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U Z N E S E N I E   č.  3 

 
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 20. 2. 2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1.  jednomyseľne doplnený program tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z druhého zasadnutia OZ 
4. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
5. Správa veliteľa o činnosti DHZ v roku 2014 
6. Odporúčania zástupcu starostu obce k vydaniu potvrdení  na základe žiadostí 

o majetkoprávnom vysporiadaní parciel občanov 
7. Kamerový systém – vyhodnotenie verejného obstarávania – výber dodávateľa 
8. Strava pre dôchodcov obce – vyhodnotenie verejného obstarávania – výber 

dodávateľa 
9. Návrh na zmenu VZN 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkov, čl. 3 – 

Cintorínske poplatky 
10. Návrh na zmenu VZN 6/1998 – Trhový poriadok o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb 
11a. Správa  hlavného  kontrolóra   o  kontrolnej  činnosti  za  rok  2014  a   Záznamy  

             o výsledkoch následných finančných kontrol č. 1-4/2014 a 1/2015 
11b.Voľba hlavného kontrolóra obce  
12. Rôzne 
13. Záver 

      Za overovateľov zápisnice určuje Radoslava Mačugu a Mgr. Jozefa Bakoša 
 

  2.   jednomyseľne    odpredaj   nehnuteľnosti   Eve   Kolčákovej,  nar.  30. 1. 1967,  bytom  
v Jakubanoch 42  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 5 o výmere 40 m2, ktorý bol odčlenený 
z parcely EKN 4258/8, zapísaný na LV 6930, druh pozemku zastavaná  plocha podľa 
GP č. 65/2014 vyhotoveného Zdenom Balážom, Nová Ľubovňa 364 zo dňa 
06.11.2014 za kúpnu cenu 4,00 EUR/m2 , celkom za 160,00 €.  

 
    Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
 

Uvedený diel 5 o výmere 40 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 4258/8, zapísaný 
na LV 6930, druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 65/2014 sa nachádza 
v parcelách CKN  2289 a 2499/9, ktoré menovaná majetkoprávne vysporiadáva a tieto 
sa nachádzajú pri rodinnom dome súp.č.42      

3. jednomyseľne zriadenie komisie z poslancov Jána Compľa, Radoslava Mačugu a Ing. 
Jána Krajňáka staršieho na  výber dodávateľa v rámci verejného obstarávania na 
dodanie kamerového systému v obci Jakubany 
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4. jednomyseľne Dodatok č. 2 k VZN 1/2012, ktorým mení Článok 3 Cintorínske 
poplatky v znení: 

− za prenájom priestoru jednohrobky na dobu 10 rokov pre žijúcich občanov s trvalým 
pobytom v obci        17,00 € 

− za prenájom priestoru dvojhrobky na dobu 10 rokov pre žijúcich občanov s trvalým 
pobytom v obci           34,00 € 

− za miesto na cintoríne s hrobkou na jestvujúci hrob pri pochovávaní občanov bez 
trvalého pobytu        34,00 € 

− pri pochovávaní občanov bez trvalého pobytu s pôvodom v obci             150,00 €                           
− za miesto na cintoríne  s vytvorením novej hrobky pre žijúcich občanov  bez pôvodu 

v obci   a trvalého pobytu v obci na dobu 10 rokov                 480,00 €                                                                                                                          
5. jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o trhovom poriadku 

a podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na území 
obce Jakubany ( Trhový poriadok ) 

6. jednomyseľne  vstup  obce    Jakubany do   združenia   MAS –  verejno - súkromného   
      partnerstva pod názvom „Partnerstvo pre región“ počas rokov 2015 -2020 
7.  jednomyseľne spoluprácu na príprave a implementácii stratégie rozvoja územia, alebo 

iných programov založených na princípoch prístupu LEADER počas rokov 2015 -
2020v zmysle práv a povinností členov MAS pod názvom „Partnerstvo pre región“, 
ktoré sú upravené stanovami 

8. jednomyseľne ročný poplatok pre MAS „Partnerstvo pre región“ vo výške 100,00 € na 
jeden rok 

 
B. Žiada: 

1. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o prehodnotenie VZN 1/2012 o určení ostatných 
miestnych poplatkov, a to poplatkov, ktoré sa týkajú úhrady za organizovanie tanečných 
zábav a diskoték – Čl. 1, I. Nájomné za priestory kultúrneho domu: bod 4b), III. 
Poplatok  za odpad, IV. Poplatok za upratovanie, VII. Príspevok na údržbu a kultúru 

2. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie zverejňovania rozpočtu obce 
a záverečného účtu obce na internetovej stránke obce 

3. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o úpravu zadnej prístupovej cesty k futbalovému 
ihrisku 

4. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o preverenie stavu kuchynského vybavenia kuchyne 
Kultúrneho domu a potreby nákupu riadu, tanierov a mrazničky 

 
C.  Berie na vedomie 

1. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o plánovanom stretnutí s riaditeľom ZŠ 
s MŠ PhDr. Ladislavom Žileckým, na ktorom budú riešiť  aj kapacitu MŠ 

2. informáciu veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Jakubanoch Jozefa Dufalu 
o činnosti DHZ v roku 2014 

3. výsledok verejného obstarávania na výber dodávateľa stravy pre dôchodcov obce 
Jakubany od 2. 3. 2015 prostredníctvom firmy Pavol Vyšovský, Hala Marianna, 
Levočská 365/31, Stará Ľubovňa za cenu 2,78 € za jeden obed 

4. Správu hlavného kontrolóra Obce Jakubany Mgr. Jaroslava Kundľu  o kontrolnej 
činnosti za rok 2014 so Záznamami o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1 - 4/14 a 
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/15 

5. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o uzatvorení Mandátnej zmluvy so 
Štefanom Gedrom, Plavnica 70, IČO: 33080615 na zabezpečenie požiarnej ochrany, 
bezpečnotechnickej služby a plnenie činnosti zdravotnej služby 
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D. Ruší 

1. jednomyseľne platnosť uznesenia č. 44/A5/2014 zo dňa 25. 9. 2014 z dôvodu 
nemožnosti jeho právoplatnej realizácie na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, odbore 
katastrálnom 

 
E. Ukladá 

1. Komisii pre rozvoj, výstavbu a inovácie, aby na základe žiadosti Jána  a Anny 
Marchevkových, Jakubany 158 o odpredaj obecnej parcely CKN 2468/3 vykonala 
obhliadku na uvedenej parcele a k možnosti odpredaja zaujala stanovisko 

2. Komisii pre rozvoj, výstavbu a inovácie, aby na základe žiadosti Andreja Dufalu, 
Jakubany 322 vykonala obhliadku na uvedenej parcele a k žiadosti zaujala stanovisko 

 
F. Nemení 

1. platné uznesenie č. 44/D3/2014 zo dňa 25. 9. 2014 vydané pre Annu Stasovú, MPČĽ 
21/3053, Poprad 

 
G. Zvolilo: 

1. počtom hlasov sedem v zmysle § 18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  do   
funkcie hlavného kontrolóra obce Jakubany Mgr. Jozefa Mačugu,  nar. 2.4.1987, 
bytom Jakubany č. 460 na funkčné obdobie 6 rokov s rozsahom pracovného úväzku 
0,25  

 
 
V Jakubanoch 20. 2. 2015 
       Ing. Ján Krajňák 
       starosta obce 


