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U Z N E S E N I E   č.  44 
 

zo štyridsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 25. 9. 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 

 
A: Schvaľuje: 
1. jednomyseľne program štyridsiateho štvrtého zasadnutia. Za overovateľov zápisnice 

schvaľuje poslancov  PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Jána Grajzingera 
2. počtom hlasov 8:1 pre školský rok 2014/2015 výšku  poplatku zo strany rodičov za 

návštevu detí v Centre voľného času pri ZŠ s MŠ Jakubany. Poplatok je odvodený od 
odovzdania vzdelávacieho poukazu Centru voľného času pri ZŠ s MŠ Jakubany takto: 

- žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany má bezplatne 
jeden krúžok v ZŠ s MŠ Jakubany a účasť na jednorazových aktivitách 

- žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany má bezplatne 
jeden krúžok a za každý ďalší uhradí poplatok 5,00 € na školský rok 

- žiak, ktorý neodovzdal vzdelávací poukaz CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany  a prihlásil sa 
do krúžkov v ZŠ s MŠ uhradí poplatok 10 € na školský rok  a môže sa bezplatne  
zúčastniť jednorazových záujmových aktivít CVČ 

3. jednomyseľne zmenu Dodatku č. 1 k VZN 2/2010 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Jakubany, kde sa mení § 4, bod 5 – ostatní stravníci: potraviny 1,12 
€, réžia 1,28 €, celkom 2,40 €. K zmene dochádza z dôvodu poskytovania stravy 
dôchodcom obce Jakubany, ktorí majú nárok na príspevok zo strany obce od 1.9.2014 

4.  jednomyseľne odkúpenie parciel CKN 2468/12 o výmere 46 m2, zapísanej na LV 9992 
od súčasných vlastníkov Rybovičovej Kataríny, Jakubany 556 a Miroslava Kolčáka, 
Jakubany 59 a CKN 2468/21 o výmere 37 m2, zapísanej na LV 9991 od súčasnej 
vlastníčky Kataríny Rybovičovej, Jakubany 556 podľa GP34/2014 vypracovaného 
Štefanom Guľašim. Uvedené parcely sú súčasťou miestnej komunikácie Guľova ulica, 
ktorú si Obec Jakubany vysporiadáva do vlastníctva.  
     Obec Jakubany   odkúpi  podľa  uvedeného GP 34/2014 celkom 83 m2 za cenu 
4,00 €/m2, v hodnote  332,00 €, pričom od Mirolava Kolčáka, Jakubany č. d. 59 
odkúpi 23 m2 v hodnote 92,00 € a od Kataríny Rybovičovej, Jakubany č. d. 556 
odkúpi 60 m2 v hodnote 240,00 € 

5. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Eve Kolčákovej, nar. 30. 1. 1967, bytom 
Jakubany 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 diel 6 o výmere 40 m2, ktorý bol odčlenený 
z parcely EKN 4258/8, zapísanej na LV 6930, druh pozemku zastavaná plocha a  diel 
7 o výmere 1 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 13810/1, zapísaný na LV 
6930,druh pozemku zastavaná plocha podľa GP - plánu č. 272/2014. Obec odpredáva 
41m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2 , celkom 164,00 EUR 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedené diely  6 o výmere 40 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 4258/8, 
zapísaný na LV 6930, druh pozemku zastavaná. plocha a  7 o výmere 1 m2, ktorý bol 
odčlenený z parcely EKN 13810/1, zapísaný na LV 6930, druh pozemku zastavaná. 
plocha podľa GP č. 272/2014 sa nachádzajú v parcelách CKN 2290 a 2499/9, ktoré 
menovaná majetkoprávne vysporiadáva a tieto sa nachádzajú pri rodinnom dome súp. 
č.42 
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6. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Slavomírovi Katreničovi, nar. 24. 6. 1979 
a manželke Mgr. Monike Katreničovej, rod. Guľašiovej, nar. 13. 1. 1985 , bytom 
Jakubany 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 trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.   

