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Z Á P I S N I C A 
 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubanoch,  
konaného dňa 21.  12.  2018 o 17:00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní:             JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 

Mgr. Jozef Bakoš 
Mgr. Ján Jakubianský 
RNDr. Ján Kundľa 
Radoslav Mačuga 
Mgr. Jozef Michňa 
Ing. Štefan Vasiľ 
PaedDr. Katarína Vasiľová 

 
Neprítomní:   Ján Compeľ 
    Mgr. Jaroslav Kundľa 
 
Ostatní prítomní:             Ing. Simona Kolčáková – zapisovateľka 
    Anna Rybovičová, ekonómka obce 
           
Občania obce v počte:  1 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z prvého – ustanovujúceho zasadnutia OZ 
4. Rozpočtové opatrenie č. 8 
5. Prejednanie upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry 
6. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2019 
7. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD 666, č. 2/2 
8. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
K bodu 1  
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril a viedol druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že počet 
prítomných poslancov je sedem a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Informoval, že 
poslanec Mgr. Jaroslav Kundľa a Ján Compeľ sa vopred ospravedlnili za svoju neúčasť.  
 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 
pozvánkou.  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga vyzval poslancov na doplnenie programu rokovania. Z 
prítomných poslancov nikto návrh programu nedoplnil. Starosta obce predniesol návrh na 
doplnenie bodu programu rokovania o bod „Vyradenie projektovej dokumentácie – 
Rekonštrukcia Probstnerovej kúrie (kaštieľ) z evidencie hlavnej knihy. Keďže nikto ďalší 
nemal návrhy na doplnenie programu rokovania, nechal o tomto programe zasadnutia 
obecného zastupiteľstva hlasovať. 
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Za: 7   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program druhého zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z prvého – ustanovujúceho zasadnutia OZ 
4. Vyradenie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia Probstnerovej kúrie (kaštieľ) 

z evidencie hlavnej knihy 
5. Rozpočtové opatrenie č. 8 
6. Prejednanie upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry 
7. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2019 
8. Výber nájomníka do nájomného bytu – BD 666, č. 2/2 
9. Prerokovanie žiadostí o vydanie potvrdení k MPV po zverejnení 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
K bodu 2 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Simonu Kolčákovú.  
Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Mgr. Jána Jakubianského a Mgr. Jozefa 
Michňu.  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7       Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice z  druhého  
zasadnutia poslancov Mgr. Jána Jakubianského a Mgr. Jozefa Michňu 
 
K bodu 3 
Poslanec Mgr. Ján Jakubianský vykonal kontrolu plnenia uznesenia z prvého – 
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené. 
 
K bodu 4 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe 
vyradenie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia Probstnerovej kúrie“ z evidencie hlavnej 
knihy na účte 04205 v sume 16 172,10 €, nakoľko momentálne v týchto priestoroch je zámer 
realizácie projektu Zariadenia pre seniorov. 
 
Dodal, že v roku 2013 poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí prehodnotili túto 
projektovú dokumentáciu a súhlasili, aby naďalej bola vedená v účtovníctve, ako 
nedokončená investícia. Keďže toho času je s budovou „Probstnerova kúria“ iný zámer, je 
potrebné túto projektovú dokumentáciu odpísať z dôvodu, že bude nepoužiteľná.  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal o tomto bode hlasovať. 
 
Za: 7       Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne vyradenie projektovej dokumentácie 
„Rekonštrukcia Probstnerovej kúrie“ z evidencie hlavnej knihy z účtu 04205 v sume 
16 172,10 € 
 



3 
 

K bodu 5 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prenechal slovo ekonómke obce pani Anne Rybovičovej. 
Tá predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 
v súlade s ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Materiál bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na preštudovanie.  
 
