
 1 

U Z N E S E N I E   č.  8 

z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 21. 8. 2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch 
 
A:  Schvaľuje: 

1. jednomyseľne program ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:  
       

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo siedmeho zasadnutia OZ 
4. Návrh na zmenu rozpočtu RO č. 5 
5. Výber nájomníka do nájomného bytu č. 1 /2 v BD 666 
6. Vorobeľ Ján, č. d. 495 – Žiadosť o odpredaj obecného dielu – parc. EKN 

13803/4 
7. Rejda Štefan, č. d. 384 - Žiadosť o odpredaj obecného dielu – parc. EKN 

13736/40 
8. Schválenie zriadenia a registrácie Komunitného centra 
9. Správy predsedov komisií OZ 
10. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
11. Rôzne 

a) Plán kontrol hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015 
12. Záver 

   Za overovateľov zápisnice určuje  Mgr. Jozefa Bakoša a Katarínu Knapovú                       
2. jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2015 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 a zároveň navýšenie príjmovej a výdajovej časti rozpočtu 

  
Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:   Výdajová časť BV - kódy zdrojov: 
111   11 854,00€     111    11 854,00€ 
Spolu:             11 854,00€     Spolu:             11 854,00€                                                                                  

 
Rozpočet po úprave:       

Príjmová časť:  1 724 528,31 €   
Výdajová časť: 1 602 705,31 € 

3 jednomyseľne pridelenie jednoizbového nájomného bytu č. 1/2 v obecnom  nájomnom 
bytovom dome p. č. 666 Tomášovi Jackovi, nar. 21. 10. 1991, bytom Okružná 50, 
Stará Ľubovňa od 1. 9. 2015  

4. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jánovi Vorobeľovi, nar. 8. 1. 1972, bytom 
Jakubany 495  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 4 o výmere 110 m2, ktorý bol odčlenený z parcely 
EKN 13803/4, zapísaný na LV 6930, druh pozemku zastavaná plocha podľa 
Geometrického plánu č. 12/2015 vyhotoveného Ing. Jánom Kulomberom, Stará 
Ľubovňa zo dňa 24. 6. 2015.  Obec odpredáva 110m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2 , 
celkom 440,00 EUR 
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Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedený  diel  4 o výmere 110 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 13803/4, 
zapísaný na LV 6930, druh pozemku zastavaná. plocha podľa GP č. 12/2015 sa 
nachádza pri rodinnom dome žiadateľa ako súčasť dvora, ktorý menovaný 
majetkoprávne vysporiadáva 

5. jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Štefanovi Rejdovi, nar. 24. 7. 1954, bytom 
Jakubany 384  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 10 o výmere 8 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 
13736/40, zapísaný na LV 6930, druh pozemku zastavaná plocha podľa 
Geometrického plánu č. 9/2015 vyhotoveného Štefanom Guľašim, Jakubany 428.  
Obec odpredáva 8 m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2 , celkom 32,00 EUR 

Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedený  diel  10 o výmere 8 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 13736/40, 
zapísaný na LV 6930, druh pozemku zastavaná. plocha podľa GP č. 9/2015 sa 
nachádza vo dvore rodinného domu žiadateľa, ktorý menovaný majetkoprávne 
vysporiadáva 

6. jednomyseľne plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mgr. Jozefa Mačugu 
na 2. polrok 2015  

 
B.  Berie na vedomie 

1. informácie starostu obce Ing. Jána Krajňáka o plnení uznesení zo siedmeho zasadnutia 
zastupiteľstva – z bodu C. Žiada starostu obce 

2. informáciu predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu a finančnej Mgr. Jána 
Jakubianského o činnosti tejto komisie 

3. informáciu predsedu Komisie pre kultúru a šport Bc. Mareka Čopiaka o činnosti tejto 
komisie 

4. informáciu predsedu Komisie pre záležitosti sociálne a školské Mgr. Jozefa Bakoša 
o činnosti tejto komisie 

5. informáciu predsedu Komisie pre záležitosti  Mgr. Jozefa Bakoša o stave pripravenosti 
ZŠ s MŠ v obci Jakubany na začiatok školského roka 2015/2016.  

6. informáciu člena Komisie priestupkovej Mgr. Jána Jakubianského o činnosti tejto 
komisie 

7. informácie a požiadavky členov Komisie priestupkovej vo veci čiernych stavieb 
v rómskej osade  

8. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o činnosti v Miestnej akčnej skupiny 
Ľubovniansko 

9. informáciu starostu obce Ing. Jána Krajňáka o stave po podaní žiadosti na BUS 
Karpaty vo veci osadenia lavičky pre cestujúcich na autobusovej zastávke Levočská 
v Starej Ľubovni 

 
C. Žiada 

1. starostu Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie odstránenia náletových kríkov z areálu 
futbalového ihriska a opravu oplotenia športového areálu 

2. starostu obce Ing. Jána Krajňáka o zabezpečenie doplnenia riadov – nerezových 
polievkových mís do kuchynky Kultúrneho domu 

 
D. Zamieta 

1. návrh na schválenie a registráciu Komunitného centra v obci Jakubany 
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E. Ukladá 
1. hlavnému kontrolórovi Mgr. Jozefovi Mačugovi zistiť postup pri ROEP, do akej miery 

sa zidentifikovali parcely v  extraviláne v obci - termín do najbližšieho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva  

2. hlavnému kontrolórovi Mgr. Jozefovi Mačugovi zistiť nakoľko bola ROEP v obci 
úspešná pre obyvateľov obce Jakubany 

3. Komisii pre rozvoj, výstavbu a inovácie zistiť na mieste samom opodstatnenosť 
žiadosti Augustína Pompu, Jakubany 544 o odpredaj časti obecnej parcely KN C 
1205/1 za účelom zriadenia prístupovej cesty k pozemku žiadateľa 

 
F. Neschvaľuje 

1. návrh na zverejnenie zasadnutí obecných zastupiteľstiev formou videozáznamu na 
webovej stránke obce 

 
 
V Jakubanoch 21. 8.  2015 
       Ing. Ján Krajňák 
       starosta obce 