Obec Jakubany odpredáva 4/24 z parcely CKN 1349 o výmere 113 m2, druh 
pozemku orná pôda, ktorá je zapísaná na LV 1308, ktorý činí 19 m2 Obec odpredáva 
19 m2 za cenu 4,00 € za 1m2, celkom 76,00 € 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedený podiel 4/24 sa nachádza v parcele CKN 1349 o výmere 113 m2, zapísanej na 
LV 1308, ktorá sa nachádza pod ich rodinným domom č. 477, kde obaja kupujúci túto 
parcelu užívajú a sami sú už spolupodielníkmi v podiele 20/24 

7. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jozefovi Bielovodskému, nar. 22. 10. 1947, 
bytom Jakubany 247  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 diel 2 o výmere 11 m2, ktorý bol odčlenený 
z parcely CKN 2612/13, zapísanej na LV 3339 ako orná pôda, diel 3 o výmere 68 m2 
ktorý bol odčlenený z parcely CKN 2658/3, zapísanej na LV 3339 ako zastavaná 
plocha a diel 1 o výmere 5 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 7136/5, zapísanej 
na LV 6930, ako TTP podľa GP - plánu č. 46/2014 vyhotoveným Štefanom Guľašim. 
Obec odpredáva 84 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2 , celkom 336,00 EUR 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedené  diely: 2 o výmere 11 m2 odčlenený z parcely CKN 2612/13, diel 3 
o výmere 68 m2 odčlenený z parcely EKN 2658/3 a diel 1 o výmere 5 m2 odčlenený 
z parcely EKN 7136/52 sa nachádzajú okolo  rodinného domu menovaného  ako 
prístupová cesta      

8. jednomyseľne odmenu hlavnému kontrolórovi Obce Jakubany Mgr. Jaroslavovi 
Kundľovi  za jeho prácu pre obec vo výške 1 000,00 € 

9. jednomyseľne predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytu s nájomníkmi v bytovom dome 
B, popisné číslo 667 od 1. 11. 2014 na dobu troch rokov v súlade so Zákonom 
443/2010 Z .z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

10. jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 5 v súlade 
s ods. 2 písmena a) §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa jedná o presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a výdavky 
Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:  41,111,11T1,11T2:    navýšenie o 61 748,00 € 
Výdajová časť BV – kódy zdrojov:   41,111,11T1,11T2:    navýšenie o 61 748,00 € 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:  1 686 548,56 €  
Výdajová časť:  1 659 149,56 € 

11. jednomyseľne odmenu pre Máriu Katreničovú, Jakubany 11 za účasť na súťaži 
„Babička roka“ , a to finančnú odmenu v sume 100 € a vecnú odmenu – kyticu 

12. jednomyseľne text do kroniky za rok 2013 spracovaný kronikárkou obce Mgr. Alenou 
Vargovou 
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B:  : Súhlasí: 
1. s podaním ponuky na odpredaj prebytočného majetku obce: „Kanalizácia Obce Jakubany  

- vetva A, A-A, A_B v dĺžke 3 238 m vybudovanej v roku  2005 v celkovej hodnote 
11 518 162 Sk v akcii Čistá voda – koryto Popradu a Dunajca“ Podtatranskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, Poprad 

 
C: Berie na vedomie: 
1. stav knižničného fondu Obecnej knižnice Jakubany po fyzickej inventarizácii vykonanej 

Evou Fáberovou a Mgr. Máriou Bučkovou ako osobami zodpovednými za vedenie tejto 
knižnice, a to na základe zoznamu chýbajúcich kníh  v počte 131 a hodnote 207,64 €, 
u ktorých nie je možné zistiť vypožičateľa 

2. Správu o priebežnom rozpočtovom hospodárení obce Jakubany k 30. 6. 2014 
3. Príkaz č. 1 starostu obce na vykonanie fyzickej inventarizácie obecného majetku k 31. 12. 

2014 
4. informáciu veliteľa DHZ Jakubany Jozefa Dufalu o zakúpení elektrocentrály z dotácie 

poskytnutej Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR 
5. Spoločný program odpadového hospodárstva zúčastnených miest a obcí okresu Stará 

Ľubovňa na roky 2011 – 2015 pre pôvodcu: Obec Jakubany 
 
D. Nemá výhrady:  
1. k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel: EKN 487 o výmere 96 m2, zapísanej na LV 

7197 a EKN 488 o výmere 68 m2, zapísanej na LV 7208 v prospech Jána Kundľu, 
bytom Jakubany  283 podľa priloženej žiadosti s potvrdením zapísanej v podacom 
denníku Obce Jakubany pod p. č. 942/2014 zo dňa 6. 8.  2014 a potvrdzuje, že osoby bez 
identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

2. k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel:  EKN 212 o výmere 33m2, zapísanej na LV 
7045, EKN 211 o výmere 163 m2, zapísanej na LV 7044,  EKN 210 o výmere 50 m2, 
zapísanej na LV 7043 v prospech Evy Poľanskej, bytom Jakubany  339 podľa 
priloženej  žiadosti s potvrdením  zapísanej v  podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 
924/2014 zo dňa 1. 8.  2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

