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U Z N E S E N I E   č.  36 

z tridsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 23. 02. 2018 

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

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho piateho zasadnutia OZ 
4. Žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany - údržba a prevádzka objektov ŠJ a MŠ 
5. Žiadosť o finančnú dotáciu pre stolnotenisový oddiel TJ Sokol Jakubany 
6. Prerokovanie kúpy pozemku pri ZŠ s MŠ  
7. Rozpočtové opatrenie č. 1 
8. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017 
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 Katarínu Knapovú   
      a Jána Compeľa.   

 
2.   jednomyseľne zaslanie schválenej dotácie 1 500 € na údržbu a vybavenie pre materskú  
      školu a 1 000 € na údržbu a vybavenie pre školskú jedáleň ŽŠ s MŠ Jakubany 
 
3.   jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 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. 
 
4.  jednomyseľne Vnútornú smernicu č.1/2018 k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na  
     poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o  
     verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
     predpisov 
 
5.  jednomyseľne úhradu faktúry v sume 200 € pani Helene Mrugovej, Jakubany 505, IČO:  
     40713695 ako finančné vyrovnanie za výmenu nových dverí a žalúzií v obecných  
     priestoroch bývalej predajne Kvetina, Jakubany 78 
  
B. Berie na vedomie  
1. žiadosť Stolnotenisového oddielu TJ Sokol Jakubany o zorganizovanie IV. ročníka   
    Stolnotenisového turnaja, v prípade ak ku koncu kalendárneho roka budú TJ Sokol   
    Jakubany chýbať finančné prostriedky, tieto budú rozpočtovým opatrením podľa potreby  
    navýšené.  
 
2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 
 
C. Prerokovalo 
1.  možnosť odkúpenia pozemku pri ZŠ s MŠ Jakubany 
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D. Nemá výhrady 
1.   k realizácii drobnej stavby (dreváreň) pána Petra Sykoru, bytom Jakubany 68 
   
E. Súhlasí 
1.  so zverejnením zámeru zámeny časti parciel medzi obcou Jakubany a pánom Štefanom  
     Rybovičom, Jakubany 444 
 
F. Žiada 
1.  kontrolóra obce JUDr. Jozefa Mačugu, aby skontroloval spisovú zložku súvisiacu s  
     majetkoprávnym vysporiadaním pani Kataríny Štuckovej z roku 2005 
 
G. Nesúhlasí 
1.  s odpredajom časti obecnej parcely KN-E 13738/1 o výmere 12 m2 a KN-E 13746/5 o  
     výmere 27 m2 pani Helene Mrugovej, Jakubany 505 
 
 
 
 
 
V Jakubanoch  23. 02. 2018                                                              
 
                 
                                                                                                            Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                                starosta obce 


