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U Z N E S E N I E   č.  44 

zo štyridsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 26. 10. 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

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

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho tretieho zasadnutia OZ 
4. ZŠ s MŠ - žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2018 
5. Rozpočtové opatrenie č. 6 
6. Odborné stanovisko hlavné kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2019 
7. Gréckokatolícka charita Prešov – žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 
8. Schválenie rozpočtu obce Jakubany na rok 2019 - 2021 aj Programového rozpočtu 
9. Duda Jozef, Jakubany 562 - odpredaj obecnej parcely EKN 2494/2 o výmere 11 

m2 
10. Správy predsedov komisií OZ 
11. Slovenský vodohospodársky podnik – návrh na zámenu pozemkov 
12. Zrušenie uznesenia č. 42/A8/2018  
13. Schválenie podpisu zmluvy o dielo na rekonštrukciu podkrovia KD Jakubany 
14. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
15. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
16. Rôzne 
17. Záver 

 
Za overovateľov zápisnice zo štyridsiateho tretieho zasadnutia poslancov Ing. Jána Krajňáka a 
PaedDr. Katarínu Vasiľovú. 
 
2.  jednomyseľne úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Jakubany na rok 2018 
 
 
3.  jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 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 poskytnutie jednorázovej finančnej dotácie na rok 2019 vo výške 1 100,00 € 
Gréckokatolíckej charite Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov 

 
5. jednomyseľne Rozpočet obce Jakubany vrátane programov a podprogramov na rok 2019 
 
6. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jozefovi Dudovi, trvale bytom Jakubany 562 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 všetkých poslancov. Počet prítomných poslancov 8/9 – Hlasovanie: 
Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0   
 
Obec Jakubany odpredáva obecnú parcelu KN – E parc. č. 9156/1, LV 6930, trvalý trávnatý 
porast o výmere 11m2. Obec odpredáva 11 m2 za kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 44,00 
EUR. 
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa:  
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Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza pri rodinnom dome žiadateľa a tvorí jeho neoddeliteľnú 
súčasť. Z toho dôvodu si chce vlastnícky vzťah k tejto nehnuteľnosti majetkoprávne 
vysporiadať. 
 
7. jednomyseľne podpísanie Zmluvy o dielo v zmysle verejného obstarávania s MG 
PROJECT s. r. o., Sv. Anny 12, 065 03 Podolínec, IČO: 46324038, DIČ: 2023329374, 
zastúpená konateľom spoločnosti Mgr. Michalom Marhefkom, na Rekonštrukciu podkrovia 
Kultúrneho domu Jakubany v sume 178 667,56€ 

 
B. Berie na vedomie 
1.  odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jakubany na rok 2019 a 
návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 - 2021   
 
2.  viacročný rozpočet obce Jakubany vrátane programov a podprogramov na roky 2020 - 
2021 
 
C. Súhlasí 
1. s vydaním vyjadrenia o možnosti realizácie zámeny pozemku s Vodohospodárskym 
podnikom, štátny podnik, Odštepný závod Košice, avšak nie s návrhom, ktorý bol písomne 
zaslaný dňa 16. 10. 2018 
 
D. Ruší 
1.  jednomyseľne platnosť Uznesenia č. 42/A8/2018 zo dňa 17. 08. 2018 v znení „Obecné 
zastupiteľstvo na svojom štyridsiatom druhom zasadnutí schvaľuje jednomyseľne podpísanie 
Zmluvy o dielo v zmysle verejného obstarávania s Mgr. Michalom Marhefkom, Gen. 
Štefánika 8, 065 03 Podolínec na Rekonštrukciu podkrovia Kultúrneho domu Jakubany  
v sume 178 667,56€ 

 
 
 
V Jakubanoch, dňa 26. 10. 2018                                                              
                 
                                                                                                            Ing. Ján Krajňák 
                                                                                                                starosta obce 