3. k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel zapísaných na:  LV 4174, 7890, 8237, 8091, 
5860, 4949, 5050, 8617 na meno Beskidová Katarína, rod. Vasiľová v prospech  Anny 
Stasovej, bytom MPČĽ 31/3053, Poprad podľa priloženej  žiadosti s potvrdením 
zapísanej v  podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 950/2014 zo dňa 7. 8.  2014 
a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte 
v obci nie je nič známe 

4. k majetkoprávnemu vysporiadaniu parcely EKN 8856/2 zapísanej na LV 3556 pod B/3na 
meno Compeľová Zuzana  v prospech Štefana Katreniča, Jakubany č. d. 477 podľa 
priloženej  žiadosti s potvrdením zapísanej v  podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 
993/2014 zo dňa 26. 8.  2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa 
v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

5. k majetkoprávnemu vysporiadaniu podielov u nehnuteľností zapísaných na LV 6173, LV 
6927 a LV  3610 v prospech Štefana Vasiľa, Jakubany 479 podľa žiadosti s potvrdením 
zapísanej v  podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 887/2014 zo dňa 21.7.2014 
a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte 
v obci nie je nič známe 

6. k majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov u nehnuteľností zapísaných na LV 4371, LV 
4309, LV 7026 a LV  7024 v prospech Kataríny Vil čekovej, rod. Strachanovej, bytom  
Kolačkov 126  podľa žiadosti zapísanej v  podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 
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947/2014 zo dňa 6. 8. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

7. k  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 
6004, 4604,6697, 6923, 5762, 5757, 5750,  5749, 5740, 3772, 3836, 4935, 4982, 4983, 
5028 na meno Anna Mariančíková, Anna Compeľová, Anna Strachabová, rod. Dufalová, 
Zuzana Firčová, Anna Guľašiová, Ján Žeľonka, Eva Žeľonková , Andrej Strachan 
a Štefan Strachan v prospech Andreja Strachana, Jakubany č. d. 394 podľa žiadosti vo 
forme Potvrdenia   zapísanej v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 913/2014 zo dňa 
30. 7. 2014 

8. k  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na základe vydržania   nehnuteľností 
zapísaných na  LV 6225,10013, 5229 na meno Rybovič Ján (Tišák), Rybovičová Jolana, 
rod. Kundľová, Ján Tišák, Štefan Tišák, Anna Tišáková, Katarína Tišáková, Zuzana 
Tišáková, Rybovič Ján, rod. Rybovič, Rybovič Jozef, rod. Rybovič, Rybovičová Anna, 
rod. Katreničová v prospech Andreja Strachana, Jakubany č. d. 394 podľa žiadosti  vo 
forme Potvrdenia  zapísanej v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 655/2014 zo dňa 
26.5.2014 

9. k  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 
3914, 4418, 4552, 5498, 5520, 6611a 6612 na meno Orlovský Jozef (Kolar) a jeho 
manželka Anna r. Čongvová v prospech Petra Stempu, Jakubany č. d. 287 podľa 
žiadosti a priloženého potvrdenia  zapísaných v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 
609/2014 zo dňa 15. 5. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa 
v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

10. k  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 
6258, 7133, 9810, 8617, 4120, 7782, 8091,4824, 4689 na meno Poľanská Katarína, rod. 
Hyžová a na LV 6711, 4721, 4346, 4196, 3925, 3858, 3619, 7222, 7221, 7219, 7171, 
7152, 7084, 7048, 6792, 6712, 6711, 5726, 5798, 3891, 118 na meno Poľanský Štefan  
v prospech Anny Michňovej, Jakubany č. d. 502 podľa žiadosti zapísanej v podacom 
denníku Obce Jakubany pod č. 851/2014 zo dňa 7. 7. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez 
identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

11. k  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 
6404, 4901, 7313, 7312 v prospech Heleny Rybovičovej, rod. Kundľovej, bytom 
Jakubany 232 podľa žiadosti a priloženého potvrdenia  zapísaných v podacom denníku 
Obce Jakubany pod č. 814/2014 zo dňa 26. 6. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez 
identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

