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U Z N E S E N I E   č.  4 

 
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 27. 2. 2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
     Za overovateľov zápisnice určuje Katarínu Knapovú a Štefana Compeľa 
2. počtom hlasov päť zo siedmich Dodatok č. 3 k VZN 1/2012 o určení ostatných 

miestnych poplatkov : 
Článok 1: 

ods. I. Nájomné za priestory kultúrneho domu, bod 4 b) pri celodennom predaji tovaru 
(vestibul), pri tanečných zábavách, diskotékach 
- letné obdobie   41.- € 
- zimné obdobie   53.- € 
ods. VII. Príspevok na údržbu a kultúru 
Vyberá sa pri tanečných zábavách, diskotékach a plesoch organizovanými zložkami 
obce  Jakubany : Dobrovoľný hasičský zbor, Folklórna skupina Kečera a TJ Sokol 
Jakubany   - 25.- € 

3. jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 1 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 88 642,31 € 
Výdajová časť BV - kódy zdrojov:   41,111,11T1,11T2:    navýšenie o 22 177,31 € 
Súčasťou výdajovej časti kód zdroja 41 je: 
dotácia pre CVČ  MŠ v sume 900,00 €, ktorá sa výlučne použije na zabezpečenie 
koncoročných výletov 
dotácia pre CVČ  ZŠ v sume 600,00 €, ktorá sa výlučne použije na zabezpečenie 
koncoročných výletov 

  
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:            1 684 892,31 €  
Výdajová časť: 1 532 592,31 € 

 
4. jednomyseľne Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch 
5. jednomyseľne vydať Andrejovi Dufalovi, nar. 6. 11. 1930, Jakubany 322 vyjadrenie 

právnickej osoby príslušnej na správu nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu, že 
nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu Andreja Dufalu, nar. 6. 11. 1930, 
Jakubany 322 ohľadne nehnuteľnosti v k. ú. Jakubany  KN – C parcela 676/1 a KN – 
C 676/3  podľa GP č. 86/2014 a potvrdenie, že spoluvlastníci nehnuteľností 
zapísaných na LV č. 8536 KN – E parcela 237/1 a KN – E parcela 237/5 pod B2 
Hrebíková Anna, pod B3 Hrebíková Johana, pod B4 Romanecová Katarína, pod B5 
Hrebíková Mária, r. Katreničová, pod B6 Romanecová Zuzana, pod B7 Romanecová 
Katarína, pod B8 Romanecová Ilona, pod 9 Romanec Šimon  pod B10 Romanec Ján, 
pod B11 Romanecová Katarína, r. Kohutová, pod B12 Dufalová Zuzana, r. Guľašiová, 
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nar. 29.11.1911, pod B 13 Dufala Ján, pod B14 Dufala Ján, pod B16 Dufalová Zuzana, 
r. Guľašiová, pod B17 Denubiová Katarína, r. Matľaková sa v obci nenachádzajú 
a o ich pobyte nie je v obci nič známe 

6. jednomyseľne prenájom priestorov v starej budove MNV, p. č. 78, a to miestnosť 
ambulancie detskej lekárky a čakárne dvakrát týždenne pre Vasiľa Hlinku, bytom 
Litmanová 23 za účelom poskytovania fyzioterapeutických služieb občanom obce. 
Mesačné nájomné za poskytnutie priestorov dvakrát v mesiaci je 33,97 € 

7. jednomyseľne použitie vlastných príjmov ZŠ s MŠ Jakubany na nákup tovarov 
a služieb podľa rozhodnutia  riaditeľa školy 

8. jednomyseľne Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 
 
B. Žiada: 

1. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o výzvu občanov obce na zákaz  pálenia 
nebezpečného odpadu formou vyhlásenia v miestnom rozhlase 

2. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zistenie možnosti vybudovania zábrany pred 
zatekaním vody a nánosov bahna z poľnej cesty v prípade nepriaznivého počasia na 
miestnu komunikáciu pri č. d. 397 

3. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zistenie uloženia zemných inžinierskych sietí – 
plynu a vody pri rodinnom dome p. č. 247 

4. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zaslanie informácie Andrejovi Dufalovi č. d. 322 
o zámere Štefana Mruga, Jakubany 327 oplotiť svoj pozemok KNC 678/1 a 676/2, čím 
obmedzí prístup Andreja Dufalu k hospodárskym budovám 

5. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o vypracovanie Koncepcie rozvoja obce 
6. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zvolanie jednania s Miroslavom Grošom o zámenu 

obecných podielov,  a to dielu 2 o výmere 46 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 
13736/32 a dielu 3 o výmere 15 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 13793/4 
podľa LV 6930 za rozšírenie miestnej komunikácie na pozemok  KNC 388 a KNC 
389 

7. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zvolanie jednania so správcom cesty III. triedy -   
Správou a údržbou ciest PSK so sídlom v Starej Ľubovni, Levočská 25 a zástupcom 
Okresného úradu, odboru dopravy v Starej Ľubovni vo veci zaistenia bezpečnosti 
dopravy pri rodinnom dome Jána Vojtoviča č.d. 30 

 
C.  Berie na vedomie 

1. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zverejňovaní rozpočtu obce 
a záverečného účtu obce na internetovej stránke obce 

2. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o úprave zadnej prístupovej cesty 
k ihrisku 

3. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o stave vybavenia kuchyne pri kultúrnom 
dome s konštatovaním, že v súčasnosti nie je potrebné nakupovať nový riad a 
mrazničku 

4. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o stave vybavenia žiadostí o prijatie detí 
do MŠ na základe informácie riaditeľa ZŠ s MŠ PhDr. Ladislava Žileckého 

5. požiadavku obyvateľky obce Anny Bakošovej, Jakubany 587 o zistenie aký druh 
odpadu vyváža PD Nová Ľubovňa v cisternách do intravilánu obce Jakubany 

6. informáciu zástupcu obce Mgr. Jána Jakubianského, že v súčasnosti nemá predložené 
žiadne žiadosti k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov občanov, o ktorých by 
mohol rozhodovať 
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D. Nesúhlasí 
1. s odpredajom časti obecnej parcely CKN 2468/3 Jánovi Marchevkovi a Anne 

Marchevkovej, rod. Regrutovej, Jakubany 158. Po schválení Koncepcie rozvoja obce 
budú žiadatelia predvolaní za účelom zistenia ďalšieho využitia uvedenej parcely 

 
E. Neschvaľuje 

1. žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií na rok 
2015 z dôvodu nových nápočtov na tieto kompetencie o sumu 30 064 € 

 
F. Poveruje 

1. hlavného kontrolóra obce Mgr. Jozefa Mačugu na výkon kontroly hospodárenia za 
roky 2013 a  2014 v ZŠ s MŠ Jakubany a ŠJ pri ZŠ s MŠ Jakubany 

 
G. Odvoláva: 

1. členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou  za zriaďovateľa – Ing. 
Štefana Vasiľ, Mgr. Jozefa Bakoša, PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Jána Štucku za 
organizáciu TJ Sokol Jakubany 

 
H. Deleguje 

1. v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve svojich 
členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v tomto zložení: Ján 
Compeľ , Mgr. Ján Jakubianský, Katarína Knapová, a Ing. Ján Krajňák 

 
 
 
V Jakubanoch 27. 3. 2015 
       Ing. Ján Krajňák 
       starosta obce 


