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U Z N E S E N I E   č.  36 
 

z tridsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 13. 12. 2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A: Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program tridsiateho šiesteho  zasadnutia doplnený v bode 8. Rôzne o: 
a) Projektová dokumentácia  „Probstnerova kúria“ – žiadosť o prehodnotenie použitia 
b) stanovenie výšky nájomného za prenajaté priestory obce  
c) Katreničová Martina, Jakubany 477 – žiadosť o  odkúpenie obecnej  parcely 
d) Šašala Jaroslav, Jakubany 218 – žiadosť o odkúpenie obecnej parcely  
e) Mrug Štefan, Jakubany 301 – žiadosť o odkúpenie obecnej parcely 
f) Informácie o návrhu zápisu do kroniky obce 
g) Rybovič Štefan, Jakubany 444 – žiadosť o vydanie stanoviska na zmenu užívania 
    stavby 
h) úprava spotreby služobných osobných automobilov 

       Za overovateľov zápisnice určuje Jána Grajzingera a Jána Čopjaka 
2. jednomyseľne zaradenie do rozpočtu obce na rok 2014 finančné prostriedky na nákup 

a osadenie štyroch kusov plastových okien v obecnej budove p. č. 91, ktorú má 
v prenájme súkromná podnikateľka Anna Michňová, Jakubany 502 

3. jednomyseľne v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v  z. n. p.  a § 10 a 14 zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy návrh rozpočtu na rok 2014 ako prebytkový  v celkovej sume: 

 
Bežný rozpočet 
príjmy  1 560 816.-  €    výdavky  1 441 421.- € 

 
Kapitálový rozpočet 
príjmy     10 560.-  €    výdavky      63 060.- € 

 
Finančné operácie 
príjmy      2 400.- €    výdavky      39 716.- € 

 
Rozpočet spolu 
príjmy  1 573 776.- €    výdavky  1 544 197.- € 

 
Prebytok rozpočtu: 29 579.- € 

4. rozsah  zmien  rozpočtu, ktoré  môže  vykonávať  starosta  obce , a  to  presuny  v  
rámci     programov do výšky 5 000.- € v jednotlivom prípade 

5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jakubany č. 3/2012, ktorým sa 
mení článok 4: 
V bode 2 
-    výška finančných prostriedkov na dieťa v MŠ na kalendárny rok 2014 je 1 131,17€  
-    výška  finančných   prostriedkov  na   stravníka   –  dieťa  v  MŠ  a  žiaka  školy  na  
      kalendárny rok   2014 je 222,06 €.  
Pre rok 2014 sa dopĺňa v čl. 4: 
Pridelenie finančných prostriedkov Centru voľného času 
- výška finančných prostriedkov na žiaka základnej školy a dieťa materskej školy  

v CVČ pri ZŠ v Jakubanoch od 1. 9. 2014 je vo výške 66.- € 
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- výška finančných prostriedkov na žiaka ZŠ  v CVČ Rosnička, elokované 
pracovisko  ZŠ      s MŠ Jakubany od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 je vo výške 66.- € 

Pridelenie finančných prostriedkov školskému klubu detí 
- výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD z ročníkov 1. – 4.  na kalendárny rok 

2014 je 97.- € 
- zriadenie ŠKD pri ZŠ s MŠ  Jakubany je od  1. 9. 2014,  výška  finančných 

prostriedkov pre ŠKD bude tejto skutočnosti zodpovedať 
6.  jednomyseľne plán zasadnutí na rok 2014 takto: 

10. 1. 2013    27. 6. 2013 
21. 2. 2013    22. 8. 2013 
21. 3. 2013    26. 9. 2013 
25. 4. 2013    24. 10. 2013 
23. 5. 2013 