12. k  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 
3706, 4027, 4455, 5518, 6138, 6310, 6312, 6757, 6758, 7163, 7164 a 7338 na meno Jozef 
Regrut a jeho manželka Anna r. Blažovská v prospech Kataríny Stempovej, Jakubany č. 
d. 287 podľa žiadosti a priloženého potvrdenia  zapísaných v podacom denníku Obce 
Jakubany pod č. 610/2014 zo dňa 15. 5. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu 
uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

13. k  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  nehnuteľnosti zapísanej na  LV 6765 
v prospech Kataríny Vasiľovej, rod. Katreničovej, bytom Jakubany 441 podľa 
žiadosti a priloženého potvrdenia  zapísaných v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 
814/2014 zo dňa 26. 6. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa 
v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

14. k  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 
5188. 5007, 4057, 5380, 5387, 5396, 8489, 4326, 4291, 7435, 4360, 7777, 4410,8021, 
4453, 4620, 4508, 4773, 4964, 5081, 5168, 5184, 5193, 6490, 6491, 6403, 6402, 6396, 
5773, 5583, 6573, 6866, 6867, 6944, 6945, 3580, 7258, 3627, 3708, 3919, 4057, 4172, 
4276 a 5237v prospech Anny Šašalovej, rod. Mariančíkovej, bytom Jakubany 218 
podľa žiadosti zapísanej v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 794/2014 zo dňa 25. 
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6. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú 
a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

15. k  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 
5751, 5759, 5764, 6001, 5236, 6521, 8108, 6007, 5165 prospech Heleny Rybovičovej, 
rod. Brezňákovej, bytom Jakubany 646 podľa žiadosti a priloženého potvrdenia 
zapísaných v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 819/2014 zo dňa 27. 6. 2014 
a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte 
v obci nie je nič známe 

16. k majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 
3633, 5705, 5712, 6853, 6854, 7043, 7048, 7086, 9937, 9938 a 9840 na mená  Krivoňák 
Mikuláš ,  Katarína Malinová a Humeníková Anna, rod. Malinová  v prospech Jána 
Majovského, Jakubany č. d. 199 podľa žiadosti  zapísanej v podacom denníku Obce 
Jakubany pod č. 792/2014 zo dňa 25. 6. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu 
uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe. Obecné 
zastupiteľstvo nevie posúdiť právne nástupníctvo Jána Majovského, nar. 14. 4. 1947, 
bytom Jakubany po osobách Krivoňák Mikuláš ,  Katarína Malinová a Anna Humeníková, 
rod. Malinová 

17. k majetkoprávnemu vysporiadaniu  nehnuteľnosti KNC 1408/1 o výmere 521 m2 podľa 
GP č. 14/2013 v prospech Jána Štucku, Jakubany 501 podľa žiadosti zapísanej 
v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 1187/2013 zo dňa 18. 12. 2013 a potvrdzuje , 
že osoby zapísané na LV 7980 pod B/1 Mataisová Katarína r. Štucková, pod B/5 Vasiľová 
Mária  sú osoby na neznámom mieste  

18. k majetkoprávnemu vysporiadaniu  nehnuteľnosti zapísanej na LV 5139 na mená pod B/3 
Groš Michal, pod B/4 Grošová Anna r. Regrutová, z LV 4411 pod B/2 Groš Michal, pod 
B/3 Groš Michal (Anna r. Regrútová), z LV 3859 pod B/1 Groš Michal v prospech Jozefa 
Groša, Dunajská 16/2466, Spišská Nová Ves podľa žiadosti zapísanej v podacom 
denníku Obce Jakubany pod č. 797/2014 zo dňa 25. 6. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez 
identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

19. k majetkoprávnemu vysporiadaniu  parcely EKN 6795/1 o výmere 860 m2, ktorá je 
zapísaná na LV 6753 pod B/1 Michal Firča, pod B/2 Anna Horčárová, pod B/3 Štefan 
Pokrivčák v prospech Jozefa Ženčucha, Jakubany 429 a potvrdzuje, že osoby bez 
identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

20. k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel bez uvedenia identifikátora na meno Mikuláš 
Michňa, ktorý je zapísaný na LV 4942 pod B/9, LV 5517 pod B/11, LV 4793 pod B/22, 
LV 8117 pod B/12, LV 8029 pod B/8, LV 3740 pod B/15, LV 7024 pod B/19, LV 7026 
pod B/41, LV 7949 pod B/9, LV 6961 pod B/9 v prospech Michala Michňu, bytom 
Nová Ľubovňa 432 podľa žiadosti zapísanej v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 
779/2014 zo dňa 23. 6. 2014 a potvrdzuje, že osoba bez identifikátora tu uvedená sa v obci 
nenachádza a o jej pobyte v obci nie je nič známe 

