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U Z N E S E N I E   č.  11 

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 27. 11. 2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
       

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z desiateho zasadnutia OZ 
4. Návrh na zmenu rozpočtu v roku 2015 rozpočtovými opatreniami 
5. Návrhy na investičné projekty na rok 2016 
6. Návrh rozpočtu na rok 2016 - k pripomienkovaniu 
7. Marchevka Ján, Jakubany 158 - žiadosť o odkúpenie obecnej parcely C KN 

2468/26  
8. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi 
9. Správy predsedov komisií OZ  
10. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
11. Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia vo veci ROEP Javorina 
12. Záver 

  Za overovateľov zápisnice určuje  Katarínu Knapovú a Štefana Compeľa 

             
2. jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 7 v súlade 

s ods. 2 písmena a) §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa jedná o presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a výdavky 

  
Bežné výdavky Kód zdroja 11T1, 11T2 sa navýšia o   10 275,48 € 
Kapitálové výdavky Kód zdroja 41 sa navýšia o                 3 500,00 € 
Príjmy Kód zdroja 41, 11T1, 11T2, 111 sa navýšia o  13 775,48 €  

 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:   1 738 303,79 €   
Výdajová časť:       1 616 480,79 € 

3. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jánovi Marchevkovi, nar. 18. 08. 1942 a Anne 
Marchevkovej, r. Regrutovej, nar. 25. 05. 1946, bytom Jakubany 158  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.  
Obec Jakubany odpredáva obecnú parcelu CKN 2468/26 o výmere 115 m2, ktorá bola 
odčlenená z pôvodnej  parcely CKN 2468/3, zapísanej na LV 3339, druh pozemku 
ostatná plocha  podľa GP č. 24/2015 vyhotoveného Jánom Štellmachom , Nová 
Ľubovňa zo dňa 15.10.2015. 
Obec odpredáva 115 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2, celkom 460,00 EUR. 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
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Uvedená parcela CKN 2468/26 o výmere 115 m2, ktorá bola  odčlenená z pôvodnej 
parcely CKN 2468/3, zapísanej na LV 3339, druh pozemku ostatná  plocha podľa GP 
č. 24/2015 sa nachádza pri pozemku žiadateľov, ktorí  ju užívajú cca 20  rokov 

4. jednomyseľne odmenu hlavnému kontrolórovi Obce Jakubany Mgr. Jozefovi 
Mačugovi  za jeho prácu pre obec vo výške 1 000,00 € 

5. jednomyseľne vydanie súhlasného stanoviska k MPV na nehnuteľnosť zapísanú na LV 
6634 z pôvodnej parc. KNE č. 7050/1 na parcelu CKN 2612/14 o výmere 583 m2  pre 
Jána Michňu, Tatranská 18, Stará Ľubovňa podľa GP 77/2013  

6. výšku príspevkov pri organizovaní pravidelných kultúrno - spoločenských akcií od  
 1. 1. 2016: 
- príspevok na darček pre jubilujúcich občanov, ktorí dosiahli vek 70, 75, 80, 85      

 vyššie v hodnote 25,00 € 
- odmena pre aktérov kultúrno – spoločenskej akcie v sume 6,00 €/ 1 hodinu 
- odmena za zápis jednej strany do Pamätnej knihy obce : 8,00 € 
- odmena za zápis jednej strany do Kroniky obce: 10,00 € 

7. jednomyseľne presun finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Jakubany pri originálnych 
kompetenciách nasledovne: 
Materská škola: 
Presun z položky Mzdy a odvody na položku Tovary a služby v sume 3 178,18 € 
Školská jedáleň: 
Presun z položky Mzdy a odvody na položku Tovary a služby v sume 2 953,50 € 
Centrum voľného času:  
Presun z položky Mzdy a odvody na položku Tovary a služby v sume 2 766,71 € 
Školský klub detí: 
Presun z položky Mzdy a odvody na položku Tovary a služby v sume    953,42 € 

8. jednomyseľne postup pri podávaní námietky k majetkoprávnemu vysporiadaniu 
parciel: 
- občan podávajúci námietku k žiadosti o vydanie potvrdenia o osobách na neznámom 

mieste musí doložiť aj doklad preukazujúci dôvodnosť podanej námietky 
- doklad, ktorý preukazuje dôvodnosť podanej námietky sa doloží v termíne do 

siedmich  dní od podania námietky, ináč je námietka neopodstatnená 
 
B.  Berie na vedomie 

1. informácie starostu obce Ing. Jána Krajňáka o plnení uznesení z desiateho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 

2. pripomienky a podnety poslancov k návrhu rozpočtu na rok 2016 
3. informácie o činnosti Komisie pre rozvoj, výstavbu a inovácie  
4. požiadavku Komisie pre kultúru a šport pre kultúru a šport na zakúpenie novej 

harmoniky 
5. informácie starostu obce Ing. Jána Krajňáka o činnosti Komisie pre živelné pohromy 
6. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o požiadavke ZŠ s MŠ Jakubany na 

riešenie bezpečného presunu žiakov a zamestnancov do školy 
7. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o pripravovanej stratégii Miestnej akčnej 

skupiny na tvorbu projektov a podaní žiadosti o dotáciu 
8. požiadavku poslanca Radoslava Mačugu na zabezpečenie osvetlenia ulíc verejným 

osvetlením 
9. požiadavku na nákup zariadení pre ZŠ s MŠ a ŠJ  Jakubany na rok 2016 
10. požiadavku ZŠ s MŠ Jakubany na vybudovanie nového klziska pri ZŠ s MŠ 

v Jakubanoch v sume 4 000 € na rok 2016 
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C. Žiada 
1. starostu obce Ing. Jána Krajňáka zabezpečiť predpokladaný rozpočet nákladov na 

rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu, a to na výmenu drevených obkladov vo 
vestibule, doplnenie kazetového stropu, vzduchotechniky a ozvučenia 

2. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie stĺpov na verejné osvetlenie klziska 
pri ZŠ s MŠ 

 
D. Ukladá 

1. Komisii pre živelné pohromy zistiť technický stav prenajímaných obecných priestorov 
za účelom posúdenia výšky nájomného 

       
F. Zvoláva 

1. v  zmysle  Zákona  o obecnom  zriadení č. 369/1990 v z. n. p., § 11, ods. 4, písm. f) 
dňa 13. 12. 2015 o 14,00 hodine v Kultúrnom dome Jakubany zhromaždenie 
obyvateľov obce z dôvodu: 

- podania informácií vo veci vyhotovenia zjednodušeného registra (ROEP)  pre časť k. 
ú. Jakubany na území bývalého vojenského obvodu Javorina  

- diskusie o využití obecných pozemkov v lokalite Carinka, priestor od futbalového 
ihriska k nájomným obecným bytovým domom 

 
 
 
V Jakubanoch  27. 11. 2015 

  Ing. Ján Krajňák 
         starosta obce 
 


