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U Z N E S E N I E   č.  38 

z tridsiateho ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 27. 04. 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

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

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho siedmeho zasadnutia OZ 
4. Žiadosť o poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu – oblasť elektromobilita 
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie „Športom k radosti“ 
6. Rozpočtové opatrenie č. 2 
7. Správy predsedov komisií OZ 
8. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
9. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  
10. Rôzne 
11. Záver 
 

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

 
2.   jednomyseľne poskytnutie jednorazovej dotácie občianskemu združeniu „Športom   
      k radosti“, Pod Kamennou baňou 55, 080 01 Prešov z rozpočtu obce vo výške 300 € na  
      podporu detí s onkologickým ochorením 

 
3.   jednomyseľne zaslanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu pre  
      rok 2018 v oblasti J. Elektromobilita a zabezpečenie spolufinancovania vo výške  
      minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu 
  
4.  jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 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. Nemá výhrady  
1.  k realizácii drobnej stavby (garáž) pána Štefana Kollára, PaedDr., bytom Jakubany 678 
 
2.  k realizácii drobnej stavby (kanalizačná prípojka) pána PaedDr. Tomáša Kollára ,PhDr.,  
     bytom Jakubany 675 
 
3.  k realizácii drobnej stavby (oplotenie pozemku) pána Emila Mariančíka, bytom Jakubany  
     673 za podmienky nového vytýčenia oplotenia pozemku podľa parciel C s doložením  
     geometrického plánu 
 
4.  k realizácii drobnej stavby (hospodárska budova) pána Michala Kundľu, bytom Jakubany  
     226 
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C. Nesúhlasí 
1.  s odpredajom obecnej parcely EKN 13736/15 o výmere 15 m2, zapísanej na LV 6930  
     pánovi Jozefovi Mariančíkovi, bytom Jakubany 337 
 
2.  s vydaním potvrdenia k MPV pre Jána Dufalu, Jakubany 222 
 
 
 
 
 
V Jakubanoch  27. 04. 2018                                                              
 
                 
                                                                                                            Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                                starosta obce 


