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U Z N E S E N I E   č.  38 
 

z tridsiateho ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 21. 2. 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A: Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program tridsiateho ôsmeho  zasadnutia upravený a doplnený  v týchto 
bodoch: 

3a) interpelácie poslancov 
3b) otázky občanov 

       Za overovateľov zápisnice určuje Slavomíra Poľanského a Ing. Štefana Vasiľa 
2. jednomyseľne zverejnenie Zámeru obce o prevode nehnuteľného majetku obce 

Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa na odpredaj  časti z  obecnej parcely EKN 
13746/5, zapísanej na LV 6930 ako zastavaná plocha o výmere 536 m2 a parcely EKN 
13746/10 , zapísanú na LV 7016  o výmere 86 m2 
Pokiaľ k tomuto zámeru nebude vznesená  žiadna pripomienka, môže Obec Jakubany 
pristúpiť k odpredaju  

3. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Anne Poľančíkovej, rod. Gabštúrovej,  bytom 
v Novej Ľubovni č. 252  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 časti  z  obecnej parcely EKN 13746/5, 
zapísanej na LV 6930 ako zastavaná plocha o výmere 536 m2 a parcely EKN 
13746/10 , zapísanú na LV 7016  o výmere 86 m2.  

 
Geometrickým plánom č.8/2014 vyhotoveným Jánom Štellmachom bol z pôvodnej 
parcely EKN 13746/5 odčlenený diel 1 o výmere 310 m2, diel 2 o výmere 81 m2, diel 
3 o výmere 133 m2, diel 4 o výmere 12 m2 a z parcely EKN 13746/10 bol odčlenený 
diel 5 o výmere 86 m2. 

  
 Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedené diely o výmere 622 m2 sa nachádzajú vo dvore pri  rodičovskom rodinnom 
dome súp.č. 119, ktorý ho  užíva  dlhodobo a nerušene. Chybou ROEP  sa vymazal 
LV 1212 na ktorom bolo zapísané vlastníctvo rodičov.    

 
Odpredáva sa celkom diel 1 o výmere 310 m2 za cenu 1,00 € a diely 2,3,4 a 5 
o výmere 312 m2 za cenu 4 € za 1 m2, t.j. za 1 248,00 €. Celková cena za odpredávané 
diely predstavuje sumu 1 249,00 € 

4. jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 1, kde sa 
jedná: 
a)    o   povolené  prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s ods.  

2, písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej   
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

            b)  u   bežných   výdavkov o   presun  rozpočtových  prostriedkov medzi  jednotlivými    
      položkami 
 
Príjmová časť  BP  -  kódy zdrojov: 41, 11T1, 11T2,72, 111:  navýšenie o 32 002,52 € 
Výdajová časť BV - kódy zdrojov: 41, 111, 72, 11T1, 11T2:  navýšenie o 32 002,52 € 
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Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť: 1 605 778,52 €  

      Výdajová časť: 1 576 199,52 € 
 
jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2014 pre rozpočtovú organizáciu Základná 
škola s materskou školou v obci Jakubany ako súčasť Rozpočtového opatrenia č.1 , 
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 ( vlastné príjmy ZŠ s MŠ). 
Bežné príjmy sú zvýšené o finančné prostriedky dosiahnuté z vlastných príjmov školy     
o sumu  1 978,52 € .  
Bežné výdavky sa zvyšujú v podprograme 8.1 Základná škola o sumu 1 978,52 €, 
 presný   účel použitia týchto prostriedkov podľa jednotlivých položiek a podpoložiek      
určí riaditeľ školy 

 

jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2014 pre rozpočtovú organizáciu Základná 
škola s materskou školou v obci Jakubany ako súčasť Rozpočtového opatrenia č.1 , 
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  na základe oznámenia Okresného úradu v Prešove, odbor 
školstva o výške normatívnych  a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 
2014: 

       Bežné príjmy zvýšené vo výške      4 050,00 € 
       Bežné výdavky /600-641/ celkom       4 050,00 €, v tom: 
       Program 8 .1 Základná škola                          2 703,00 € 
                                   8.2  Materská škola                      1 347,00 € 
       Dotácia na prenesený výkon sa použije na bežné výdavky 

5. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jaroslavovi Šašalovi, nar. 28. 11.1978,  bytom 
v Jakubanoch č. 218  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. 1 o výmere 23 m2 odčlenený z 
parcely č. CKN 304, druh pozemku zastavaná plocha, zapísaný na LV 27869 podľa 
geometrického plánu č. 1/2014 zo dňa 7. 1. 2014, ktorý vypracoval Ján Štellmach.. 
Uvedený diel sa nachádza vo dvore pri rodinnom dome žiadateľa,  ktorý ho užíva 
dlhodobo nerušene. Odpredáva sa celkom 23 m2 za cenu 4,00 € za 1 m2, celková cena 
predstavuje sumu 92,00 € 

