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Z Á P I S N I C A 
 

z tridsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 23. 5. 2013 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní: 
PhDr. Jozef Dufala, starosta obce, Mgr. Jozef Bakoš, Ján Čopjak, Ján Dufala, Jozef Dufala, 
Mikuláš Guzlej, Ing. Štefan Vasiľ, PaedDr. Katarína Vasiľová, Ján Grajzinger, Slavomír 
Poľanský 
 
Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení z dvadsiateho deviateho zasadnutia OZ 
4. Obhliadka lokality Raištub 
5. Mariančik Emil, Jakubany 588 – žiadosť o odpredaj obecného dielu z parcely 4909/2 
6. Výber dodávateľa - verejné obstarávanie na opravu miestnej komunikácie 
7. Schválenie Zmluvy o dielo na rekonštrukciu oplotenia cintorína - múrik 
8. Schválenie Záverečného účtu Obce Jakubany za rok 2012 
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Jakubany 

za rok 2012 
10. Rôzne 
11. Návrh uznesenia 
12. Záver 

 
K bodu 1 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril tridsiate zasadnutie zastupiteľstva, skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 
deväť. Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné. Zároveň oboznámil 
prítomných poslancov s návrhom programu rokovania, ktorý im bol doručený v pozvánke na 
zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

      
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program tridsiateho  zasadnutia.  

 
K bodu 2 
Starosta určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za overovateľov zápisnice 
zastupiteľstvo schvaľuje poslancov Mikuláša Guzleja a Jozefa Dufalu 
 
K bodu 3 
Zástupca starostu obce Mikuláš Guzlej vykonal kontrolu plnenia uznesenia z  dvadsiateho 
deviateho zasadnutia zastupiteľstva.  Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.   

 
K bodu 4  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala a poslanci obecného zastupiteľstva sa zúčastnili obhliadky 
lokality Raištub za účelom ďalšieho vybavenia žiadosti Emila Mariančíka, Jakubany 588 o 
možnosť odkúpenia obecného dielu parcely 4909/2. Žiadateľ sa obhliadky nezúčastnil. 
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K bodu 5 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil na prerokovanie zastupiteľstvu žiadosť Emila 
Mariančíka, Jakubany 588, ktorý žiada o odpredaj  časti obecnej parcely  4909/2, zapísanej na 
LV6930, z ktorej chce odkúpiť 44 m2. Táto parcela bezprostredne nadväzuje na jeho 
pozemok, diel má oplotený a užíva ho ako vlastný. Pri obhliadke na mieste samom 
zastupiteľstvo zistilo, že žiadateľ má požadovanú časť obecného pozemku skutočne oplotenú. 
Počas rokovania zastupiteľstva sa dostavil osobne p. Emil Mariančík, starosta obce PhDr. 
Jozef Dufala mu udelil slovo a tento požadoval o odpredaj väčšej časti pozemku, ako bolo 
v samotnej žiadosti uvedené, t.j. od suseda Mruga  v dĺžke 2 m a z druhej strany 1,5m.  
 
Kópia žiadosti a uznesení OZ sú prílohou tejto zápisnice  
 
Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu.  
 
K prerokovanému návrhu  boli  vznesené pripomienky, t.j. zdôraznil sa  výsledok hlasovania 
obyvateľov obce v pomere 19:9 za zachovanie prechodu, ktorí majú k miestnej lokalite 
Rajštup užívateľský, alebo vlastnícky vzťah. Starosta obce PhDr. Jozef Dufala rozpravu 
ukončil a dal za návrh hlasovať .  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s geometrickým zameraním časti obecnej parcely  4909/2, 
zapísanej na LV6930 podľa  súčasného užívacieho stavu, t.j. podľa reálne oploteného 
pozemku pre žiadateľa Emila Mariančíka, Jakubany 588. Na základe predloženého 
geometrického plánu bude zverejnený zámer obce uvedenú parcelu odpredať  
 
