Nemá výhrady 
1.  k realizácii drobnej stavby pána Katreniča Ľubomíra, Jakubany 7 
 
2.  k realizácii drobnej stavby pána Špirka Vladimíra, Jakubany 447 

 
D. Súhlasí 
1.   s vyhotovením geometrického plánu pre pani Ing. Zuzanu Plavnickú, Jakubany 676, ako 
aj so zverejnením zámeru na odpredaj obecného pozemku 
 



 2 

2. súhlasí so zverejnením zámeru pre pána Jána Fábera, Jakubany 138 na odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu obce v rozsahu 79,53 m2 
 
3. so zverejnením zámeru pre pána Štefana Ryboviča, Jakubany 444 na odpredaj obecného 
pozemku v rozsahu 26 m2 
 
 
 
 
 
 
 
V Jakubanoch  24. 12. 2017                                                              
 
                 
                                                                                                            Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                                starosta obce 