6. jednomyseľne text do kroniky obce Jakubany, ktorý za roky 2008 – 2012, ktorý 
spracovala Mgr. Alena Vargová. Odmena za vykonanú prácu bude vyplatená v zmysle 
uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 13/A5/2011 

7. jednomyseľne zvýšenie denného finančného limitu hlavnej pokladne obce Jakubany 
na 7 000.- € od 21. 2. 2014 

8. jednomyseľne dotáciu pre neziskovú organizáciu  Dobrovoľný hasičský zbor 
Jakubany v sume 500.- € pre rok 2014 na jej celkový chod 

9. jednomyseľne Prílohu č. 1 k VZN 2/2011 zo dňa 7. 12. 2011, a to: 
Zásady tvorby a čerpania finančnej zábezpeky na užívanie nájomného bytu 
Vnútornú smernicu k prílohe č. 1VZN 2/2011 

10. jednomyseľne Plán kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  Obce  Jakubany  na  1. 
polrok 2014 
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B: Súhlasí: 
1. s rozšírením počtu predajní v obci Jakubany na zabezpečenie predaja tovaru z titulu 

osobitného príjemcu na výkon vecného plnenia štátnej sociálnej dávky – prídavku na 
dieťa a príplatku k prídavku na dieťa o predajňu Ing. Ján Krajňák – POEL, Jakubany 
426. S majiteľom tejto predajne bude podpísaná Dohoda o predaji a nákupe tovaru na 
dobu určitú do 31. 12. 2014 s možnosťou opakovaného predlžovania o vždy  jeden 
kalendárny rok pri bezproblémovom zmluvnom vzťahu 

2. s vytvorením neziskovej organizácie „Dobrovoľný hasičský zbor Jakubany“, 
štatutárom ktorej  je Jozef Dufala, Jakubany č. d. 14  

 
C: Berie na vedomie: 

1. informáciu o plnení uznesení zo svojho tridsiateho šiesteho a tridsiateho siedmeho  
zasadnutia  

2. informáciu poslanca Ing. Štefana Vasiľa o grante Nadačného fondu Slovenskej 
sporiteľne  -  Pontis 

3. informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o stanovenom termíne  30. 4. 2014, 
dokedy má byť dokončená elektronická  evidencia kníh v obecnej knižnici  

4. informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o zverejnení Kroniky obce Jakubany na  
internetovej stránke obce 

5. informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o doručení žiadosti Boženy Dunkovej, 
Jakubany 520 o zmenu dodávateľa tovarov formou osobitného príjemcu za prídavky 
na deti  s falošnými podpismi  

6. informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o zverejnenej Výzve na dodanie 
svietidiel na verejné osvetlenie LED žiarovkami 

7. informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o výpovedi nájomnej zmluvy 
Vladimírom Palenčárom z BD  č. 666, byt 7/1 k 30. 4. 2014 

8. informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o výkone kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu v obci Jakubany 

 
D: Zamieta: 

1. žiadosť Kataríny Mrugovej, bytom Jakubany 301 o odpredaj obecného podielu 
z parciel EKN 472/2, 595 a 597, zapísaných na LV 7199, podľa GP  č. 4/2014 
vyhotoveného Ing. Oľgou Mlynarčíkovou dňa 15. 1. 2014, kde Obec Jakubany vlastní 
podiel 13/168 z dôvodu, že na uvedených parcelách sú ešte iní spoluvlastníci. Obec 
zverejní zámer o odpredaji uvedeného dielu až po vysporiadaní dielov ostatných 
spoluvlastníkov, t.j., svoj podiel môže odpredať až ako posledná. Zverejnenie zámeru 
o odpredaji obecného dielu je však podmienené splnením uznesenia č. 36/G1/2013 zo 
dňa 13. 12. 2013 o odstránení betónového múrika z obecnej parcely E KN 13736/2, 
ktorý zasahuje do miestnej komunikácie  

 
E: Neodporúča: 

1. stanoviť Obcou Jakubany poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia z dôvodu veľmi nízkeho počtu firiem, ktoré svojou činnosťou 
v obci ovzdušie znečisťujú. Stanovenie poplatkov by bolo pre obec neefektívne 
z dôvodu administratívnej náročnosti 

 
F. Žiada: 

1. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu, aby na nasledujúce zasadnutie prizval riaditeľa ZŠ 
s MŠ PhDr. Ladislava Žileckého, ktorý podá vysvetlenie k Finančnému rozpočtu na  
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záujmovú činnosť od 1. 1.  do 30. 6.2014, Finančnému rozpočtu na CVČ od 1. 9. – 31. 
12. 2014 a k Finančnému rozpočtu nákladov na ŠKD 2014 

 
V Jakubanoch  21. 2. 2014 
 
                                                                                                
 

          PhDr. Dufala Jozef 
                                                                                             starosta obce              


