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U Z N E S E N I E   č.  6 
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 02. 05. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu šiesteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z piateho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí  

6. VZN č. 3/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

7. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu KN-E parc. číslo 6133 

8. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

9. Prejednanie možnosti založenia sociálneho podniku obce 

10. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

2.   jednomyseľne program šiesteho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z piateho zasadnutia OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí  

6. VZN č. 3/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

7. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu KN-E parc. číslo 6133 

8. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

9. Žiadosť o NFP - výstavba elokovaného pracoviska MŠ v obci Jakubany 

10. Prejednanie platu starostu obce Jakubany 

11. Rozpočtové opatrenie č. 2 

12. Rozpočtové opatrenie č. 3 

13. Prejednanie možnosti založenia sociálneho podniku obce 

14. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

- za overovateľov zápisnice šiesteho zasadnutia poslancov Radoslava Mačugu a Mgr. Jozefa 

Bakoša. 

 

3. jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubany č. 3/2019 o poskytovaní 

príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

 

4.  jednomyseľne odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti v k. ú. Jakubany 

vedenej na LV č. 4650, parc. reg. „E“ č. 6133, Orná pôda o výmere 855 m2, pod B16 

v podiele 3/5 od predávajúcej Kataríny Vilčekovej rod. Strachanovej, trvale bytom: Kolačkov 

126, 065 11 Nová Ľubovňa, r. č.: 526122/140 za kúpnu cenu 10,00 €/m2, celkom vo výške 5 

130,00 eur 
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5.  jednomyseľne odpredaj nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného 

zreteľa: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na KNE parc. č. 13738/2 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 63 m2, vedenej na LV č. 6930, k. ú. Jakubany, kde je obec Jakubany 

vedená ako výlučný vlastník pod B1 podiele 1/1 za kúpnu cenu 5,00 EUR/m2  Viere 

Benkovej, rod. Dudovej, r. č. 715612/9453, bytom  Jakubany č.133, 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  z celkového počtu 9.  

Hlasovanie: Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0  

 

Spoluvlastnícky podiel obce na nehnuteľnostiach je vo výmere 63 m2, kúpna cena za 

prevádzané spoluvlastnícke podiely vo výške 315,00 €. 

 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 

Uvedené parcely sa nachádzajú pri rodinnom dome Viery Benkovej, ktorá má záujem si ich 

majetkoprávne vysporiadať 

  

6. jednomyseľne  

a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1, za účelom realizácie 

projektu „Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v obci Jakubany“, 

b)  zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP, 

c)  spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré 

predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

výdavkami projektu. 

 

7. jednomyseľne v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie 

platu starostovi obce JUDr. Jozefovi Mačugovi o 35% mesačne s účinnosťou od 01. 05. 2019  

 

8. jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 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:  Berie na vedomie:  

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany  

 

2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubany o plnení uznesení z 

predchádzajúcich zasadnutí 

 

3. žiadosť starostu obce Jakubany - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) 

a) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1, 

b) názov ŽoNFP: „Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v obci Jakubany“ 

 

4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 starostu obce 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 
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C:  Konštatuje:  

1. že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Jakubany 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 02. 05. 2019                                                              

                 

 

 

                                                                                               JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

             starosta obce 