Príjmy rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

          97 939,49 € z toho:                bežné príjmy                       69 976,34 € 
              kapitálové príjmy                    116,84 €  

                                                                   finančné operácie               27 846,31 € 
Príjmy rozpočtu po úprave sa ponížili o:          - 40 394,55 € 
Celkom príjmy sa navýšia o poníženie o sumu: 57 544,94 €  
 
Výdaje rozpočtu po úprave sa navýšili o:    

           45 410,08 € z toho:               bežné výdavky                   29 921,08 € 
                     kapitálové výdavky             3 489,00 € 
                     finančné operácie              12 000,00 € 

Výdaje rozpočtu po úprave sa ponížli o: 42 249,86 € z toho: bežné výdavky  42 249,86 € 
Celkom výdavky po úprave sa navýšili o: 3 160,22 € 
 
Rozpočet po úprave:      príjmová časť:                                2 819 025,94 € 
                                              výdajová časť:                                   2 755 226,22 € 

 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nikto z prítomných 
poslancov už nemal ďalšie pripomienky a tak nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 8 v súlade s  odst. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
K bodu 6 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva o  potrebe 
prejednania upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry, ktoré sa týkalo nesprávneho 
schválenia uznesenia na obstarávanie rekonštrukcie podkrovia KD Jakubany, ktoré bolo 
schválené v bode Rôzne a nie v samostatnom bode programu zasadnutia a taktiež schválenie 
niektorých bodov, ktoré boli zaradené taktiež v bode Rôzne, pričom mali mať v programe 
osobitný bod.  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga prečítal poslancom obecného zastupiteľstva podstatný 
obsah upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry.  
 
Poslanec RNDr. Ján Kundľa by sa chcel opýtať ohľadne nevyčerpanej dovolenky bývalého 
starostu.  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga dodáva, že podľa jeho názoru by schvaľovať preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky starostu mali noví poslanci obecného zastupiteľstva, nakoľko staré 
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zastupiteľstvo reálne nevie zistiť koľko dní dovolenky do konca funkčného obdobia starosta 
ešte vyčerpá a táto skutočnosť bude zrejmá až po skončení jeho funkčného obdobia, avšak 
v zákone to nie je určené. Ďalej dodal, že obec nemá určený vnútorný predpis o evidencii a 
schvaľovaní dovolenky starostu, tento by však chcel nariadiť, a to tým spôsobom, že 
schvaľovaním dovolenky starostu bude poverený zástupcu starostu obce.  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry č. PD 
66/18/7710-4 zo dňa 09.12.2018 a upozornenie prokurátora č. PD 59/18/7710-7 zo dňa 02. 
12. 2018 
 
K bodu 7 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga navrhol poslancom tieto termíny na zasadnutie 
zastupiteľstva v 1. polroku roku 2019 - 25. 01. 2019, 22. 02. 2019, 29. 03. 2019, 26. 04. 2019, 
31. 05. 2019, 28. 06. 2019.  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, preto nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán zasadnutí na 1. polrok 2019 –  
25. 01. 2019 
22. 02. 2019 
29. 03. 2019 
26. 04. 2019 
31. 05. 2019 
28. 06. 2019 
 
K bodu 8 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval obecné zastupiteľstvo o vypovedaní nájomnej 
zmluvy pani Nadi Eibenovej k 30. 11. 2018. Z tohto dôvodu je potrebné prideliť 3-izbový 
nájomný byt 2/2 v bytovom dome č. 666.  
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov o zozname žiadateľov na 3-izbové 
nájomné byty. V zmysle poradia nasleduje pán Ján Janoščík, bytom Kamienka. 
 
Starosta obec JUDr. Jozef Mačuga nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Po sčítaní hlasov poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli takto – trojizbový nájomný byt 
2/2 v bytovom dome 666 bude pridelený pánovi  Jánovi Janoščíkovi v počte 7/7 hlasov.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pridelenie trojizbového nájomného bytu 2/2 v 
BD č. 666 pánovi Jánovi Janoščíkovi, trvale bytom Kamienka 436 