7.  jednomyseľne  odpredaj  nehnuteľnosti  Martine  Katreničovej,  rod. Rybovičovej, nar.   
27. 5. 1982,  bytom v Jakubanoch č. 477 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 viac ako trojpätinovou 
väčšinou prítomných poslancov. Obec Jakubany  odpredáva obecný diel č. 7 o výmere 
84 m2 odčlenený z parcely č. EKN 4041/4, druh pozemku zastavaná plocha, zapísaný 
na LV 6930 podľa geometrického plánu č. 43/2013 zo dňa 18. 10. 2013, ktorý 
vypracoval Štefan Guľaši. Uvedený diel 7 odčlenený z parcely . EKN 4041/4 sa 
nachádza pri rodinnom dome súpisné číslo 36 ako súčasť dvora, ktorý dlhodobo 
nerušene užíva ako vlastný.  Odpredáva sa celkom 84 m2 za cenu 4,00 € za 1 m2, 
celková cena predstavuje sumu 336,00 € 

8.  jednomyseľne zníženie spotreby pohonných hmôt služobného osobného automobilu  
     Škoda  Fabia, e.č. SL 690 AI od 1. 1. 2014  na 7,5 l/100 km 
9.  jednomyseľne zvýšenie spotreby pohonných   hmôt  služobného osobného  automobilu   
     Škoda Fabia, e.č. SL 817 AY od 1. 1. 2014  takto: 

 8,7 l/100 km – leto 
 9,7 1/100 km – zima 

 
B: Berie na vedomie: 

1. informáciu o plnení uznesení zo svojho tridsiateho piateho  zasadnutia  
2. kontrolóra obce Mgr. Jaroslava Kundľu o výsledku kontroly v ZŠ s MŠ zameranej na 

návrh rozpočtu na rok 2014 v nadväznosti  na plnenie rozpočtu roku 2013 v MŠ 
Jakubany a Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Jakubany 

3. informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu, že v príprave na výstavbu bioplynovej 
elektrárne v priestoroch PD Nová Ľubovňa sa v súčasnosti nepokračuje    

4. návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016 
5. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016 
6. informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o návrhu na zápis do kroniky obce za 

roky 2008 - 2012 
 
C: Zamieta: 

1. žiadosť Štefana Mruga a Kataríny Mrugovej, bytom Jakubany 301 o odpredaj obecnej 
parcely E KN 13736/21 o výmere 83 m2 z dôvodu, že táto je súčasťou miestnej 
komunikácie 
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D: Žiada: 
1. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o vykonaných zmenách rozpočtu do sumy 5 000.- 

€, a to presunov v rámci programov informovať najbližšie zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva 

 
E: Nemení: 

1. výšku nájmu za prenajaté priestory obce na obchodnú činnosť a naďalej ponecháva 
v platnosti podmienky schválené uznesením OZ č. 24/A18/2012 zo dňa 14.12.2012, 
t.j. výška nájomného  je 10 €/1m2 

 
F: Súhlasí: 

1. s evidenciou projektovej dokumentácie na akciu „Rekonštrukcia Probstnerovej kúrie“ 
v účtovníctve obce – v hlavnej knihe na účte 04205 ako nedokončená investícia, 
pretože táto projektová dokumentácia zostáva aktuálna 

2. s geometrickým zameraním časti obecnej parcely C KN 304  pri rodinnom dome 
Jaroslava Šašalu, Jakubany 218, ktorý žiada o možnosť odkúpenia časti tejto parcely 
o výmere 23 m2. Hranicu zamerania zastupiteľstvo určilo od hranice parcely 310, 
zapísanej na LV 796 po oplotenie Probstnerovej kúrie, ktorá tvorí prirodzenú hranicu 
celého dvora. K samotnej realizácii  geometrického zamerania je žiadateľ povinný 
prizvať starostu obce, resp. poslanca zastupiteľstva.  
Na základe predloženého geometrického plánu bude zverejnený zámer obce  uvedenú 
parcelu odpredať 

3.   s vydaním  záväzného   stanoviska  Obce   Jakubany  na  zmenu   užívania  stavby  -  
 rodinného domu č. 409 na nebytové priestory za účelom zriadenia predajne pre 
Štefana Ryboviča, Jakubany 444 

  
G: Vyzýva: 

1. Štefana Mruga a Katarínu Mrugovú, bytom Jakubany 301 na odstránenie betónového 
múrika z obecnej parcely E KN 13736/21 pristaveného k hospodárskej budove 
z dôvodu zasahovania do miestnej komunikácie 

 
V Jakubanoch  13. 12. 2013 
 
                                                                                                
 

          PhDr. Dufala Jozef 
                                                                                             starosta obce              


