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U Z N E S E N I E   č.  40 
 

zo štyridsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 25. 4. 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A: Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program štyridsiateho  zasadnutia. Za overovateľov zápisnice určuje 
Jána Grajzingera a Jána Čopjaka 

2.  jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jánovi Grošovi. 1. 10. 1950, bytom 
v Podolínci, ulica Tatranská  č. 31  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 podiel 1 o výmere 409 
m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 687, zapísanej na LV 3557 ako orná pôda   
podľa GP č. 286/2003 a tento podiel bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 
1627/35.  Kúpna cena v sume 1 022.- Sk  za parcelu CKN 1627/35 o výmere 409 m2 
bola uhradená 15. 10. 2008, doklad P1/P/233 na základe pôvodnej Kúpnej zmluvy 
zo dňa 25. 9. 2008 

 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedená parcela CKN 1627/35 o výmere 409 m2 sa nachádza v k. ú. Nová 
Ľubovňa, ktorú menovaný  užíva dlhodobo a nerušene 

3. jednomyseľne Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou 
školou, 065 12 Jakubany 151, vydanej Obcou Jakubany č. 343/2008 zo dňa 19. 5. 
2008 
Zriaďovacia listina sa mení v bodoch: 
 I. 3. Súčasti školy, ktorý sa nahrádza novým textom 

    II.    Za  bod 3  sa vkladá  bod 3a  –  vymedzenie základných  verejnoprospešných     
            činností  školy 

                III.  Doplnenie časového obmedzenia 
    IV.  Doplnenie    dátumu a   čísla    rozhodnutia    Ministerstva   školstva   SR   
           o zaradení do   siete škôl 

4. jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 2, 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:  11:           navýšenie o   4 239,93 € 
Výdajová časť BV – kódy zdrojov:   72, 41,111:  navýšenie o   6 419,93 € 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:      1 610 018,45 €  
Výdajová časť:   1 582 619,45 € 

5. jednomyseľne opravu a údržbu vestibulu Kultúrneho domu, a to výmenu svietidiel, 
opravu stropu akustickým protipožiarnym sadrokartónom  a výmenu druhých 
vstupných hliníkových dverí za plastové 
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6. jednomyseľne pridelenie bytu č. 1/2 v obecnom nájomnom bytovom dome popisné 
číslo 667 žiadateľke Kataríne Duračinskej, bytom Jurkovičova 418, Batizovce od 1. 
6.2014  

7. jednomyseľne  plat starostu obce Jakubany PhDr. Jozefovi Dufalovi s účinnosťou od 
1. 6. 2014: 

    a)  podľa § 3 ods. 1 zákona. 253/1994 Z. z.  v sume 1 594,- € 
b)  podľa  §4 ods. 2 zákona. 253/1994 Z. z.  plat zvýšený o 70% v sume                           

116,00 €,  spolu   2 775,00 € 
8. jednomyseľne doručiť do každej rodiny bezplatne jeden kus publikácie „Jakubianske 

piesne“.  Ostatné výtlačky nepoužité pre potreby obce na reprezentáciu obce obec 
odpredá záujemcom za cenu 2,00 € za jeden kus 

9. jednomyseľne odmenu v  sume 1 000,00 € pre autora publikácie – knihy 
„Jakubianske piesne“ pána Michala Kundľu, bytom Jakubany 449  

10. jednomyseľne postup pred prijatím stanoviska Obce Jakubany pri majetkoprávnom 
vysporiadaní súkromných pozemkov: 

a) Žiadosť bude podaná na Obecný úrad Jakubany  v predpísanej forme spolu 
s návrhom na vydanie potvrdenia 

b) Žiadosť a návrh budú obsahovať tieto náležitosti: osobné údaje žiadateľa 
(meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa), dôvod podania žiadosti, číslo 
listu vlastníctva, číslo parcely, pod akým poradovým číslom a pod akým 
menom si žiadateľ uplatňuje potvrdenie a v akej výške podielu 

c) Žiadosť bude zverejnená najmenej 15 dní pred zasadnutím Obecného 
zastupiteľstva 

d) Zastupiteľstvo prehodnotí žiadosti jeden krát mesačne 
e) Zasadnutie zastupiteľstva počas rozhodovania o tomto bode programu bude 

neverejné 
f) Pri vysporiadaní pozemkov v intraviláne obce je  nutné doložiť geometrický 

plán 
g) O vyhovení, resp. nevyhovení žiadosti bude vydané uznesenie Obecného 

zastupiteľstva 
 
B: Zamieta: 

1. žiadosť Michala Ryboviča a manželky Heleny Rrybovičovej, Jakubany č. 70 
o odkúpenie obecnej parcely č. KN C 2010/2 – orná pôda  o výmere 575 m2, podľa 
GP 2010/1. O odpredaj môže požiadať nový vlastník parcely 2010/1, ktorý si túto 
parcelu majetkoprávne vysporiada v celosti 

 
C: Berie na vedomie: 

1. Správu nezávislého audítora  o overení účtovnej závierky Obce Jakubany  k 31. 12. 
2013 a Prehlásenie k účtovnej závierke k 31. 12. 2013 audítorky obce Ing. Márie 
Schreterovej, SKAU 533, Kukučínova 26, Kežmarok 

2. Správu o hospodárení za rok 2013 
3. Správu o plnení rozpočtu za rok 2013 – Základná škola s materskou školou Jakubany 
4. Správu o hospodárení so zvereným majetkom obce za rok 2013 
5. informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o výsledku kontroly Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky v rokoch 2010 – 2013, číslo poverenia 565/01 
zo dňa 17. 1. 2014 a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov 

6. Protokol o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených 
nedostatkov z kontrol vykonaných Najvyšším kontrolným úradom  Slovenskej 
republiky v rokoch 2010 – 2013, číslo poverenia 565/01 zo dňa 17. 1. 2014, 
vypracovaný 21. 3. 2014, obci Jakubany odovzdaný 27. 3. 2014   
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7. výpoveď Jany Dziakovej z nájomného bytu č. 1/2 v bytovom dome obce Jakubany p. 
č. 667 k 31. 5. 2014 

8. informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o úprave priestranstva pri múre ZŠ 
s MŠ, kde sa v priestore od chodníka k múru uloží dlažba, resp. betón 

 
D: Ruší: 

1. s okamžitou platnosťou činnosť „Komisie na riešenie žiadostí o majetkoprávne 
vysporiadanie nehnuteľností“ 

 
E. Ukladá: 

1. Komisii priestupkovej, stavebnej a  poľnohospodárskej vykonať na mieste samom 
obhliadku parciel EKN 13736/2 – diel 15 o výmere 19 m2, EKN13736/3 – diel 16 
o výmere 15 m2 a diel 17 o výmere 44 m2. vyznačených podľa GP 3/2014 

 
F: Žiada 

1. starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o dokončenie vysporiadania vlastníckeho vzťahu 
Obce Jakubany k miestnym komunikáciám 

 
 
 
V Jakubanoch  25. 4. 2014 
 
                                                                                                
 

          PhDr. Dufala Jozef 
                                                                                             starosta obce  
          signed             