 
K bodu 9 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga informoval poslancov obecného zastupiteľstva so 
žiadosťami o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu.  
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Rybovič Michal, Jakubany 437 – žiadosť o vyjadrenie k MPV 
Rybovič Michal žiada o vydanie potvrdenia obce Jakubany, že osoby uvedené na parcelách 
EKN 2776 o výmere 1146 m2, zapísané na LV 4003  pod B/2 Rybovič Ján , pod B/3 Rybovič 
Jozef, parcela EKN 2771 o výmere 2151 m2, zapísaná na LV 6553 pod B/34 Rybovič Jozef, 
pod B/35 Rybovič Jozef, pod B/36 Rybovič Jozef, pod B/40 Rybovič Michal, pod B/41 
Rybovič Mikuláš, pod B/42 Rybovič Mikuláš, pod B/43 Rybovič Peter, pod B/44Rybovič 
Peter, pod B/46 Rybovič Štefan, pod B/47 Rybovičová Anna r. Dufalová, pod B/48 
Rybovičová Katarína, pod B/49 Rybovičová Katarína, parcela EKN 2774 o výmere 1026 m2, 
zapísaná na LV 5693 pod B/29 Rybovič Jozef, pod B/30 Rybovič Jozef, pod B/31 Rybovič 
Jozf, pod B/32 Rybovič Jozef, pod B/33 Rybovič Jozef, pod B/34 Rybovič Mikuláš, pod B/35 
Rybovič Mikuláš, pod B/37 Rybovič Mikuáš, pod B/39 Rybovič Peter, pod B/40 Rybovič 
Peter, pod B/41 Rybovič Štefan, pod B/42 Rybovič Štefan pod B/43  Rybovič Štefan, pod 
B/44 Rybovičová Anna r. Dufalová, pod B/45 Rybovičová Anna r. Krivoňáková, pod B/46 
Rybovičová Katarína, pod B47 Rybovičová Katarína, pod B/48 Rybovičová Katarína 
v prospech Ryboviča Michala, bytom Jakubany č. 437 nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy 
obce 
 
Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesená na webovej stránke 
obce, ako aj úradných tabuliach po dobu 15 dní (01. 06. 2018 - 16. 06. 2018). Počas 
zverejnenia žiadosti boli od viacerých občanov vznesené námietky, pričom niektoré z nich 
boli dôvodné, nakoľko osoby, ktoré námietky vzniesli ich aj v lehote zdôvodnili 
a zdokladovali.  
 
Z toho dôvodu nemôže obecné zastupiteľstvo podanej žiadosti o majetkoprávne vysporiadanie 
v prospech pána Ryboviča Michala, Jakubany 437 vyhovieť, a preto nesúhlasí s vydaním 
vyjadrenia k MPV. 
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaním vyjadrenia že vznikom vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Stará Ľubovňa, 
katastrálny odbor na parcelách EKN 2776 o výmere 1146 m2, zapísané na LV 4003  pod B/2 
Rybovič Ján , pod B/3 Rybovič Jozef, parcela EKN 2771 o výmere 2151 m2, zapísaná na LV 

6553 pod B/34 Rybovič Jozef, pod B/35 Rybovič Jozef, pod B/36 Rybovič Jozef, pod B/40 
Rybovič Michal, pod B/41 Rybovič Mikuláš, pod B/42 Rybovič Mikuláš, pod B/43 Rybovič 
Peter, pod B/44Rybovič Peter, pod B/46 Rybovič Štefan, pod B/47 Rybovičová Anna r. 
Dufalová, pod B/48 Rybovičová Katarína, pod B/49 Rybovičová Katarína, parcela EKN 2774 