21. k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel bez uvedenia identifikátora na mená Jozef 
Orlovský a Katarína Orlovská, ktorí  sú zapísaní na LV 5165, LV4946, LV8078, LV 
5176,  LV 4647, LV 4398, LV 8012, LV 7383, LV 7336, LV 5571, LV 3705, LV 8417, 
LV7109, LV 7129 a LV 3816 v prospech Kataríny Pribišovej, bytom Jakubany č. d. 3 
podľa žiadosti a potvrdenia zapísaných  v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 
855/2014 zo dňa 8. 7. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

22. k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel bez uvedenia identifikátora na mená Jozef 
Orlovský,  Katarína Orlovská a Jána Jakubjanský USA, ktorí  sú zapísaní na LV 3702, LV 
4400, LV 8071, LV 8417, LV 6612, LV  6611 a LV3816 v prospech Anny Dudovej, rod. 
Jakubjanskej, bytom Jakubany 133 podľa žiadosti a potvrdenia zapísaných v podacom 
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denníku Obce Jakubany pod č. 854/2014 zo dňa 8. 7. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez 
identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 

23. k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel bez uvedenia identifikátora na mená zapísané 
na LV 4702 pod B/4 Regrút Štefan, na LV 6414 pod B/2 Šuster Ján, pod B/3 Šuster Jozef, 
pod B/4 Šuster Peter, pod B/5 Šuster Štefan, na LV 4424 pod B/31,32,33 Regrút Štefan, 
na LV 4437 pod B/11 Regrút Štefan v prospech Jozefa Regruta, Jakubany 48 a zároveň 
potvrdzuje,  že spoluvlastníci nehnuteľností bez identifikátora  zapísaných na uvedených  
LV pod uvedenými bodmi  sú osoby na neznámom mieste a o ich pobyte nie je v obci nič 
známe 

24. k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel bez uvedenia identifikátora na mená zapísané 
na LV 6380, LV 3860, LV 6379, LV 6378, LV 4165,LV 4246, LV 6567 a LV 6508 pod 
menami Regrút Štefan, Regrútová Anna, rod Abrahamovská, Šuster Ján, Šusterová 
Katarína, Regrútová Anna, rod. Šusterová v prospech Štefana Regruta, Jakubany 577 
a zároveň potvrdzuje,  že spoluvlastníci nehnuteľností bez identifikátora  zapísaných na 
uvedených  LV  sú osoby na neznámom mieste a o ich pobyte nie je v obci nič známe 

25. k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel bez uvedenia identifikátora na mená zapísané 
na LV 5190, LV 6461, LV 6462, LV 5146, LV 3531, LV 4384,  LV 6672, , LV 6438, LV 
6586, LV 4709, LV 4928, LV 4929, LV 5156, LV 9722, LV 4799, LV 4727, LV 4301, 
LV 4685, LV 4158,  LV6768, LV6732, LV 6561, LV 6560, LV6543, LV 5138, LV 4256, 
LV4245, LV5640, LV 6435, LV 4077, LV3678, LV 5617, LV 5616, LV 6509, LV 6511, 
LV  3721, LV 4631 a LV 5504 pod menami Regrútová Anna, rod. Šusterová, Šuster 
Jozef, Šusterová Katarína, Šuster Ján, Šuster Peter, Šuster Štefan, Regrút Štefan 
v prospech Anny Marchevkovej, Jakubany 158 a zároveň potvrdzuje,  že spoluvlastníci 
nehnuteľností bez identifikátora  zapísaných na uvedených  LV  sú osoby na neznámom 
mieste a o ich pobyte nie je v obci nič známe 

26. k majetkoprávnemu vysporiadaniu  nehnuteľností zapísaných na LV 7334 pod B/6  
v podiele 12/288 na meno Kindja Demeter a LV 6237 pod B/5 v podiele 1/18 na meno 
Kindja Demeter v prospech Kataríny Ma čugovej, rod. Štuckovej, bytom Jakubany 
474 zároveň potvrdzuje,  že spoluvlastník nehnuteľností bez identifikátora  zapísaný na 
uvedených  LV pod menom Kindja Demeter je osoba na neznámom mieste a o jej pobyte 
nie je v obci nič známe 