K bodu 6 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o dotácii pre obec zo štátneho 
rozpočtu v sume 9 299,68 €. Finančné prostriedky poskytlo Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja, sú účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry 
v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke. Oprávnené obdobie použitia týchto 
prostriedkov je rok 2013.  
     Z tohto dôvodu obec vykonala verejné obstarávanie  v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 
k zabezpečeniu dodávateľa na zákazku s nízkou hodnotou  - vykonanie stavebných prác 
„Oprava miestnej komunikácie  - riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry“.  Do súťaže 
sa prihlásilo päť záujemcov, ktorí ponúkli jednotkovú cenu za 1 m2 asfaltového betónu AC 
11, hrúbky 50mm, šírky nad 3m  takto:  
CBR, s.r.o., Hollého 29, Sabinov :     9,20€ 
Fedan, s.r.o., Zlatá Baňa 110, Kokošovce:  11,40€ 
Asfalt s.r.o., Mlynská 37, Spišská Nová Ves:   9,65€ 
EUROVIA SK, a.s., Jelšová 24, Prešov:    8,50€ 
JUNO DS, s.r.o, Lipová 17, Stará Ľubovňa:    8,48€ 
 
Poslanci sa oboznámili s cenovými ponukami a prehodnotili ich.  

 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu. Navrhol, aby sa súčasne 
vykonala rekonštrukcia a výstavba ostatných miestnych komunikácií v obci, aby boli všetky 
miestne komunikácie v dobrom technickom stave. Cenové ponuky na „Opravu miestnej 
komunikácie  - riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry“ budú platiť aj na akciu „ 
Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií“.   
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Keďže k uvedenému bodu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu 
ukončil a dal za návrh hlasovať. Poslanci sa jednomyseľne uzniesli, že najvýhodnejšia je 
ponuka  firmy JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, Stará Ľubovňa. 
 
Kópie cenových ponúk sú prílohou tejto zápisnice. Originály budú uložené spolu so Zmluvou 
o dielo ako súčasť ekonomickej agendy úradu. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne po vykonaní verejného obstarávania  v zmysle 
§ 102 zákona NR SR 25/2006 formou prieskumu trhu firmu JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, Stará 
Ľubovňa, IČO 36 501 522, DIČ 2021922672 za  dodávateľa na zákazku s nízkou hodnotou na 
vykonanie stavebných prác „Oprava miestnej komunikácie – riešenie kritického stavu cestnej 
infraštruktúry“.  S touto firmou bude podpísaná Zmluva o dielo za dodržania týchto 
vysúťažených jednotkových cien: 

- pokládka asfaltového betónu AC 11, hrúbka 50 mm, šírka nad 3 metre je  za 1 m2 v 
sume 8,48 € bez DPH, 10,176 s DPH  

- asfaltový betón AC 11 – vyrovnávka podkladu v tonách: 75,00€ bez DPH, 90,00 € 
s DPH 

- rezanie existujúceho asfaltového krytu od 101 -150 mm: 0,49 € bez DPH, 0,59 € 
s DPH 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne po vykonaní verejného obstarávania  v zmysle 
§ 102 zákona NR SR 25/2006 formou prieskumu trhu firmu JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, Stará 
Ľubovňa, IČO 36 501 522, DIČ 2021922672 za  dodávateľa na zákazku s nízkou hodnotou na 
vykonanie stavebných prác „Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií“.  S touto 
firmou bude podpísaná Zmluva o dielo za dodržania týchto vysúťažených jednotkových cien: 

- pokládka asfaltového betónu AC 11, hrúbka 50 mm, šírka nad 3 metre je  za 1 m2 v 
sume 8,48 € bez DPH, 10,176 s DPH  

- asfaltový betón AC 11 – vyrovnávka podkladu v tonách: 75,00€ bez DPH, 90,00 € 
s DPH 

- rezanie existujúceho asfaltového krytu od 101 -150 mm: 0,49 € bez DPH, 0,59 € 
s DPH 

 
 