o výmere 1026 m2, zapísaná na LV 5693 pod B/29 Rybovič Jozef, pod B/30 Rybovič Jozef, 
pod B/31 Rybovič Jozf, pod B/32 Rybovič Jozef, pod B/33 rybovič Jozef, pod B/34 Rybovič 
Mikuláš, pod B/35 Rybovič Mikuláš, pod B/37 Rybovič Mikuáš, pod B/39 Rybovič Peter, pod 
B/40 Rybovič Peter, pod B/41 Rybovič Štefan, pod B/42 Rybovič Štefan pod B/43  Rybovič 
Štefan, pod B/44 Rybovičová Anna r. Dufalová, pod B/45 Rybovičová Anna r. Krivoňáková, 
pod B/46 Rybovičová Katarína, pod B47 Rybovičová Katarína, pod B/48 Rybovičová 
Katarína v prospech Ryboviča Michala, bytom Jakubany č. 437 nie sú dotknuté jej oprávnené 
záujmy obce 
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Korytiaková Mária, Jakubany 485 
Korytiaková Mária žiada o vydanie potvrdenia obce Jakubany, že osoby uvedené na parcelách 
EKN 4269 o výmere 350 m2, zapísané na LV 7918  pod B3 Jančík Jozef, pod B6 
Mariančíková Mária r. Mindálová, pod B7 Kundľa Štefan, pod B8 Tišáková Anna r. 
Kundľová, pod B9 Šašala Ján, pod B10 Compeľová Anna r.Guzlejová, pod B11 
Mariančíková Mária r. Mindalová, pod B12 Kundľa Ján, pod B13 Kundľa Štefan, pod B16 
Frish Armín, Dr., parcela EKN 4271/1 o výmere 14 m2 a 4271/2 o výmere 708 m2, zapísané 
na LV 7920 pod B4  Špes Michal, pod B5 Špes Michal, pod B6 Špesová Zuzana, pod B7 
Decker Ján, pod B8 Špesová Zuzana, pod B9 Špes Michal, pod B10 Dolinská Zuzana, pod 
B11 Dolinská Anna, pod B12 Guttmanová Anna r. Mullerová, pod B13 Glucková Rozália r. 
Guttmanová, pod B14 Gutmanová Galina r. Gutmanová, pod B15 Gutman Leo, pod B16 
Gutmanová Cecília v prospech Korytiakovej Márii, bytom Jakubany č. 485 nie sú dotknuté jej 
oprávnené záujmy obce 
 
Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesená na webovej stránke 
obce, ako aj úradných tabuliach obce po dobu 15 dní (12. 09. 2018 - 27. 09. 2018). Počas 
zverejnenia žiadosti boli taktiež od viacerých občanov vznesené námietky, pričom niektoré 
z nich boli dôvodné, nakoľko osoby, ktoré námietky vzniesli ich aj v lehote zdôvodnili 
a zdokladovali.  
 
Z toho dôvodu nemôže obecné zastupiteľstvo podanej žiadosti o majetkoprávne vysporiadanie 
v prospech pani Korytiakovej Márie, Jakubany 485 vyhovieť, a preto nesúhlasí s vydaním 
vyjadrenia k MPV 
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 7        Proti: 0           Zdržali sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaním vyjadrenia, že vznikom vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Stará Ľubovňa, 
katastrálny odbor na parcelách EKN 4269 o výmere 350 m2, zapísané na LV 7918  pod B3 
Jančík Jozef, pod B6 Mariančíková Mária r. Mindálová, pod B7 Kundľa Štefan, pod B8 
Tišáková Anna r. Kundľová, pod B9 Šašala Ján, pod B10 Compeľová Anna r.Guzlejová, pod 
B11 Mariančíková Mária r. Mindalová, pod B12 Kundľa Ján, pod B13 Kundľa Štefan, pod 
B16 Frish Armín, Dr., parcela EKN 4271/1 o výmere 14 m2 a 4271/2 o výmere 708 m2, 

zapísané na LV 7920 pod B4  Špes Michal, pod B5 Špes Michal, pod B6 Špesová Zuzana, pod 
B7 Decker Ján, pod B8 Špesová Zuzana, pod B9 Špes Michal, pod B10 Dolinská Zuzana, pod 
B11 Dolinská Anna, pod B12 Guttmanová Anna r. Mullerová, pod B13 Glucková Rozália r. 
Guttmanová, pod B14 Gutmanová Galina r. Gutmanová, pod B15 Gutman Leo, pod B16 
Gutmanová Cecília v prospech Korytiakovej Márii, bytom Jakubany č. 485 nie sú dotknuté jej 
oprávnené záujmy obce 
 
