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U Z N E S E N I E   č.  27 
 

z dvadsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 22. 2. 2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 

A:   Schvaľuje: 
1. jednomyseľne program dvadsiateho siedmeho zasadnutia doplnený o body: 
 8 a)  Mariančík Emil, Jakubany 588 – žiadosť o odpredaj obecného dielu pozemku  
 8 b)  Hlinka Vasiľ, Litmanová  23 – žiadosť o prenájom priestorov 
 8 c)  Športový klub mesta Stará Ľubovňa – žiadosť  o sponzorský dar na šachový turnaj 
 8 d)  Mrug Jozef, Jakubany 168 – žiadosť o odpredaj obecného dielu pozemku 
 8 e)  Guľaši Štefan, Jakubany 428 – žiadosť o vydanie potvrdenia 
          Za  overovateľov  zápisnice  zastupiteľstvo  schvaľuje  poslancov  Jána  Grajzingera    
          a Jána Čopjaka 
2.  jednomyseľne zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1, pre rok 2013, ktorým sa   

v súlade s ods. 2, písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy vykoná povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a zároveň 
sa znižujú finančné operácie v príjmovej časti s kódom 131C a znižujú výdavky vo výdajovej 
časti s kódom 131C . 

   a)    - Bežné príjmy  - KZ 41 a 111    -  120 169,00 € 
              - Zníženie finančných operácií KZ 131C -  -                1 011,20 € 
                 - Presun FO KZ zo 131C na KZ 71 suma 1 488,80 €       -     € 
              Celkom príjmy        119 157,80 € 

  b)   - Bežné výdavky KZ 41 a 111   -   42 508,00 € 
          - Zníženie BV      KZ 131C   -            -  2 500,00 € 
            - Navýšenie  BV  KZ 71    -     1 488,80 € 
            - Kapitálové výdavky KZ 41   -                2 054,00 € 
             Celkom výdavky                                                             43 550,80 € 

Rozpočet po úprave: 
Príjmová časť:   1 489 614,80 € 
Výdajová časť:                          1 371 310,80 € 

3.   jednomyseľne výšku dotácie na záujmové vzdelávanie detí  vo veku od 5 do 15 rokov  
s trvalým pobytom na území obce Jakubany v centrách voľného času v sume 62,00 € na 
jedného žiaka na jeden kalendárny rok, a to na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie, ktorej 
súčasťou je aj zoznam detí – členov centra voľného času 

4. jednomyseľne podpis Zmluvy o poskytovaní dotácií medzi Obcou Jakubany a Občianskym  
združením Rosnička so sídlom Gen. Svobodu 23, Ľubica, IČO 42087236, ktoré zabezpečuje 
činnosť CVČ pre žiakov ZŠ s MŠ Jakubany na obdobie od 1.1.2013 do 31. 12. 2013, kde 
výška dotácie na jedno dieťa je 62,00 € 

5. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Anne Palenčárovej, nar. 11. 1. 1955,  bytom 
v Jakubanoch č. 203  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 obecný diel č. 16 o výmere 39 m2 odčlenený z parcely č. EKN 9157/2 o výmere 93 
m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV 6930 podľa geometrického plánu č. 1/2013 zo 
dňa 15. 1. 2013, ktorý vypracoval Zdeno Baláž. Uvedený diel 16 odčlenený z parcely EKN 
9157/2 sa nachádza pri rodinnom dome žiadateľky ako súčasť dvora, ktorá ho dlhodobo 
nerušene užíva ako vlastný.  Odpredáva sa celkom 39 m2 za cenu 4,00 € za 1 m2, celková 
cena predstavuje sumu 156,00 € 

 
B: Súhlasí: 

1. s vydaním potvrdenia pre Štefana Guľašiho, Jakubany 428, že Obec Jakubany nemá námietky 
voči majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel po nebohom Jozefovi Krivoňákovi (Zbuško) 
a jeho súrodencoch zapísaných na LV4272, 4998, 5003, 5059,5274, 8444, 8445 v k. ú. obce 
Jakubany 
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C:  Berie na vedomie: 
1.  Rozpočtové  opatrenie  č. 1A  pre  Základnú  školu s  materskou  školu  v  Jakubanoch,  
     ktorým sa zvyšujú účelovo určené finančné prostriedky na rok 2013 o sumu 2 854,00 € 
2.  Žiadosť  o   poskytnutie  finančných  prostriedkov  Občianskeho združenia   Rosnička,  

ktoré zabezpečuje činnosť CVČ pre žiakov ZŠ s MŠ Jakubany, v ktorého 
zriaďovateľskej pôsobnosti je Súkromné centrum voľného času Rosnička, Vlkovce 70, 
IČO: 42088577 na kalendárny rok 2013 

3.   informáciu  starostu  obce Jakubany PhDr. Jozefa Dufalu o stave pri vypracovaní  jeho  
      majetkového priznania za rok 2012 
4. žiadosť Emila  Mariančíka,   Jakubany  č. 588   o odpredaj  obecného dielu  pozemku z  

parcely   4909/2,  zapísanej na  LV   6930, z ktorej chce odkúpiť 44 m2. O tejto 
žiadosti bude zastupiteľstvo rozhodovať na nasledujúcom zasadnutí  

5.   informácie starostu obce o aktuálnom dianí v obci 
      6.   zmenu termínu svojho zasadnutia z 26. 4. 2013 na 19. 4. 2013 
 
D:  Žiada: 

1. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu, aby na 28. zasadnutie zastupiteľstva predvolal Evu 
Kolčákovú, Jakubany 42 a Helenu Kolčákovú, Jakubany 42 z dôvodu doriešenia 
žiadostí o odpredaj častí  z  obecných pozemkov 

2. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu, aby pred nasledujúcim zasadnutím zastupiteľstva 
zvolal na Obecný úrad Jakubany občanov, ktorí majú k miestnej lokalite Rajštup 
užívateľský, alebo vlastnícky vzťah za účelom zaujatia stanoviska všetkých 
dotknutých, či chcú mať cez túto lokalitu priechod, alebo si chcú obecné parcely 
odkúpiť 

3. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o stanovenie výšky nájomného za prenájom 
priestorov v Komunitnom centre na 1 hodinu s prihliadnutím na spotrebované energie 
a upratovanie priestorov  pre Vasiľa Hlinku, Litmanová 23, ktorý má záujem 
o vykonávanie masážnej činnosti pre občanov obce 

 
E:  Zamieta: 

1. žiadosť Športového klubu mesta Stará Ľubovňa  o sponzorský dar na šachový turnaj 
formou tzv. platenej reklamy 

 
F:   Ukladá: 

1. Komisii stavebnej , poľnohospodárskej a priestupkovej zistiť na mieste samom, či je 
podľa  GP 23/2012 zachované ochranné pásmo pri miestnom potôčiku Hocov jarok. 
Na základe obhliadky na mieste samom a vyjadrenia tejto komisie bude žiadosť Jozefa 
Mruga, Jakubany 168 o odkúpenie obecnej parcely CKN 122 o výmere 369 m2 
prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva 

 
 

V Jakubanoch 22. 2. 2013 
PhDr. Dufala Jozef 

        starosta obce 
                    