K bodu 7 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o technickom stave múrika na 
cintoríne, ktorý po začatí rekonštrukčných prác bolo nutné zbúrať z dôvodu jeho zlého 
technického stavu. Po konzultácii so stavebným dozorom tejto stavby – Jánom Rejdom sa 
rozhodol pre postavenie múrika z  tvárnic Premac s betónovou výplňou. Dodávateľ stavby 
Jozef Michňa – JM, Jakubany 502 vypracoval cenovú ponuku, ktorú touto cestou 
zastupiteľstvu predkladá. Cena podľa tejto  ponuky  za rekonštrukciu oplotenia cintorína je 
11 682,50 € bez DPH, konečná suma je 14 019,00 €. Zároveň predkladá návrh Zmluvy o dielo 
č. 2/2013 na rekonštrukciu oplotenia cintorína  
 
Poslanci sa oboznámili s cenovou ponukou a prehodnotili ju.  

 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu.  
 
K uvedenému bodu bola vznesená požiadavka na starostu obce, aby zabezpečil dodržanie 
kvality a presnosti práce pri výstavbe múrika. Iné návrhy k tomuto bodu programu neboli, 
starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať. 
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Kópia cenovej ponuky a návrh Zmluvy o dielo sú prílohou tejto zápisnice. Originály budú 
uložené spolu so Zmluvou o dielo ako súčasť ekonomickej agendy úradu. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne dodávateľa  stavebných prác( aj s dodávkou 
materiálu) na základe Výzvy obce Jakubany na Rekonštrukciu oplotenia cintorína  - zákazky 
s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona NR SR 25/2006 po vykonaní verejného obstarávania  
formou prieskumu trhu. Na základe cenovej ponuky bude dodávateľom stavebných prác na 
Rekonštrukciu oplotenia cintorína firma „Jozef Michňa – JM,  Jakubany 502, IČO: 
34 311 955“  s cenou11 682,50 €, s DPH 14 019,00€ €.   S touto  firmou bude podľa tejto 
cenovej ponuky uzatvorená Zmluva o dielo 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Zmluvu o dielo č. 2/2013 na vykonanie 
stavebných prác„Rekonštrukcia oplotenia cintorína“  s dodávateľom Jozef Michňa – JM, 
Jakubany 502, IČO: 34 311 955, kde konečná cena diela je 11 682,50 €, s DPH 14 019,00€  
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o zabezpečenie presnosti 
a kvality stavebných prác na akcii „Rekonštrukcia oplotenia cintorína“  s dodávateľom Jozef 
Michňa – JM, Jakubany 502 
 
K bodu 8 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil zastupiteľstvu Záverečný účet Obce Jakubany za 
rok 2012. Podrobne zastupiteľstvo informoval s jednotlivými položkami dokumentu. Obec 
vykazuje z bežného rozpočtu prebytok vo výške 173 187,79 €a schodok z kapitálového 
rozpočtu vo výške 326 629,09 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol podľa § 10 odst. 7 
zákona 583/2004 Z. z. krytý časťou prebytku bežného rozpočtu príslušného rozpočtového 
roka a rezervného fondu obce. 
Finančné prostriedky na bankových účtoch tvoria k 31. 12. 2012 sumu 277 268,00 € 
 
Záverečný účet Obce Jakubany, Správa o plnení rozpočtu za rok 2012 ZŠ s MŠ a Správa 
o hospodárení so zvereným majetkom obce za rok 2012 sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil zastupiteľstvu Správu o plnení rozpočtu za rok 
2012 a Správu o hospodárení so zvereným majetkom obce Základnej školy s materskou 
školou v Jakubanoch, ktoré sú prílohou záverečného účtu. 
 
Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu. Keďže k uvedenému bodu neboli vznesené 
žiadne pripomienky, starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet Obce Jakubany za rok 2012 a 
vyjadruje  súhlas s celoročným hospodárením  obce bez výhrad 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o hospodárení so zvereným majetkom obce za 
rok 2012 Základnej školy s materskou školou Jakubany 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu za rok 2012 Základnej 
školy s materskou školou 
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K bodu 9 
Hlavný kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa predniesol odborné stanovisko k Záverečnému 
účtu Obce Jakubany za rok 2012, v ktorom uvádza, bol spracovaný v súlade so Zásadami 
rozpočtového hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce 
Jakubany  a zohľadňuje aj ustanovenia zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a ostatných súvisiacich 
právnych noriem.  Hlavný kontrolór v zmysle §16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu 
záverečného účtu Obce Jakubany  za rok 2011 výrokom: celoročné hospodárenie schvaľuje 
bez výhrad 
 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Jakubany za rok 
2012  je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
Jakubany Mgr. Jaroslava Kundľu k Záverečnému účtu Obce Jakubany za rok 2012 
 
K bodu 10 – Rôzne 
 
a) Rybovičová  Katarína, Jakubany 445 
Pani Katarína Rybovičová, Jakubany 445 predniesla zastupiteľstvu žiadosť o  súhlas na 
vydanie potvrdenia na parcelu KN E 666/1  v znení, že obec Jakubany nemá výhrady k vzniku 
vlastníckeho práva. Predložila listy vlastníctva, poslanci ju vyzvali k predloženiu 
geometrického plánu, tento však nemá vyhotovený z dôvodu sporu so spoluvlastníkmi. 
Menovaná bola informovaná o znení uznesenia Obecného zastupiteľstva 23/A8/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Kataríny Rybovičovej, Jakubany 445 o  
súhlas na vydanie potvrdenia na parcelu KN E 666/1  v znení, že obec Jakubany nemá 
výhrady k vzniku vlastníckeho práva a trvá na uznesení Obecného zastupiteľstva 23/A8/2012, 
podľa ktorého bude jej žiadosť riešená iba po doložení geometrického plánu, z ktorého bude 
zrejmé, ku ktorým parcelám si uplatňuje vlastnícke právo 
 
b) Štefan Strachan, , Jakubany 315 
Štefan Strachan, nar. 18.11.1945, Jakubany 315 požiadal zastupiteľstvo o vydanie potvrdenia 
na majetkoprávne vysporiadanie spoluvlastníctva po právnych predchodcoch podľa týchto 
LV: 
LV 3810 pod B13, B15, B16   LV 4584 pod B8 
LV 5088 pod B13, B14, B15   LV 4238 pod B11 
LV 5378 pod B14, B15, B16   LV 6244 pod B1,B2,B4,B5 
LV 5351 pod B12, B14, B15   LV 7446 pod B3, B4 
LV 8359 pod B13, B15, B16   LV 7444 pod B7, B8 
LV 8358 pod B13, B15, B16   LV 5360 pod B4, B6 
LV 8357 pod B13, B15, B16   LV 4750 pod B1, B3 
LV 4772 pod B14, B15, B16   LV 3742 pod B5 
LV 4687 pod B13, B15, B16   LV 6245 pod B1, B3, B4 
LV 4355 pod B12, B14, B15, B16  LV 8471 pod B2 
LV 6242 pod B3    LV 5369 pod B3, B4 
LV 7322 pod B12, B13   LV 5012 pod B2,B3 
LV 5605 pod B9, B10, B11   LV 8361 pod B1,B3,B4 
LV 5070 pod B11,    LV 8360 pod B1,B3,B4 



 6 

LV 7321 pod B10, B11   LV 7033 pod B38 
LV 5474 pod B19    LV 7875 pod B18 
LV 5127 pod B19 
LV 5075 pod B11 
LV 8096 pod B26 
LV 4623 pod B9,B10 
 
Obecné zastupiteľstvo preskúmalo mená a na uvedených LV, žiadateľ vysvetlil rodinné 
väzby, predložil úmrtné listy týchto právnych predchodcov a plnomocenstvo na zastupovanie 
v osobe svojho syna Miroslava Strachana, bytom Nová Ľubovňa 722.  
 