 
Katrenič Miroslav, Jakubany 557 
Katrenič Miroslav žiada o vydanie potvrdenia obce Jakubany, že osoby uvedené na LV č. 
10263, k. ú. Jakubany ako KN – E parc. č. 9431/3, Orná pôda o výmere 449 m2, pod B1 
vedený ako podielový spoluvlastník Jozef Štucka v podiele 1/8, pod B2 vedený ako podielový 
spoluvlastník Zuzana Štucková, r. Lobodová v podiele 1/8 v prospech Miroslava Katreniča 
trvale bytom: Jakubany 557, 065 12 Jakubany, narodený: 19.09.1986,  nie sú dotknuté 
oprávnené záujmy obce 
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Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesená na webovej stránke 
obce, ako aj úradných tabuliach po dobu 15 dní (14. 11. 2018 - 29. 11. 2018). Počas doby 
zverejnenia žiadosti neboli vznesené žiadne námietky od občanov.  
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu pána Katreniča 
Miroslava, Jakubany 557 a súhlasí s vydaním vyjadrenia k MPV 
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Za: 6 (Mgr. Jozef Bakoš, Mgr. Ján Jakubianský, Mgr. Jozef Michňa, Radoslav Mačuga, Ing. 
Štefan Vasiľ, PaedDr. Katarína Vasiľová)        
Proti: 0            
Zdržali sa: 1 (RNDr. Ján Kundľa) 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia, že vznikom vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Stará Ľubovňa, 
katastrálny odbor na LV č. 10263, k. ú. Jakubany ako KN – E parc. č. 9431/3, Orná pôda 
o výmere 449 m2, pod B1 vedený ako podielový spoluvlastník Jozef Štucka v podiele 1/8, pod 
B2 vedený ako podielový spoluvlastník Zuzana Štucková, r. Lobodová v podiele 1/8 
v prospech Miroslava Katreniča trvale bytom: Jakubany 557, 065 12 Jakubany, narodený: 
19.09.1986,  nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce 
 
 
Štucka Štefan, Wuppertálska 1406/15, Košice 
Štucka Štefan žiada o vydanie potvrdenia obce Jakubany, že osoby uvedené na LV 7221 
parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu parcelné číslo 507 zastavaná plocha 
a nádvorie 167 m2, pod B 3 na mene Poľanská Zuzana v podiele 1/27, pod B 4 na mene 
Poľanský Štefan v podiele 1/27, pod B 5 na mene Poľanský Štefan v podiele 1/18, pod B 6 na 
mene Poľanská Katarína r. Pribišová v podiele 1/18, pod B 7 na mene Haladejová Anna r. 
Krajňáková v podiele 1/60, pod B 12 na mene Štucka Jozef v podiele 1/80, pod B 13 na mene 
Štucka Ján v podiele 1/80, pod B 14 na mene Štucka Mikuláš v podiele 1/80, pod B 15 na 
mene Štucka Štefan (Storkely) v podiele 1/80, týka sa PKV 299, LV 7222 parcely registra 
„E“ evidované na mape určeného operátu parcelné číslo 508 zastavaná plocha a nádvorie 682 
m2, pod B 28 na mene Štucka Jozef v podiele 3/560, pod B 29 na mene Štucka Ján v podiele 
3/560, pod B 30 na mene Štucka Mikuláš v podiele 3/560, pod B 31 na mene Štucka Štefan 
(Storkely) v podiele 3/560, týka sa PKV 1354 v prospech Štefana Štucku rod. Štucka, nar. 
16.03.1958, r.č. 580316/6325, trvalý pobyt Košice – Sídlisko KVP, Wuppertálska 1406/15 nie 
sú dotknuté oprávnené záujmy obce  
 
Žiadosť o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu bola vyvesená na webovej stránke 
obce, ako aj obecných tabuliach po dobu 15 dní (24. 08. 2018 - 10. 09. 2018). Počas doby 
zverejnenia žiadosti neboli vznesené žiadne námietky od občanov. Pre p. Štefana Štucku ešte 
bývalé obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vydaním vyjadrenia na KN – C stav v zmysle 
predloženého geometrického plánu, avšak takéto vyjadrenie notárke, ktorá tieto nehnuteľnosti 
v prospech p. Štucku vyporiadava nepostačovalo, preto opätovne žiada o vydanie vyjadrenia 
na KN-E stav.  
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu pána Štucku Štefana, 
bytom Wuppertálska 1406/15, Košice a súhlasí s vydaním vyjadrenia k MPV 
 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga nechal o tomto bode hlasovať.  
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Za: 6 (Mgr. Jozef Bakoš, Ján Compeľ, Mgr. Jozef Michňa, Radoslav Mačuga, Ing. Štefan 
Vasiľ, PaedDr. Katarína Vasiľová)        
Proti: 0            
Zdržali sa: 1 (RNDr. Ján Kundľa) 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia, že vznikom vlastníckeho práva 
k podielom u nehnuteľností zapísanej v kú. Jakubany v katastri nehnuteľnosti LV 7221 
parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu parcelné číslo 507 zastavaná 

