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U Z N E S E N I E   č.  43 

zo štyridsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 05. 10. 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

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

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho druhého zasadnutia OZ 
4. Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2017 
5. ZO Jednota dôchodcov Slovenska – žiadosť o zmenu rozpočtu v rozpočtových 

položkách rozpočtovým opatrením 
6. Rozpočtové opatrenie č. 5 
7. Miestna občianska poriadková služba (MOPS) – schválenie zapojenia sa do novej 

výzvy – vyššie finančné krytie 
8. Smrek Peter, Jakubany 176 – odpredaj obecnej parcely KN-C 160/4 o výmere 

18m2 
9. Duda Jozef, Jakubany 562 – schválenie zámeru prevodu majetku obce 
10. Mačuga Jozef, Jakubany 680 – schválenie zámeru prevodu majetku obce 
11. Schválenie zapojenia sa do národného projektu PRIM 
12. Správy predsedov komisií OZ 
13. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
14. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
15. Rôzne 
16. Záver 

 
     Za overovateľov zápisnice zo štyridsiateho tretieho zasadnutia poslancov Mgr. Jozefa   
     Bakoša a Katarínu Knapovú. 
 
2.  jednomyseľne presun finančných prostriedkov medzi položkami v rozpočte obce na rok 
2018, a to zmenu na položke 633006 – Všeobecný materiál, darčeky pre členov ZO Jednota 
dôchodcov v sume 200,00 € presunúť na položku 637002 – Občerstvenie na kultúrne akcie 
ZO Jednota dôchodcov 

 
3.  jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 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 odpredaj nehnuteľnosti Petrovi Smrekovi, trvale bytom Jakubany 176 v 
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - § 9a, ods. 8, 
písm. e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodlo 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Počet prítomných poslancov 6/9 – Hlasovanie: 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0   
 
Obec Jakubany odpredáva obecnú parcelu KN – C parc. č. 160/4, Ostatná plocha o výmere 
18m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 28/2018, ktorý vyhotovil Ján 
Štellmach dňa 18.06.2018, autorizačne overil Ing. Vladimír Kupčo a úradne overil Ing. 
Jarmila Firmentová dňa 06.07.2018. Obec odpredáva 18 m2 za kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, 
celkom 72,00 EUR. 
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Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa:  
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú pri záhradke žiadateľa a tvorí jej neoddeliteľnú 
súčasť. Tieto nehnuteľnosti užívali už rodičia žiadateľa a z toho dôvodu si chce vlastnícky 
vzťah k týmto nehnuteľnostiam majetkoprávne vysporiadať. 
 
5. jednomyseľne zverejnenie Zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Jakubany z  
   dôvodu osobitného zreteľa na odpredaj obecného dielu parc. EKN parc. č. 2494/2, druh  
   pozemku trvalé trávne porasty, o výmere 11 m2 pre Jozefa Dudu, bytom Jakubany 562 
 
6. jednomyseľne zverejnenie Zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Jakubany z  
   dôvodu osobitného zreteľa na odpredaj obecného dielu parc. č. EKN 13736/29, zapísanej na  
   LV 6930, o výmere 7 m2 pre Jozefa Mačugu, bytom Jakubany 680 
 
7. jednomyseľne podanie žiadosti a zapojenie sa do Národného projektu „Podpora  
    predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ 

 
8. jednomyseľne predĺženie činnosti pobočky stávkovej spoločnosti Niké, spol. s r. o.,  
    Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava v prevádzke „Bar u Jančíka“,065 12  Jakubany 619  na  
    rok 2019 
 
9. jednomyseľne podpísanie nájomnej zmluvy medzi obcou Jakubany a obcou Nová Ľubovňa,  
    na prenájom pôdy o výmere 720 m2 za nájomnú sumu 1,00 € za rok 
 
10. jednomyseľne zmenu Dodatku č. 3 k VZN 1/2009, prílohy č. 3 výška príspevku na stravu   
      dôchodcov v bodoch a) a b). Prepočítaná výška príspevku obce v súvislosti s výškou  
      životného minima od 1. júla 2018 do 30. júna 2019, ktorá je v sume 205,07 € pre  
      jednotlivca je určená takto:  

a) Ak je dôchodok do 288,00 € (1,4 násobok životného minima 205,07 €) – príspevok 
obce je 0,80 € / obed 

b) Ak je dôchodok od 288,00 € do 328,00 € (1,6 násobok životného minima 205,07 €) – 
príspevok obce je 0,50 € / obed 

 
11. začatie verejného obstarávania na realizáciu projektu Rozšírenie futbalovej infraštruktúry  
      TJ Sokol Jakubany - výstavby nových šatní. Zákazka s nízkou hodnotou postupom podľa  
      § 117 ZoVO. 
 
12. jednomyseľne vyplatenie náhrady platu starostovi obce Ing. Jánovi Krajňákovi za   
      nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 19 dní. 
 
B. Berie na vedomie 
1.  Výročnú správu konsolidovaného celku za rok 2017 
 
C. Súhlasí 
1. 
- jednomyseľne s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

program rozvoja obce, 
- jednomyseľne so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov, 
- jednomyseľne so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu 

predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 
výdavkami projektu, 
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2. s vydaním vyjadrenia obce v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. z., že 
vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcela č. KN-C 665 a parcela č. KN-C 671, 
zapísaných na LV č. 7222,7221 a 7219 v prospech Štefana Štucku, bytom Wuppertálska 
1406/15, Košice nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce. 
 
 
 
 
 
V Jakubanoch, dňa 05. 10. 2018                                                              
                 
                                                                                                            Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                                starosta obce 