Kópie žiadosti a plnomocenstva sú prílohou tejto zápisnice.  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním potvrdenia pre Štefana Strachana, nar. 18. 11. 1945, 
bytom Jakubany 315, že nemá námietky proti majetkoprávnemu vysporiadaniu 
spoluvlastníctva po jeho právnych predchodcoch zapísaných na LV: 
LV 3810 pod B13, B15, B16   LV 4584 pod B8 
LV 5088 pod B13, B14, B15   LV 4238 pod B11 
LV 5378 pod B14, B15, B16   LV 6244 pod B1,B2,B4,B5 
LV 5351 pod B12, B14, B15   LV 7446 pod B3, B4 
LV 8359 pod B13, B15, B16   LV 7444 pod B7, B8 
LV 8358 pod B13, B15, B16   LV 5360 pod B4, B6 
LV 8357 pod B13, B15, B16   LV 4750 pod B1, B3 
LV 4772 pod B14, B15, B16   LV 3742 pod B5 
LV 4687 pod B13, B15, B16   LV 6245 pod B1, B3, B4 
LV 4355 pod B12, B14, B15, B16  LV 8471 pod B2 
LV 6242 pod B3    LV 5369 pod B3, B4 
LV 7322 pod B12, B13   LV 5012 pod B2,B3 
LV 5605 pod B9, B10, B11   LV 8361 pod B1,B3,B4 
LV 5070 pod B11,    LV 8360 pod B1,B3,B4 
LV 7321 pod B10, B11   LV 7033 pod B38 
LV 5474 pod B19    LV 7875 pod B18 
LV 5127 pod B19 
LV 5075 pod B11 
LV 8096 pod B26 
LV 4623 pod B9,B10 
 
c) Vasiľ Štefan a Katarína Dufalová – žiadosť o odkúpenie obecného podielu 
Štefan Vasiľ , Jakubany 10 a Katarína Dufalová, Jakubany 8 požiadali o možnosť odkúpenia 
obecného podielu z parcely E KN 13736/18 zapísanej na LV 6930. Uvedený diel je v parcele 
E KN 977 a E KN 980,  na ktorom je postavený rodičovský dom Štefana Vasiľa a spoločný 
dvor obidvoch žiadateľov. Geometrickým plánom č. 9/2013 bol z parcely E KN 13736/18 
odčlenený diel 1 o výmere 26 m2 a diel 2 o výmere 15 m2, ktoré sú predmetom kúpy.  
 
Kópia žiadosti, LV 6930 a GP č. 9/2013 sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu. Zámer obce Jakubany odpredať 
požadované diely bol zverejnený od 29. 4. 2013 do 20. 5. 2013, k uvedenému bodu neboli 
vznesené žiadne pripomienky, starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Štefanovi Vasiľovi, 
nar. 5. 4. 1941, bytom Jakubany 10 a Kataríne Dufalovej, nar. 29. 1. 1948, bytom Jakubany 
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 obecný diel  1 
z parcely E KN 13736/18 o výmere 26 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, a  diel 
2 z parcely E KN 13736/18 o výmere 15 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
parcely zapísané na LV 6930 podľa GP č. 9/2013. Uvedené diely obecných parciel sa 
nachádzajú pri rodinnom dome súpisné číslo 56 a 57 žiadateľov a v spoločnom dvore, ktorí 
ho dlhodobo a nerušene užívajú ako vlastný a chcú si ho majetkoprávne vysporiadať. 
Odpredáva sa celkom 41 m2 za cenu 4,00 € za 1m2, celková cena predstavuje sumu 164,00 €  
 
d) Bioplynová elektráreň 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil zastupiteľstvu oznámenie obce Nová Ľubovňa, že 
konateľ spoločnosti Bio Nová Ľubovňa, s.r.o. Nová Ľubovňa č. 240 MVDr. Marek Olšavský 
má zámer na výstavbu bioplynovej elektrárne na pozemku PD Nová Ľubovňa. Táto lokalita 
bezprostredne hraničí s obcou Jakubany.  
 