plocha a nádvorie 167 m2, pod B 3 na mene Poľanská Zuzana v podiele 1/27, pod B 4 na 
mene Poľanský Štefan v podiele 1/27, pod B 5 na mene Poľanský Štefan v podiele 1/18, pod B 
6 na mene Poľanská Katarína r. Pribišová v podiele 1/18, pod B 7 na mene Haladejová Anna 
r. Krajňáková v podiele 1/60, pod B 12 na mene Štucka Jozef v podiele 1/80, pod B 13 na 
mene Štucka Ján v podiele 1/80, pod B 14 na mene Štucka Mikuláš v podiele 1/80, pod B 15 
na mene Štucka Štefan (Storkely) v podiele 1/80, týka sa PKV 299, LV 7222 parcely registra 
„E“ evidované na mape určeného operátu parcelné číslo 508 zastavaná plocha a nádvorie 
682 m2, pod B 28 na mene Štucka Jozef v podiele 3/560, pod B 29 na mene Štucka Ján 
v podiele 3/560, pod B 30 na mene Štucka Mikuláš v podiele 3/560, pod B 31 na mene Štucka 
Štefan (Storkely) v podiele 3/560, týka sa PKV 1354 v prospech Štefana Štucku rod. Štucka, 
nar. 16.03.1958, r.č. 580316/6325, trvalý pobyt Košice – Sídlisko KVP, Wuppertálska 
1406/15 nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce  
 
 
K bodu 10 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga vyzval poslancov a občanov, aby predniesli svoje 
interpelácie. Nikto z prítomných ich nepredniesol, a preto pokračoval v bodoch programu. 
 
K bodu 11 
Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s 3 
informáciami v bode Rôzne: 
 

a) Príkaz č. 1/2018 starostu Obce Jakubany na vykonanie fyzickej a dokladovej 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Navrhnutá je 
centrálna inventarizačná komisia a jedenásť dielčích inventarizačných komisií 
pozostávajúcich z poslancov a z osôb zodpovedajúcich za jednotlivé zložky. 
Inventarizácia má byť vykonaná ku dňu 31. 12. 2018.  

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príkaz č. 1/2018 starostu obce JUDr. Jozefa Mačugu 
na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov  
 

b) Žiadosť na projekt Kultúra národnostných menšín 2019 – starosta obce informoval 
o podaní žiadosti na získanie dotácie na projekt „Na švatoho Jána“, ktorý je 
realizovaný za pomoci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Minulý rok 
sme získali sumu 3 000,00 €, tak dúfame, že budeme opäť úspešní. 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti na Fond na podporu 
kultúry národnostných menšín na získanie dotácie k projektu „Na švatoho Jána“ na rok 2019   
  

c) Bývalý riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch PhDr. Ladislav 
Žilecký zaslal starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva list, ktorý starosta 
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na zasadnutí prečítal. Znenie tohto listu tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta obce 
poslancov oboznámil s tým, že na doručený list bývalému riaditeľovi listom adekvátne 
odpovie.  
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list od pána PhDr. Ladislava Žileckého adresovaný 
poslanom a starostovi obce. 
 
K bodu 12 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce JUDr. 
Jozef Mačuga poďakoval prítomným poslancom za účasť a druhé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Ing. Simona Kolčáková 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Ján Jakubianský:  

 

 

Mgr. Jozef Michňa: 

 
 
 
 
V Jakubanoch,dňa  21. 12. 2018      
 
 
 
 
 
  

JUDr. Jozef Mačuga 
                   starosta obce 

                  


