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U Z N E S E N I E   č.  5 

 
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 24. 4. 2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne doplnený program piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
       

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ 
4. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
5. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD 666, č. 4/1 
6. Návrh Dodatku č. 2 k VZN 2/2010 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaď. pôsobnosti obce 
Jakubany  – zmena režijných nákladov  

7. MAS – návrh na schválenie zmien 
8. Návrh na spôsob vydávania potvrdení k  majetkoprávnemu vysporiadaniu 

pozemkov  
9. Správy predsedov jednotlivých komisií OZ 
10. Návrh na RO č. 2 – ZŠ s MŠ 
11. Rôzne 

a) žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany – organizácia tried pre školský rok 2015/2016 
b) Komisia pre zostavenie zjednodušeného registra na území bývalého 

vojenského obvodu Javorina – delegovanie zástupcov 
       12. Záver 

     Za overovateľov zápisnice určuje Ing. Jána Krajňáka a Jána Compeľa 
 
2. jednomyseľne pridelenie bytu č. 4/1 v nájomnom obecnom bytovom dome č. 666 od 

1. 6. 2015 Helene Mačugovej  a Jozefovi Mačugovi, Jakubany 457 s podmienkou 
overeného písomného súhlasného vyjadrenia Jozefa Mačugu s pridelením bytu.  
V prípade, že takýto súhlas nebude obci doručený, byt bude pridelený Matúšovi 
Tyrpákovi, Okružná 882/58, Stará Ľubovňa 

3. jednomyseľne Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 2/2010 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubany, kde sa v § 4 mení bod 5 takto: 
- vlastní zamestnanci:        potraviny 1,12€   réžia 1,30€     celkom 2,42€ 
- zamestnanci obecného úradu:   potraviny  1,12€   réžia 1,30€        celkom 2,42€ 
- ostatní stravníci:        potraviny 1,12€   réžia 1,30€        celkom 2,42€ 

4. jednomyseľne vstup  obce    Jakubany do   združenia   MAS –  verejno - súkromného  
partnerstva pod názvom „Ľubovniansko“ počas rokov 2015 -2020 

5. jednomyseľne spoluprácu na príprave a implementácii stratégie rozvoja územia, alebo 
iných programov založených na princípoch prístupu LEADER počas rokov 2015 - 
2020 v zmysle práv a povinností členov MAS pod názvom „Ľubvniansko“, ktoré sú 
upravené stanovami 

6. jednomyseľne ročný poplatok pre MAS „Ľubovniansko“ vo výške 0,10 € na jedného 
obyvateľa obce 
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7. jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 2 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 povolené 
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:  111,11T1,11T2:     navýšenie o 7 240,00 € 
Výdajová časť BV - kódy zdrojov:   41,111,11T1,11T2:     navýšenie o 7 940,00 € 

 

Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:  1 692 132,31 €  
Výdajová časť:  1 540 532,31 € 

8. jednomyseľne  Ing. Jána Krajňáka, Jakubany 426 ako zástupcu Obce Jakubany a za 
zástupcov oprávnených osôb Štefana Guľašiho, Jakubany 428, Michala Bučka, 
Jakubany 366, Štefana Ryboviča, Jakubany 159, Katarínu Sýkorovú, Jakubany 68, 
Mgr. Jána Jakubianského, Jakubany 98 a Annu Bakošovú, Jakubany 587 pre 
zostavenie zjednodušeného registra v katastrálnom území Jakubany  na území 
bývalého Vojenského  obvodu Javorina  

 
B. Žiada: 

1. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o podanie žiadosti v rámci projektu Slovenského 
futbalového zväzu na vybudovanie multifunkčného ihriska s finančnou spoluúčasťou 
obce 

2. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o vyčlenenie priestorov v priestoroch obecného úradu 
pre potreby Fsk Kečera 

3. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie výroby stola a lavičky pre Fsk Kečera 
4. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o prehodnotenie stavu obecnej knižnice a  jej 

ďalšieho fungovania 
5. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o riešenie odtoku dažďovej vody z polí a miestnej 

komunikácie cez pozemok Jána Krivoňáka, Jakubany 591 
6. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o vybudovanie priepustu na odtok dažďovej vody 

z polí do jestvujúceho kanála pri rodinnom dome Jána Vorobeľa č. 495 
 
C.  Berie na vedomie 

1. správu zo zasadnutia Komisie pre kultúru a šport 
2. správu zo zasadnutia Komisie pre záležitosti sociálne a školské 
3. správu zo zasadnutia Komisia pre rozvoj, výstavbu a inovácie 
4. požiadavky riaditeľa školy PhDr. Ladislava Žileckého vo veci vytvorenia centra na 

zabezpečenie zvýšenej pozornosti vo výchove a vzdelávaní ťažko vzdelávateľných 
žiakov a organizácie tried pre školský rok 2015/2016. Záväzné stanovisko k týmto 
požiadavkám prijme Rada školy na svojom zasadnutí 

5. pripomienky poslanca Bc. Marek Čopiaka na dodržiavanie rokovacieho poriadku 
počas  svojich zasadnutí, upozornenie na pohyb túlavých psov v obci v miestnom 
rozhlase a na úpravu cestovného poriadku autobusových spojov pre Jakubany 

 
D. Ukladá 

1. Komisii priestupkovej zistiť skutočný stav odtokového priepustu pri dome Kataríny 
Compľovej, č. 131 a možnosti odtoku vody z hospodárskeho dvora a priľahlých 
pozemkov pri dome Anny Bakošovej č. 132  
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E. Ruší 
1. platnosť uznesení 3/A6/2015, 3/A7/2015 a 3/A8/2015 zo dňa 20. 2. 2015 týkajúcich sa 

členstva v MAS „Partnerstvo pre región“   
 
F. Zamieta 

1. žiadosť Jána Vorobeľa, Jakubany 495 o vysporiadanie pozemku - parcely KN E 
13803/4 zámennou zmluvou z dôvodu nevýhodnosti navrhovanej zámeny. Žiadateľ 
môže požiadať obec o odpredaj tejto parcely, keďže táto  je súčasťou dvora pri jeho 
rodinnom dome   

2. žiadosť Emila Mariančíka, Jakubany 588 o odpredaj dielu obecnej parcely 4909/2 z 
dôvodu možnej výstavby miestnej komunikácie v časti Carinka 

 
 
V Jakubanoch 24. 4. 2015 
       Ing. Ján Krajňák 
       starosta obce 