Kópia prípisu je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
o zámere firmy Bio Nová Ľubovňa, s.r.o. , Nová Ľubovňa 240 vybudovať na pozemku 
Poľnohospodárskeho družstva v Novej Ľubovni bioplynovú elektráreň 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o zabezpečenie vstupu Obce 
Jakubany ako účastníka konania v stavebnom konaní v investičnom zámere na výstavbu 
bioplynovej elektrárne na pozemku Poľnohospodárskeho družstva v Novej Ľubovni firmou 
Bio Nová Ľubovňa, s.r.o. , Nová Ľubovňa 240  
 
d) Odpredaj kovovej brány z cintorína 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil zastupiteľstvu žiadosti občanov obce Ivana 
Dunku, č. 520 a Martina Dunku, Jakubany 529 o odpredaj kovovej brány z cintorína, ktoré sú 
prebytočným majetkom obce.  
 
Kópie žiadostí sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj prebytočného majetku obce – 
kovovej brány z cintorína  Ivanovi Dunkovi, Jakubany 519 za cenu 15,00 € 
 
e) Folklórne slávnosti „Na švatoho Jána 2013“ 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o stave príprav na kultúrnu akciu 
v obci „Na švatoho Jána 2013“, ktorá sa bude konať 23. 6. 2013 na futbalovom ihrisku. 
Zároveň požiadal poslanca Ing. Štefana Vasiľa o zabezpečenie dreva na vatru a poslanca Mgr. 
Jozefa Bakoša na zabezpečenie naloženia lavičiek na ihrisko zo ZŠ s MŠ, ako aj ich vrátenia.   
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
o stave príprav na kultúrnu akciu v obci „Na švatoho Jána 2013“, ktorá sa bude konať 23. 6. 
2013 na futbalovom ihrisku 
 
 f) Železiareň v Jakubanoch – žiadosť o dofinancovanie projektu 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o stavebných prácach na akcii 
„Železiareň v Jakubanoch“. Táto akcia má byť ukončená do 31. 5. 2013 a vyúčtovanie zaslané 
do 14. 6. 2013.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o  
stavebných prácach na akcii „Železiareň v Jakubanoch“. Táto akcia má byť ukončená do 31. 
5. 2013 a vyúčtovanie zaslané do 14. 6. 2013 
 
g)  Štefan Šašala, Jakubany 494 – žiadosť o vydanie potvrdenia 
Štefan Šašala, Jakubany 494 požiadal o vydanie potvrdenia, že Obec Jakubany nemá 
námietky voči majetkoprávnemu vysporiadaniu parcely C KN 2587/27 o výmere 384 m2, 
podľa geometrického plánu č. 22/2013. Parcela sa nachádza v hone Vyšná roveň, je súčasťou 
parcely E KN 9412, zapísanej na LV 5230, a túto nerušene užíva od roku 1990 ako následník 
svojich právnych predchodcov. 
     Zároveň žiada o vydanie potvrdenia o osobách na neznámych miestach zapísaných na LV 
5230 pod B1, pod B2, pod B3, pod B4, podB5, pod B11a pod B15.  
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvorili rozpravu. Poslanci sa oboznámili 
s materiálmi, k predmetnému bodu nemali námietky. 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním potvrdenia pre Štefana Šašalu, Jakubany 494, že 
Obec Jakubany nemá námietky voči majetkoprávnemu vysporiadaniu parcely C KN 2587/27 
o výmere 384 m2, podľa geometrického plánu č. 22/2013. Parcela sa nachádza v hone Vyšná 
roveň, je súčasťou parcely E KN 9412, zapísanej na LV 5230, a žiadateľ  túto nerušene užíva 
od roku 1990 ako následník svojich právnych predchodcov 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním potvrdenia pre Štefana Šašalu, Jakubany 494 
o osobách na neznámych miestach zapísaných na LV 5230 pod B1, pod B2, pod B3, pod B4, 
podB5, pod B11a pod B15 
 
