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U Z N E S E N I E   č.  31 
 

z tridsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 21. 6. 2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A: Schvaľuje: 
 

1. jednomyseľne program tridsiateho prvého zasadnutia. Za overovateľov zápisnice 
určuje PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Jána Grajzingera 

2. jednomyseľne plán zasadnutí na 2. polrok 2013 v týchto termínoch: 
23. 8. 2013   25. 10. 2013 
27. 9. 2013   22. 11. 2013 

     13. 12. 2013 
3. jednomyseľne zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 5, 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. 

Bežné príjmy sú zvýšené o finančné prostriedky dosiahnuté z vlastných príjmov 
školy o sumu  4 313,35 € podľa Avíza o prevode FP zo dňa  29. 5. 2013  

Bežné výdavky sú zvýšené v podprograme 8.1 Základná škola o 1 333,78€, 
v podprograme 8.2 MŠ o 560,00 € a v podprograme 8.3 ŠJ o 2 419,60 €, celkom 
4 313,35 €.  
Presný účel podľa jednotlivých položiek a podpoložiek použitia týchto prostriedkov    
určí riaditeľ školy 

4. jednomyseľne zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 6, 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. 

      
Bežné príjmy zvýšené v KZ 41 a  111  o    14 596,18 € 
Kapitálové príjmy zvýšené KZ 43  o           3 300,00 € 
Celkom           17 896,18 € 

 
Bežné výdaje zvýšené o          14 596,18 € 
Presun z BV do  KV                -   21 935,00 € 
Kapitálové výdavky zvýšené o                  25 235,00 € 
Celkom           17 896,18 € 
 
Rozpočet po úprave: 
Príjmová časť:     1 520 199,87 € 
Výdajová časť:    1 401 895,87 € 

5. jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou 
vodou v období krízovej situácie 

6. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Michalovi Mrugovi, nar. 20. 2. 1946,  bytom 
v Jakubanoch č. 155  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 časť obecnej parcely CKN 2475/4, zapísanú na 
LV 3339 ako ostatná plocha. Geometrickým plánom č. 21/2013 vyhotoveným 
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Štefanom Guľašim bola z tejto pôvodnej parcely odčlenená nová parcela CKN 2475/47 
o výmere 48 m2, ktorá je predmetom kúpy.  Uvedená parcela CKN 2475/47 o výmere 
48 m2 sa nachádza za rodinným domom Michala Mruga, ktorý ju užíva dlhodobo 
a nerušene ako skladisko dreva a záhradku. Odpredáva sa celkom 48 m2 za cenu 4,00 
€ za 1 m2, celková cena predstavuje sumu 192,00 € 

7. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Emilovi Mariančíkovi, nar. 26. 5. 1954,  bytom 
v Jakubanoch č. 588  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. 9 o výmere 16 m2 odčlenený z 
parcely č. EKN 4909/2, druh pozemku zastavaná plocha, zapísaný na LV 6930 podľa 
geometrického plánu č. 27/2013 zo dňa 7. 6. 2013, ktorý vyhotovil Miroslav Ščurka. 
Uvedený diel 9 odčlenený z parcely EKN 4909/2 sa nachádza pri rodinnom dome 
žiadateľa ako súčasť dvora, ktorý ho dlhodobo a nerušene užíva. Odpredáva sa celkom 
16 m2 za cenu 4,00 € za 1 m2, celková cena predstavuje sumu 64,00 € 

8. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Anne Stempovej, nar. 18. 1. 1959,  bytom 
v Jakubanoch č. 644  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 diel 1, odčlenený z parcely CKN 116/1 
o výmere 32 m2, diel 2, odčlenený z parcely CKN 116/2 o výmere 157 m2, diel 7, 
odčlenený z parcely CKN 116/2 o výmere 37 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a diel 6 o výmere 29 m2, odčlenený z parcely CKN 121, druh pozemku ostatná plocha, 
diely zapísané na LV 3339 podľa geometrického plánu č. 24/2013 zo dňa 3. 1. 2013, 
ktorý vypracoval Ján Štellmach. Uvedené diely tvoria prístupovú cestu k rodinnému 
domu žiadateľky, ktoré táto dlhodobo a nerušene užíva.  Odpredáva sa celkom 255 m2 
za cenu 4,00 € za 1 m2, celková cena predstavuje sumu 1 020,00 € 

9. jednomyseľne pridelenie nájomného bytu č. 8/1 v nájomnom bytovom dome č. 666 p. 
Radoslavovi Vasilíkovi, nar. 15. 3. 1982, trvale bytom Stará Ľubovňa, Mierová 68 
s nájomným vzťahom voči obci od 1. 7. 2013  

10. jednomyseľne Plán    kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  Obce  Jakubany  na  2. 
polrok 2013 

 
 

B: Berie na vedomie: 
1. informácie starostu obce o aktuálnom dianí v obci 

 
C: Žiada : 

1. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o zaslanie výzvy všetkým obyvateľom bytových 
domov č. 165 a 166  na vyjadrenie stanoviska k odkúpeniu obecného pozemku za 
garážami pri týchto bytových domoch   

2. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o zabezpečenie hlásenia relácie v miestnom rozhlase 
na dodržiavanie VZN o držaní psov 

 
D: súhlasí: 

1. so zverejnením zámeru Obce Jakubany odpredať časť obecnej parcely CKN 1205/8 
o rozlohe 397 m2, odčlenenej  z parcely 1205/1, zapísanej na LV 3339 z dôvodu 
osobitného zreteľa Gustávovi Pompovi a manželke Anne Pompovej, Jakubany 544 
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2. s vydaním potvrdenia pre Jána Rydzika, Jakubany 578, že nemá výhrady 
k vysporiadaniu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k.ú. Jakubany – parcely EKN 
5014, 5013/1, 5011 a 5012/1 podľa geometrického plánu č. 20/2013 

3. s vydaním potvrdenia pre Štefana Vasiľa, Jakubany 479, že nemá námietky 
k vysporiadaniu vlastníckeho práva k  podielom na nehnuteľnostiach v  k.u. Jakubany 
zapísaných  na: 
LV 7909 - parcely EKN 4254/1, 4254/2 pod B3, pod B4, pod B5, pod B6, pod B10 
LV 7911 – parcely EKN 4257,  4258/1 pod B5, pod B6, pod B7, pod B8 

 
 
E. zamieta: 

1. žiadosť Antona Dunku, Jakubany 520 o odkúpenie obecného pozemku – parcelu č. 
EKN 6120/5 z dôvodu zachovania ochranného pásma pri vodnom toku – miestnom 
potoku Šmidovec 

 
 
 
V Jakubanoch 21. 6. 2013 
 
                                                                                                
 

          PhDr. Dufala Jozef 
                                                                                             starosta obce              


