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U Z N E S E N I E   č.  7 
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 13. 06. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

 

A:  Schvaľuje: 

1.   jednomyseľne návrh programu siedmeho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ 

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubany k návrhu Záverečného 

účtu obce za rok 2018 

5. Správa o výsledku kontroly s finančnými prostriedkami ich využitia v ZŠ s MŠ 

Jakubany  

6. ZŠ s MŠ - správa o majetku, plnení a čerpaní rozpočtu za rok 2018 

7. Záverečný účet obce Jakubany za rok 2018 

8. Rozpočtové opatrenie č. 4 

9. Prerokovanie návrhu realizácie projektu „Rekonštrukcia a obnova hasičskej 

zbrojnice“ 

10. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

2.   jednomyseľne program siedmeho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ 

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubany k návrhu Záverečného 

účtu obce za rok 2018 

5. Správa o výsledku kontroly s finančnými prostriedkami ich využitia v ZŠ s MŠ 

Jakubany  

6. ZŠ s MŠ - správa o majetku, plnení a čerpaní rozpočtu za rok 2018 

7. Záverečný účet obce Jakubany za rok 2018 

8. Rozpočtové opatrenie č. 4 

9. Prerokovanie návrhu realizácie projektu „Rekonštrukcia a obnova hasičskej 

zbrojnice“ 

10. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

- za overovateľov zápisnice siedmeho zasadnutia poslancov Ing. Štefana Vasiľa a RNDr. Jána 

Kundľu. 

 

3. jednomyseľne Záverečný účet obce Jakubany, celoročné hospodárenie „bez výhrad“ a 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

288 994,24 € 

 

4.  jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 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 

 

5.  jednomyseľne  

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom   



 2 

    rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Výzva číslo V. P HaZZ  

    2019 na realizáciu projektu „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Jakubany“    

 

b) maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany Obce Jakubany z celkových  

    oprávnených výdavkov projektu do výšky 1 600,00 EUR 

 

B:  Berie na vedomie:  

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubany k návrhu záverečného účtu za rok 

2018 v zmysle predloženého návrhu  

 

2. Správu o výsledku kontroly efektívnosti a účelnosti s finančnými prostriedkami ich 

využitia v ZŠ s MŠ Jakubany v zmysle predloženého návrhu  

 

3.  Správu ZŠ s MŠ Jakubany o hospodárení so zvereným majetkom obce za rok 2018 a       

     Správu ZŠ s MŠ Jakubany o plnení rozpočtu za rok 2018 

 

C:  Žiada:  

1. starostu obce JUDr. Jozefa Mačugu o analýzu Nájomnej zmluvy medzi Základnou školou 

s materskou školou Jakubany a Súkromnou spojenou školou, ul. Biela voda 2, Kežmarok - 

elokované pracovisko Jakubany 

 

 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 13. 06. 2019                                                              

                 

 

 

 

 

                                                                                               JUDr. Jozef Mačuga, podpísaný 

             starosta obce 


