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U Z N E S E N I E   č.  34 

z tridsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 14. 12. 2017 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 
1.   jednomyseľne program tridsiateho tridsiateho štvrtého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho tretieho zasadnutia OZ 
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 
5. Správa z finančnej komisie 
6. Schválenie Programového rozpočtu obce Jakubany na rok 2018, 2019, 2020 
7. Úprava Uznesenia č. 22/A2 – Podanie žiadosti na výstavbu KC v obci Jakubany 
8. Zámena KN-E parc. č. 9254 – Mačugová Mária a KN-E parc. č. 4910/4 – obec 

Jakubany 
9. Prerokovanie žiadosi o finančnú dotáciu pre farnosť Jakubany  
10. Rozpočtové opatrenie č. 8 
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018 
13. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2018 
14. Správy predsedov komisií OZ 
15. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
16. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  
17. Rôzne 
18. Záver 
 

      
      Za overovateľov zápisnice z tridsiateho druhého zasadnutia poslancov Radoslava Mačugu   
      a Mgr. Jozefa Bakoša 

 
2.   jednomyseľne schvaľuje Rozpočet obce Jakubany vrátane programov a podprogramov na  
      rok 2018 
 
3.   jednomyseľne predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pre 

OP ĽZ 
 
      Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 
      Názov projektu: Výstavba komunitného centra v obci Jakubany  
 
      Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na     
      Sprostredkovateľský orgán, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom   
      rozvoja obce a platným územným plánom obce 
 
      Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j    
      minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov 
 
      Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov   
      projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 
      oprávnenými výdavkami projektu  
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      Obecné zastupiteľstvo súhlasí s registráciou sociálnej služby Komunitné centrum v obci   
      Jakubany v zmysle platnej legislatívy  
   
4.  jednomyseľne zámenu parcely KN-E 9254, orná pôda o výmere 45 m2, pod B3 v   
     podiele1/1, zapísanú na LV 6549 vo vlastníctve Márie Mačugovej, rod. Krivoňákovej za   
     parcelu KN-E 4910/4, trvalý trávny porast o výmere 60 m2, pod B1 v podiele 1/1,  
     zapísanú na LV 6930 vo vlastníctve Obce Jakubany na základe zámennej zmluvy medzi   
     Obcou Jakubany a Máriou Mačugovou, rod. Krivoňákovou, nar. 23. 02. 1953, bytom  
     Jakubany 554 o ktorej obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých  
     poslancov. Počet prítomných poslancov 7 – Hlasovanie: Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
     Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
     Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o zámenu  pozemkov vo   
     vlastníctve obce, ktorý tento pozemok dlhodobo nevyužíva a tento bezprostredne susedí  
     s pozemkom vo vlastníctve Márie Mačugovej. 
 
5.  jednomyseľne finančnú dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev - farnosť Jakubany vo výške   
     8 553,09 €, ktorá bude použitá na náklady spojené s opravou nehnuteľnej kultúrnej   
     pamiatky - dominanty obce Jakubany, evidovanej na LV 2931 ako kostol, a to s   
     podmienkou, že ak farnosť Jakubany bude mať v budúcnosti potrebu ďalšej dotácie, tak   
     takáto jej poskytnutá už nebude, nakoľko obec má záujem odkúpiť parcely CKN č. 1163,   
     1160 a 1159 o celkovej výmere 816 m2, ktoré sú pre Grekokatolícku cirkev nadbytočné.   
     Finančné prostriedky získané odpredajom parciel môže cirkev použiť na zveľadenie   
     svojho nehnuteľného majetku. 
 
6.  jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 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.  
 
7.  jednomyseľne Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  
     na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce  
 
8.  jednomyseľne Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 
 
9.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán zasadnutí na 1. polrok 2018:  

26. 01. 2018    27. 04. 2018 
23. 02. 2018   25. 05. 2018 
23. 03. 2018   22. 06. 2018 
 

10.  jednomyseľne zvýšenie denného finančného limitu hlavnej pokladne obce Jakubany na   
       5 000.- € od 15. 12. 2017 
 
 
B. Berie na vedomie  
1.  odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jakubany vrátane   
     programov a podprogramov na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky  
     2019 - 2020 
 
2.  správu zo zasadnutia Finančnej komisie konaného dňa 29. 11. 2017 
 
3.  viacročný rozpočet obce Jakubany vrátane programov a podprogramov na roky  
     2019 - 2020 
4.  Uznesenie zo zasadnutia Rady školy, ktoré sa konalo dňa 12. 12. 2017 
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C. Ruší 
1.  Uznesenie č. 22/A2 z dvadsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného   
     dňa 25. 11. 2016 
 
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 Annu Mačugovú, Jakubany 177, že vznikom  
      vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej v k. ú. Jakubany v katastri nehnuteľnosti  
      KNC parcela 2153 o výmere 319 m2, druh pozemku orná pôda, ktorá parcela podľa  
      geometrického plánu geodeta Štefana Gulašiho, Jakubany 428, č. plánu 22/2017, ktorý  
      úradne overila 26. 06. 2017 pod č. G1-338/2017 Ing. Jarmila Firmentová bola odčlenená z  
      KNE parcely 4057 na LV 7812 pod B 7 Bondrová Katarína r. Regrútová, pod B 8 Regrút  
      Štefan, pod B 9 Regrútová Anna, pod B 10 Regrút Jozef, pod B 12 Regrút Štefan, pod B  
     13 Krajňák Michal, pod B 15 Blažovská Anna r. Regrútová, pod B 16 Regrút Jozef, pod B  
     18 Regrút Ján, pod B 19 Regrút Štefan, pod B 20 Herz Jozef, pod B 21 Horčárová Anna r.   
      Regrútová, pod B 22 Regrút Štefan (Kovaľ), pod B 23 Horčárová Anna r. Dubinská, sa v  
      obci nenachádzajú a nie je o nich nič známe; a z KNE parcely 4058 na LV 10243 k. ú.   
      Jakubany v prospech Anny Mačugovej, rod. Vasiľovej, nar. 04. 01. 1962, r. č.  
      625104/6736, trvalý pobyt Jakubany 177 nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce. 
 
E. Žiada 
1.   starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie okamžitého vysťahovania rodiny   
      Džudžovej z obce Jakubany  
 
F. Nemení 
1.   výšku nájmu za prenajaté priestory obce na obchodnú činnosť a naďalej ponecháva   
      v platnosti podmienky schválené Uznesením OZ č. 21/A4 zo dňa 24. 10. 2008 
 
 
 
 
 
V Jakubanoch  14. 12. 2017                                                              
 
                 
                                                                                                            Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                                starosta obce 


