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U Z N E S E N I E   č.  29 
 

z dvadsiateho deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 19.4.2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A: Schvaľuje: 
 

1. jednomyseľne program dvadsiateho deviateho zasadnutia. Za overovateľov zápisnice 
určuje Slavomíra Poľanského a Ing. Štefana Vasiľa 

2. jednomyseľne dodávateľa stavebných prác ( aj s dodávkou materiálu) na základe 
Výzvy obce Jakubany na Opravu vonkajšej rampy v Dome smútku – zákazky s nízkou 
hodnotou v zmysle § 102 zákona NR SR 25/2006 po vykonaní verejného obstarávania 
formou prieskumu trhu. Keďže do súťaže sa prihlásila iba jedná firma, preto na základe 
cenovej ponuky firmy „ Jozef Michňa, Jakubany 502, IČO: 34 311 955“ na Opravu 
vonkajšej rampy v Dome smútku  s cenovou ponukou 1 556,90 € s DPH bude s touto 
firmou uzatvorená Zmluva o dielo . 

3. jednomyseľne dodávateľa stavebných prác ( aj s dodávkou materiálu) na základe 
Výzvy obce Jakubany na Opravu vnútorných priestorov v Dome smútku – zákazky 
s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona NR SR 25/2006 po vykonaní verejného 
obstarávania formou prieskumu trhu. Keďže do súťaže sa prihlásila iba jedná firma, 
preto na základe cenovej ponuky firmy „ Jozef Michňa, Jakubany 502, IČO: 
34 311 955“ na Opravu vnútorných priestorov v Dome smútku  s cenovou ponukou 
3 142,44 € s DPH bude s touto firmou uzatvorená Zmluva o dielo . 

4. jednomyseľne dodávateľa stavebných prác ( aj s dodávkou materiálu) na základe 
Výzvy obce Jakubany na Opravu vonkajších schodov čelných - Dom smútku – 
zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona NR SR 25/2006 po vykonaní 
verejného obstarávania formou prieskumu trhu. Keďže do súťaže sa prihlásila iba 
jedná firma, preto na základe cenovej ponuky firmy „ Jozef Michňa, Jakubany 502, 
IČO: 34 311 955“ na Opravu vonkajších schodov čelných -  Dom smútku  s cenovou 
ponukou 912,12 € s DPH bude s touto firmou uzatvorená Zmluva o dielo . 

5. jednomyseľne dodávateľa stavebných prác ( aj s dodávkou materiálu) na základe 
Výzvy obce Jakubany na Opravu vonkajších schodov bočných - Dom smútku – 
zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona NR SR 25/2006 po vykonaní 
verejného obstarávania formou prieskumu trhu. Keďže do súťaže sa prihlásila iba 
jedná firma, preto na základe cenovej ponuky firmy „ Jozef Michňa, Jakubany 502, 
IČO: 34 311 955“ na Opravu vonkajších schodov bočných -  Dom smútku  s cenovou 
ponukou 922,48 € s DPH bude s touto firmou uzatvorená Zmluva o dielo . 

6. jednomyseľne dodávateľa stavebných prác ( aj s dodávkou materiálu) na základe 
Výzvy obce Jakubany na Rekonštrukciu oplotenia cinotrína – zákazky s nízkou 
hodnotou v zmysle § 102 zákona NR SR 25/2006 po vykonaní verejného obstarávania 
formou prieskumu trhu. Keďže do súťaže sa prihlásila iba jedná firma, preto na základe 
cenovej ponuky firmy „ Jozef Michňa, Jakubany 502, IČO: 34 311 955“ na 
Rekonštrukciu oplotenia cinotrína  s cenovou ponukou 10 088,80 € s DPH bude s touto 
firmou uzatvorená Zmluva o dielo . 

7. jednomyseľne plat starostu obce Jakubany PhDr. Jozefovi Dufalovi s účinnosťou od 
1.6.2013: 
a) Podľa § 3 odst. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v sume: 1 594,- € 
b) Podľa § 4 odst. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. plat zvýšený o 70% v sume : 1 116,-€, 

spolu 2 710,- € 
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8. jednomyseľne zmenu rozpočtu pre rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 3 pre 
rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou v Jakubanoch, kde sa bežné 
príjmy zvyšujú o sumu 4 874,05 € a to vo výdajovej časti rozpočtu bude suma 4 874,05 
€ použitá na bežné výdavky, pričom presný účel podľa jednotlivých položiek 
a podpoložiek  určí riaditeľ školy 

9. jednomyseľne zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4 a úprava rozpočtu obce  
pre rok 2013, ktorým je povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov, pričom príjmy rozpočtu sa navýšili o sumu 12 511,69 € a výdavky rozpočtu sa 
taktiež navýšili o sumu 12 511,69 €. Rozpočet na rok 2013 po úprave- príjmová časť:  

     1 502 303,69 € a výdajová časť : 1 383 999,69 € 
10. jednomyseľne Zmluvu o prevode a zverení majetku do správy zo dňa 19.4.2013 

uzatvorenú medzi zriaďovateľom Obec Jakubany a preberajúcim správcom Základná 
škola s materskou školou Jakubany a Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku k tejto 
zmluve, kde sa odovzdal a prevzal majetok špecifikovaný v bode l. Zmluvy: 
Konvektomat el. ChefTop na 10GN – komplet 

 
B: Berie na vedomie: 
 

1. vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu ohľadom zaradenia územia 
bývalého Vojenského priestoru javorina do Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja 

2. informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu ohľadom písomnej žiadosti na SÚC PSK 
o opravu výtlkov na ceste III. triedy v obci Jakubany v úseku od otočky autobusu po 
objekty firmy Veolia – PVS Poprad. 

3. žiadosť firmy TIPSPORT SK Žilina, a.s. o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky 
na prevádzkovanie kurzových stávok na adrese: BAKO – Family, s.r.o. Jakubany 376, 
prevádzka 604 

4. informáciu veliteľa DHZ v Jakubanoch – poslanca Jozefa Dufalu o účasti družstva na 
akcii Regionálne zamestnávanie hasičských zborov v Novej Ľubovni 

 
C: Žiada : 

 
1. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o vykonanie prieskumu ohľadom výstavby 

rodinných domov v lokalite „ Vyšná Roveň“  
2. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o vyhlásenie v MR ohľadom zákazu voľne sa 

pohybujúcich psov v obci 
3. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu, aby v priebehu letných mesiacov obec zabezpečila 

opravu zábradlia na mostíku cez Popov jarok  pri rodinnom dome č. 37 
 
D: Doporučuje: 
 

1. starostovi obce PhDr. Jozefovi Dufalovi vydať súhlasné stanovisko k zriadeniu 
prevádzky na prevádzkovanie kurzových stávok na adrese BAKO - Family, s.r.o., 
Jakubany 376, prevádzka Jakubany 604.   

 
 
 
V Jakubanoch 19. 4. 2013 
 
                                                                                                         PhDr. Dufala Jozef 
                                                                                                             starosta obce              