27. k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel EKN 149/1, 149/2, 149/3, 151/2, ktoré sú 
zapísané na LV  7008, EKN 147, zapísaná na LV 7007, parcela EKN 145, zapísaná na LV 
7005,  a parcela 151/1, zapísaná na LV 8304, parcela EKN 146, zapísaná na LV 7006 
v prospech Márie Vasiľovej, Jakubany 200 podľa priloženej  žiadosti vo forme Potvrdenia 
zapísanej v  podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 569/2014 zo dňa 12.5.2014  
a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte 
v obci nie je nič známe 

 
E: Zamieta: 
1. žiadosť Augustína Pompu, Jakubany 544 o odkúpenie obecnej parcely CKN 1205/1, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2, zapísanej na LV3339 za účelom vytvorenia 
záhradky prislúchajúcej k jeho pozemku a rodinnému domu na parcele 1205/8.  Žiadateľ 
je povinný odstrániť nelegálnu drevenú stavbu z obecného pozemku, na čo bol viackrát 
vyzvaný  a následne si môže podať žiadosť o odkúpenie uvedenej parcely 

2. žiadosť Márie Vasiľovej, Jakubany 200 o odkúpenie obecných podielov z parcely EKN 
13736/42 o výmere 15 m2, z ktorej bol odčlenený diel 3 o výmere 6m2 a diel 10 o výmere 
9m2 podľa GP č. 23/2014. O odpredaj môže požiadať po vysporiadaní  do vlastníctva 
všetkých ostatných podielov, obec svoj podiel odpredá ako posledná 
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3. žiadosť Anny Krajňákovej, Jakubany 306 o odpredaj časti obecnej parcely EKN 13740/2 
o výmere 72 m2, zapísanej na LV 6930 z dôvodu, že uvedená parcela je prístupovou 
cestou k parcelám 422/2, 421/2 

4. žiadosť Kataríny Vilčekovej, bytom Kolačkov 126 o vydanie potvrdenia  o neznámych 
vlastníkoch uvedených bez identifikátora a o tom, že títo neznámi vlastníci sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe  z dôvodu že k vydaniu potvrdenia 
vzniesol  námietku Jozef Mačuga , Jakubany 474 

5. žiadosť Heleny Kolčákovej, bytom Jakubany 42 o vydanie potvrdenia  o neznámych 
vlastníkoch uvedených bez identifikátora a o tom, že títo neznámi vlastníci sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe z dôvodu že k vydaniu potvrdenia 
vzniesol  námietku Jozef Čopiak , Jakubany 22 

6. žiadosť Kataríny Michňovej, bytom Jakubany 570 o vydanie potvrdenia  o neznámych 
vlastníkoch uvedených bez identifikátora a o tom, že títo neznámi vlastníci sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe z dôvodu že k vydaniu potvrdenia 
vzniesli  námietku Ján Matľak a Anna Kolčáková, rod. Bondrová 

7. žiadosť Štefana Ryboviča, bytom Jakubany 471 o vydanie potvrdenia  o neznámych 
vlastníkoch uvedených bez identifikátora a o tom, že títo neznámi vlastníci sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe z dôvodu že k vydaniu potvrdenia 
vzniesli  námietku Mrug Ján, Jakubany 659, Helena Rybovičová, Jakubany 645, Anna 
Štucková , Jakubany 503 

8. žiadosť Mikuláša Ryboviča, bytom Jakubany 445 o vydanie potvrdenia  o neznámych 
vlastníkoch uvedených bez identifikátora a o tom, že títo neznámi vlastníci sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe z dôvodu že k vydaniu potvrdenia 
vzniesli  námietku Mrug Ján, Jakubany 659, Helena Rybovičová, Jakubany 645, Anna 
Štucková , Jakubany 503 

9. žiadosť Kataríny Dufalovej, bytom Jakubany 414 o vydanie potvrdenia  o neznámych 
vlastníkoch uvedených bez identifikátora zapísaných na LV 8616- parcela EKN 5344, 
EKN 5345/1 pod B/4 Zavalidrogová Anna r. Vasiľová, pod B/6 Zavalidroga Štefan (Anna 
r. Rybovičová), na LV 8617 – parcela EKN 5346/1 pod B/1 Romanecová Zuzana r. 
Vasiľová, pod B/2 Regrútová Katarína r. Vasiľová, pod B/3 Romanecová Eva r. Vasiľová, 
pod B/4 Beskidová Katarína r. Vasiľová, pod B/5 Zavalidrogová Anna r. Vasiľová , pod 
B/6 Poľanská Katarína r. Hyžová a o tom, že títo neznámi vlastníci sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe z dôvodu že k vydaniu potvrdenia 
vzniesli  námietku Mrug Ján, Jakubany 659 Anna Michňová, Jakubany 502 a Katarína 
Poľanská, Jakubany 330 