h) Miestna komunikácia - Ryštok 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo, že miestna komunikácia okolo 
honu Záhumienok,  s miestnym názvom Ryštok je doposiaľ majetkoprávne nevysporiadaná 
z dôvodu, že vlastníkom parcely E KN 13736/1 o výmere 830 m2, zapísanej na LV 6195  je 
Slovenská republika. Obec má vypracovaný GP  č. 16/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o  vykonanie všetkých 
právnych úkonov k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel C KN 2612/13 o výmere 1 208 
m2 a C KN 2658/3 o výmere 104 m2 podľa geometrického plánu č. 16/2013. Uvedené parcely 
sa nachádzajú v intraviláne obce Jakubany a podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov sú tieto parcely (miestna komunikácia) vo vlastníctve obce 
Jakubany 
 



 9 

i. Jozef Pribiš, Jakubany 635 – žiadosť o vydanie potvrdenia 
Jozef Pribiš, Jakubany 635 požiadal Obec Jakubany o vydanie potvrdenia o osobe na 
neznámom mieste , ktorá je spoluvlastníčkou v podiele 1/2 na  parcela E KN 5135, zapísanej 
na LV 8035 pod bodom B1. Uvedenú parcelu si majetkoprávne vysporiadáva do svojho 
vlastníctva, geometrický plán č. 62/2012.  
 
 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvorili rozpravu. Poslanci sa oboznámili 
s materiálmi, námietkou voči vydaniu potvrdenia zo strany Ing. Petra Takáča, Letná 16, 
Prešov, ktorý je dedičom po osobe uvedenej na LV 8035 pod bodom B1 
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaním potvrdenia pre Jozefa Pribiša, Jakubany 635 
o osobe na neznámom mieste z dôvodu vznesenia námietky proti vydaniu požadovaného 
potvrdenia zo strany Ing. Petra Takáča, Letná 16, Prešov 
 
j) Interpelácie poslancov 
Poslanci OZ konštatovali, že je potrebné vybudovať zábradlia na miestnych komunikáciách 
cez potôčiky z dôvodu skvalitnenia bezpečnosti občanov a ich majetku 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o zabezpečenie výstavby 
zábradlí na miestnych komunikáciách, ktoré vedú cez  potôčiky 
 
Poslanec Ing. Jozef Vasiľ  požiadal o zabezpečenie osvetlenia na školskom ihrisku. Taktiež 
informoval o výsledku zo zasadnutia školskej rady, podľa ktorého odsúhlasili spojenie 
v deviatom ročníku ( 31 žiakov) a v piatom ročníku ( 29 žiakov). 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o zabezpečenie osvetlenia 
ihriska  v ZŠ s MŠ Jakubany 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu poslanca Ing. Štefana Vasiľa o rozhodnutí 
Školskej rady pri ZŠ s MŠ v Jakubanoch o zlúčení tried v deviatom a piatom ročníku ZŠ s MŠ 
v Jakubanoch 
 
Jozef Dufala, poslanec a zároveň aj veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Jakubanoch 
informoval zastupiteľstvo, že 8. 6. 2013 sa bude konať okrsková súťaž DHZ v Novej Ľubovni  
a 16. 6.2013 okrsková súťaž v Jakubanoch. Zároveň informoval, že je hotová kovová nádrž na 
vodu. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informáciu veliteľa DHZ v Jakubanoch – poslanca 
Jozefa Dufalu o aktivitách DHZ 
 
 
K bodu 11 
Návrh na uznesenie z tridsiateho zasadnutia zastupiteľstva predložil starosta obce PhDr. Jozef  
Dufala. Uznesenie z tridsiateho zasadnutia zastupiteľstva bolo prítomnými poslancami 
schválené. 
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K bodu 12 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a tridsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mikuláš Guzlej: 
 
Jozef Dufala: 
 

      
V Jakubanoch  23. 5. 2013 

   
 PhDr. Jozef Dufala 

        starosta obce 
        


