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U Z N E S E N I E   č.  39 
 

z tridsiateho deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 21. 3. 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A: Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program tridsiateho deviateho  zasadnutia. Za overovateľov zápisnice 
určuje Mikuláša Guzleja a Jozefa Dufalu 

2. počtom hlasov šesť ku dvom dotácie pre ZŠ s MŠ v Jakubanoch na rok 2014 takto: 
 

- na Záujmovú činnosť  od 1.1.2014 – 30. 6. 2014 v celkovej sume  8 288,40 €  podľa 
priloženého zoznamu žiakov navštevujúcich záujmovú činnosť v škole a kópií 
rozhodnutí o prijatí žiakov 
- na Centrum voľného času  od 1. 9. 2014  - 31. 12. 2014  v celkovej sume  5 525,60 € 
podľa priloženého zoznamu žiakov navštevujúcich záujmovú činnosť v škole a kópií 
rozhodnutí o prijatí žiakov  

 
V mesiacoch júl a august 2014 záujmová činnosť v ZŠ s MŠ vykonávaná nebude 

 

Pre Školský klub detí je od 1.9.2014 do 31.12.2014 určená suma 6 412 € podľa 
priloženého zoznamu žiakov navštevujúcich záujmovú činnosť v škole a kópií 
rozhodnutí o prijatí žiakov  
Finančné prostriedky Záujmovú činnosť  od 1.1.2014 – 30. 6. 2014  budú uvoľňované 
mesačne, za mesiace január, február, marec a apríl 2014 budú poukázané ZŠ s MŠ 
v jednej splátke v mesiaci marec 

 
Finančné prostriedky na Školský klub detí a Centrum voľného času budú uvoľňované 
od 1. 9. 2014 mesačne 

 
Ostatné podmienky poskytovania finančných dotácií z rozpočtu obce Jakubany na 
mimoškolské záujmové aktivity žiakov na 1. polrok 2014 budú stanovené v Zmluve so 
ZŠ s MŠ Jakubany 

3. poplatok rodiča za jedno dieťa v Školskom klube  detí pri ZŠ s MŠ Jakubany od 1. 9. 
2014 v sume tri EUR za jeden mesiac. Tieto prostriedky budú vlastnými príjmami 
školy 

4. pridelenie bytu č. 7/1 v obecnom nájomnom bytovom dome popisné číslo 666 
žiadateľom Jane Gončarovej, bytom Jakubany 166 a Martinovi Dvorščákovi, bytom 
Mierová 9, Stará Ľubovňa od 1. 5. 2014 

5. pridelenie bytu č. 8/1 v obecnom nájomnom bytovom dome popisné číslo 666 
žiadateľke Renáte Majovskej, bytom Jakubany 199 od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 

6. jednomyseľne poskytnutie finančného príspevku pre Folklórnu skupinu Kečera – 
mládež vo výške 7 000 € na prezentáciu obce Jakubany v USA na základe pozvania 
Carpato-Rusyn Society  915 Dickson Street, Munhall, PA 15120 na Slovenský festival 
v USA.  Finančné prostriedky musia byť použité ako pomerná časť ceny leteniek, na 
základe predloženého dokladu o úhrade leteniek 

7. jednomyseľne oslobodenie od poplatkov za prenájom priestorov Kultúrneho domu 
v Jakubanoch na usporiadanie zábavy pre Folklórnu skupinu Kečera – mládež. 
Usporiadatelia uhradia poplatky za energie a vodu 

8. jednomyseľne predlženie dohody s Gustávom Dunkom, Jakubany 541o dočasnom 
umiestnení drevenej stavby na obecnej parcele CKN 2495/1 do 30. 9. 2014 
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9. jednomyseľne výber dodávateľa na realizáciu zákazky    „Dodávka a montáž okien 
v obecnej budove č. 91“ podľa § 9, ods. 9 zák. č. 25/2006 o verenom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe 
vykonaného prieskumu trhu bude dodávateľom na predmetnú zákazku firma 
DULEXIM s.r.o., Garbiarska 19/82, Stará Ľubovňa, IČO 36501514 s cenou 862,60 €  
( s DPH 1 035,11) v zmysle Cenovej ponuky 38/2014 zo dňa 24. 2. 2014 

10. jednomyseľne výber dodávateľa na realizáciu zákazky „LED svietidlá pre verejné 
osvetlenie v obci Jakubany“ “ podľa § 9, ods. 9 zák. č. 25/2006 o verenom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe 
vykonaného prieskumu trhu bude dodávateľom na predmetnú zákazku firma  Elektro 
Alica, Budovateľská 16, Stará Ľubovňa, IČO 31004369 s cenou 8 240 € ( s DPH 
9 888 € - príruby 100 cm ) v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10. 3. 2014 

 
B: Konštatuje: 

1. že takto formulovaným žiadostiam Jozefa Bakoša, Jakubany 587 a Anny Bakošovej, 
Jakubany 587 nemôže vyhovieť z dôvodu, že obec v zmysle platných právnych 
predpisov, najmä Zákona o majetku obcí č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších 
predpisov nemôže nehnuteľný majetok darovať, ale ho môže iba predať a všetko iba 
podľa postupov stanovených citovaným zákonom 

 
C: Berie na vedomie: 

1. informáciu poslanca Ing. Štefana Vasiľa, ktorý pripraví návrh na uznesenie pre postup 
práce  Komisie na riešenie žiadostí o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností 

2. Oznámenie funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov za rok 2013, ktoré 
v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o  ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verených funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z. podal starosta 
obce PhDr. Jozef Dufala, a ktoré 21. 3. 2014 prerokovala Komisia pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií 

 
D: Nesúhlasí: 

1. s vydaním potvrdenia pre Katarínu Kurcinovú, Jakubany 166 o vydržaní vlastníckeho 
práva parcele E KN 4118/5,  zapísanej na LV  7843 na meno Demeter Beskid  

2. s umiestnením reklamných pútačov firmy Rabaka reklamné panely, s.r.o., Rampová 5, 
Košice v obci Jakubany 

 
E. Žiada: 

1. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu, aby zaslal majiteľom domu súpisné číslo 25, ktorý 
stál na parcele CKN 2246 a je zapísaný na LV 2455 výzvu na odstránenie stavebného 
a komunálneho odpadu z uvedeného pozemku 

2. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o zabezpečenie cenovej kalkulácie na výmenu 
svietidiel a úpravu stropu vo vestibule kultúrneho domu v Jakubanoch za účelom 
vykonania prieskumu trhu v zmysle Zákona. č. 25/2006 o verenom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
V Jakubanoch  21. 3. 2014 
 
                                                                                                
 

          PhDr. Dufala Jozef 
                                                                                             starosta obce              