10. žiadosť Štefana Štucku, bytom Jakubany 496 o vydanie potvrdenia  o neznámych 
vlastníkoch uvedených bez identifikátora zapísaných na LV 8023, 8024, 8027 a o tom, že 
títo neznámi vlastníci sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
z dôvodu že k vydaniu potvrdenia vzniesol  námietku Andrej Strachan, Jakubany 394 

11. žiadosť Zuzany Bondrovej, bytom Jakubany 448 o vydanie potvrdenia  o neznámych 
vlastníkoch uvedených bez identifikátora zapísaných v žiadosti evidovanej v podacom 
denníku Obce Jakubany pod č. j. 856/2014 z dôvodu že k vydaniu potvrdenia vzniesla  
námietku Anna Barlíková, Jakubany 417 

12. Kataríny Rybovičovej, rod. Štuckovej, bytom Jakubany 159 o vydanie potvrdenia  
o neznámych vlastníkoch uvedených bez identifikátora zapísaných v žiadosti zo dňa 8. 7. 
2014 z dôvodu že k vydaniu potvrdenia vzniesol  námietku Ján Štucka, Jakubany 488 

13. žiadosť Jána Štucku, bytom Jakubany 245 o vydanie potvrdenia,  že je právnym 
nástupcom po neznámych vlastníkoch uvedených bez identifikátora na mená Katarína 
Rybovičová, rod. Hanigovská a Ján Hanigovský a o tom, že títo neznámi vlastníci sa 
v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe z dôvodu že k vydaniu 
potvrdenia vzniesol  námietku Jaroslav Štucka , Jakubany 503 
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14. žiadosť Anny Michňovej, bytom Jakubany 502 o vydanie potvrdenia k vysporiadaniu 
pozemkov po právnych predchodcoch - neznámych vlastníkoch uvedených bez 
identifikátora na mená Beskidová Anna, rod. Dudová a Duda Ján z dôvodu, že k vydaniu 
potvrdenia vzniesli  námietku Katarína Kurcinová, Jakubany 166 a Anna Dufalová, 
Jakubany 139 

15. žiadosť Mgr. Štefana Ryboviča, Budovateľská 503/36, Stará Ľubovňa o vyjadrenie, že 
Obec Jakubany nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva a potvrdzuje jeho právne 
nástupníctvo po vlastníkovi bez identifikátora – Jozefovi Rybovičovi na LV a parcelách 
uvedených v žiadosti zapísanej v podacom denníku pod č. j. 749/2014  zo  dňa 13. 6. 2014  
z  dôvodu,  že k vydaniu potvrdenia vzniesli  námietku Ján Rybovič, Jakubany 646 

16. žiadosť Anny Bakošovej, Jakubany 587 o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady 
k vzniku vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných na LV uvedených 
v žiadosti a o vydanie potvrdenia, že po osobe bez identifikátora  na meno Mária Firčová, 
rod. Chamilová  sú právnymi nástupcami Anna Bakošová, rod. Petrusová, Jakubany 587, 
Katarína Mariančíková, rod. Petrusová, Jakubany 356 a Jozef Firča, Jakubany 183 podľa 
žiadosti evidovanej v podacom denníku pod č. j. 776/2014 zo dňa 20. 6. 2014 z dôvodu,  
že k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesol námietku Ján Žilka, Jakubany 617 
a z dôvodu neúplnosti žiadosti ( bez LV).  

Obecné zastupiteľstvo nevie posúdiť  právne nástupníctvo po zomrelých osobách bez 
identifikátora na meno Mária Firčová, rod. Chamilová  pre Annu Bakošovú, rod. 
Petrusovú, Jakubany 587, Katarínu Mariančíkovú, rod. Petrusovú, Jakubany 356 a Jozefa 
Firču, Jakubany 183 

17. žiadosť Anny Bakošovej, Jakubany 587 o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady 
k vzniku vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných na LV uvedených 
v žiadosti a o vydanie potvrdenia, že po osobe bez identifikátora  na meno Jozef Firča 
(žena Eva Rybovičová)  sú právnymi nástupcami Anna Bakošová, rod. Petrusová, 
Jakubany 587, Katarína Mariančíková, rod. Petrusová, Jakubany 356 a Jozef Firča, 
Jakubany 183 podľa žiadosti evidovanej v podacom denníku pod č. j. 776/2014 -2  zo dňa 
20. 6. 2014 z dôvodu neúplnej žiadosti (chýbajú LV) 

