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U Z N E S E N I E   č.  7 

 
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 

konaného dňa 26. 6. 2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
       

1.Otvorenie zasadnutia 
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.Kontrola plnenia uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ 
4.Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
5.Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 4 
6.Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ 

s MŠ Jakubany 
7.Detské ihrisko pri BD 666 a 667 – informácia o plánovanej investícii 
8.Návrh na celonočné svietenie verejného osvetlenia 
9.Informácia o uvoľnení jednoizbového bytu v nájomnom BD 666 
10. Jančík Ján, č. 388 – žiadosť o odkúpenie obecného dielu parcely KNE 

13736/5 
11. Dunka Ladislav, č. 542 – žiadosť o odkúpenie obecnej parcely KNC  

   1194/2      a 1193/2 
12. Návrhy a odporúčania predsedov Komisií pri Obecnom zastupiteľstve  
13. Rôzne 
14. Záver      

   Za overovateľov zápisnice určuje Štefana Compeľa a Bc. Mareka Čopiaka.  
 

2. jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 4 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:   Výdajová časť BV - kódy zdrojov: 
111   2 380,00€    111   2 380,00€ 
Spolu:             2 380,00€    41   2 800,00€ 

        41   3 000,00€ 
                                                                                   Spolu:              8 180,00€ 

Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:   1 712 674,31 €   
Výdajová časť:   1 590 851,31 € 

3. v spolupráci s obyvateľmi obecných nájomných bytových domov č. 666 a 667 
svojpomocné zhotovenie pieskoviska a zakúpenie hojdačiek, lavičiek  a ostatných 
prvkov detského ihriska 

4. celonočné osvetlenie obce verejným osvetlením 
5. jednomyseľne vydanie potvrdenia Jánovi Jančíkovi, Jakubany 388 o osobách bez 

identifikátora k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku do vlastníctva, na ktorom 
má postavený rodinný dom p. č. 388 a hospodárske budovy 
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6. jednomyseľne vydanie potvrdenia Zuzane Rejdovej, Jakubany 384 o osobách bez 
identifikátora k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku do vlastníctva pre syna 
Štefana Rejdu, nar.  24. 7. 2015, na ktorom má postavený rodinný dom p. č. 384 
a hospodárske budovy 

7. jednomyseľne Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na druhý polrok 2015: 
21. 8. 2015;     25. 9. 2015;     30. 10. 2015;     27. 11. 2015;     11. 12. 2015 

8. poskytnutie dotácie Folklórnej skupine Kečera na zabezpečenie dopravy na 9. 
medzinárodný festival folklórnych súborov v Bulharsku /Aheloy/, ktorý sa bude konať 
23. – 26. 8. 2015. Dotácia bude vo výške nákladov za dopravu, maximálne  3 000,00€ 

 
B.  Berie na vedomie 

1. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o plnení požiadaviek poslancov zo 
šiesteho zasadnutia zastupiteľstva 

2. pripomienky obyvateľov obce Štefana Ryboviča, Heleny Rybovičovej, Jakubany 645, 
Štefan Katrenič, Jakubany 477 k plánovanej individuálnej bytovej výstavbe v lokalite 
Carinka na obecných pozemkoch, ktoré dlhodobo užívajú a žiadajú Obec Jakubany 
o ich odkúpenie 

3. Správu hlavného kontrolóra Mgr. Jozefa Mačugu z následnej finančnej kontroly 
platieb za miestny poplatok 

4. Správu hlavného kontrolóra Mgr. Jozefa Mačugu o výsledku následnej finančnej 
kontroly na úseku hospodárenia s finančnými  prostriedkami v ZŠ s MŠ Jakubany za 
roky 2013/2014 

5. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o uvoľnenom nájomnom byte 1 / 2 
v obecnom nájomnom bytovom dome č. 666 

6. informácie starostu obce Ing. Jána Krajňáka o poskytnutí rozpočtovanej dotácie pre 
Gréckokatolícku cirkev, farnosť Jakubany v sume 10 000,00 € na opravu národnej 
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky v obci   „Chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla“ 
v Jakubanoch. Dotácia poskytnutá na základe Zmluvy č. 3/2015 zo dňa 12. 6. 2015 

7. informácie starostu obce Ing. Jána Krajňáka o pláne zriadiť novú internetovú stránku 
obce 

 
C. Žiada 

1. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zistenie, aké stavebné práce prebiehajú v lokalite 
Levočských vrchov v katastri obce Jakubany 

2. starostu obce Ing. Jána Krajňáka aby na základe výsledkov kontroly vyzval riaditeľa 
ZŠ s MŠ Jakubany na dodržiavanie finančnej disciplíny a čerpania schváleného 
rozpočtu na rok 2015, nakoľko v tomto rozpočtovom roku nebudú navýšené finančné 
prostriedky na originálne kompetencie 

3. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zvolanie všetkých poslancov zastupiteľstva za 
účelom pravidelnej kontroly nelegálnych stavieb v rómskej osade 

4. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zaslanie výzvy Jánovi Grošovi, Jakubany 238 
o odstránenie, resp. úpravu oplotenia dvora podľa vlastníctva pozemku, t.j. rozšíriť 
verejné priestranstvo okolo miestnej komunikácie 

5. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o podanie reklamácie  na betónový obklad na čelnom 
múre oplotenia cintorína zhotoviteľovi stavby „Rekonštrukcia oplotenia cintorína“ 
Jozfovi Michňovi – JM, Jakubany 502 

6. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zlepšenie pracovnej disciplíny pracovníkov 
menších obecných služieb pri výkone prác pre obec Jakubany 

7. starostu obce Ing. Jána Krajňáka vo veci ohlásenia drobnej stavby – oplotenia záhrady, 
parcela CKN 334 o zaslanie výzvy Mikulášovi Kundľovi, Jakubany 226 na doloženie 
súhlasného stanoviska  s oplotením od susedov zo spodnej a zadnej strany  
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8. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zistenie vlastníctva pozemku za stodolou Kataríny 
Duchovnej, Jakubany č. d. 148 a v prípade, že sa jedná o obecný pozemok o zaslanie 
výzvy na odstránenie drevenej  zábrany 

 
D. Zamieta 

1. žiadosť Jána Jančíka, Jakubany 388 o odkúpenie obecného dielu z parcely KNE 
13736/5 podľa GP č. 8/2015, diel 7 o výmere 12 m2 

2. žiadosť Ladislava Dunku, Jakubany 542 o odkúpenie  stavebného pozemku - 
obecných parciel KNC 1194/2 o výmere 44 m2 a KNC 1193/2 o výmere 12 m2  podľa 
GP č. 36/2015 

3. žiadosť Anny Bakošovej, Jakubany 587 o prekopávku miestnej komunikácie pri dome 
p. č. 132 za účelom pokládky odtokovej rúry na odtok dažďovej vody 

 
E. Nemá výhrady 

1. k ohláseniu drobnej stavby Štefanom Dunkom, Jakubany 519, a to opravy 
jestvujúceho oplotenia okolo rodinného domu p. č. 519 

 
 
 
V Jakubanoch 26. 6.  2015 
       Ing. Ján Krajňák 
       starosta obce 


