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U Z N E S E N I E   č.  39 

z tridsiateho deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 25. 05. 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

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

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho ôsmeho zasadnutia OZ 
4. Compeľ Jozef, Jakubany 568 – odpredaj časti obecnej parcely EKN 748 o výmere 

260 m2 a EKN 13736/29 o výmere 105 m2 
5. Správy predsedov komisií OZ 
6. Prehodnotenie projektu šatní TJ Sokol Jakubany na futbalovom ihrisku 
7. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  
8. Zámer prenájmu majetku obce – Probstnerova kúria (kaštieľ) 
9. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení  
10. Rôzne 
11. Záver 
 

Za overovateľov zápisnice z tridsiateho deviateho zasadnutia poslancov Ing. Mgr. Mareka 
Čopiaka a Štefana Compeľa 

 
2.  zakúpenie makadamu na spevnenie cesty smerom od BD 666, 667 v lokalite Carinke   
     smerom k futbalovému ihrisku 

 
3.  zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  
     §9a, odsek 9, písmeno c) – prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľovi SOCIO FAMILY,  
     n. o. , so sídlom Levočská 3A, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37 886 843, a to budova MŠ  
     (Probstnerova kúria) so súpisným číslom 211, postavená na KN -C parcele č. 304 a KN –  
     C parc. č. 304, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2746 m2 vedené na  
     LV č. 2786 v k. ú. Jakubany s výškou nájmu 1,-- €/rok na dobu 40 rokov od podpisu  
     zmluvy pre projekt: 
 
     „vybudovanie (komunitného) zariadenia pre seniorov v obci Jakubany“. 
 
     Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, odsek 9, písmeno c) zákona č. 138/1991   
     Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: Dôvodom uzatvorenia nájomného  
     vzťahu sú rozsiahle investície na vybudovanie komunitného zariadenia pre seniorov, ktorý  
     bude zameraný na rozvoj sociálnych služieb v obci Jakubany.  
 
B. Súhlasí  
1.  so zverejnením zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu  
     osobitného zreteľa na odpredaj obecnej parcely č. EKN 748 o výmere 260 m2 a  EKN  
     parc. č. 13736/29 o výmere 105 m2 podľa GP č. 6/2018 pre Compeľa Jozefa, bytom  
     Jakubany 568 
 
2.  s vyhotovením geometrického plánu pre pána Petra Smreka, bytom Jakubany 176  
 
V Jakubanoch, dňa 25. 05. 2018                                                              
                 
                                                                                                            Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                                starosta obce 