Obecné zastupiteľstvo nevie posúdiť  právne nástupníctvo po zomrelých osobách bez 
identifikátora na meno Jozef Firča (žena Eva Rybovičová)  pre Annu Bakošovú, rod. 
Petrusovú, Jakubany 587, Katarínu Mariančíkovú, rod. Petrusovú, Jakubany 356 a Jozefa 
Firču, Jakubany 183 

18. žiadosť Anny Bakošovej, Jakubany 587 o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady 
k vzniku vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných na LV uvedených 
v žiadosti a o vydanie potvrdenia, že po osobe bez identifikátora  na meno Eva Firčová, 
rod. Rybovičová a Eva Rybovičová  sú právnymi nástupcami Anna Bakošová, rod. 
Petrusová, Jakubany 587, Katarína Mariančíková, rod. Petrusová, Jakubany 356 a Jozef 
Firča, Jakubany 183 podľa žiadosti evidovanej v podacom denníku pod č. j. 776/2014 -1  
zo dňa 20. 6. 2014 z dôvodu neúplnej žiadosti (chýbajú LV) 

Obecné zastupiteľstvo nevie posúdiť  právne nástupníctvo po zomrelých osobách bez 
identifikátora na meno Eva Firčová, rod. Rybovičová a Eva Rybovičová  pre Annu 
Bakošovú, rod. Petrusovú, Jakubany 587, Katarínu Mariančíkovú, rod. Petrusovú, 
Jakubany 356 a Jozefa Firču, Jakubany 183 

19. žiadosť Jána Čopiaka, Jakubany 478 o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady 
k vzniku vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných na LV uvedených 
v žiadosti a o vydanie potvrdenia, že po osobách bez identifikátora  na mená uvedené 
v žiadosti evidovanej v podacom denníku pod č. j. 661/2014 zo dňa 28. 5. 2014  je 
právnym nástupcom z dôvodu, že k vydaniu potvrdenia vzniesli  námietku Jozef Regrut, 
Jakubany 48 a Jozef Čopiak, Jakubany 22 
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Obecné zastupiteľstvo nevie posúdiť  právne nástupníctvo Jána Čopjaka, Jakubany 
478 po zomrelých osobách bez identifikátora na mená uvedené v žiadosti evidovanej 
v podacom denníku pod č. j. 661/2014 zo dňa 28. 5. 2014   

20. žiadosť Heleny Pavlišinovej, bytom Jakubany 206 o vydanie potvrdenia  o neznámych 
vlastníkoch uvedených bez identifikátora a o tom, že títo neznámi vlastníci sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe na LV 6414 parcela EKN 9241, 9240 
pod B/1 na meno Firčová Anna, r. Šusterová, B/2 Šuster Ján, B/3 Šuster Jozef, B/4 Šuster 
Peter, B/5 Šuster Štefan z dôvodu,  že k vydaniu potvrdenia vzniesol  námietku Jozef 
Regrut, Jakubany 48 

21. zamieta žiadosť Jozefa Orlovského, Pod Wilec hôrkou 34, Prešov o vyjadrenie, že Obec 
Jakubany nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností 
zapísaných na LV uvedených v žiadosti a o vydanie potvrdenia, že po osobách bez 
identifikátora  na mená Katarína Orlovská a Jozef Orlovský uvedené v žiadosti evidovanej 
v podacom denníku pod č. j. 799/2014 zo dňa 25. 6. 2014 a 867/2014 zo dňa 14.7.2014 je 
právnym nástupcom z dôvodu, že žiadosť je neúplná (chýbajú LV) 

Obecné zastupiteľstvo nevie posúdiť  právne nástupníctvo Jozefa Orlovského, Pod 
Wilec hôrkou 34, Prešov po zomrelých osobách bez identifikátora na mená Katarína 
Orlovská a Jozef Orlovský uvedené v žiadosti evidovanej v podacom denníku pod č. j. 
799/2014 zo dňa 25. 6. 2014 a 867/2014 zo dňa 14.7.2014  

 
 
V Jakubanoch  25. 9. 2014 
 
                                                                                                
 

          PhDr. Dufala Jozef 
                                                                                             starosta obce              


