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Z Á P I S N I C A 
 

z tridsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 21. 6. 2013 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Prítomní: 
PhDr. Jozef Dufala, starosta obce,  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 tridsiateho prvého zasadnutia OZ 
4. Schválenie plánu zasadnutí zastupiteľstva na druhý polrok 2013 
5. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 a č. 6 
6. Ján Rybovič, Jozef Groš – žiadosť o odkúpenie pozemku za BD  č.166 
7. Návrh VZN č. 4/2013 – Núdzové zásobovanie pitnou vodou v období krízovej situácie 
8. Pompa Gustáv – žiadosť o odpredaj obecného dielu pozemku 
9. Rôzne 
10. Návrh uznesenia 
11. Záver 

 

K bodu 1 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril tridsiate prvé zasadnutie zastupiteľstva, skonštatoval, že počet prítomných poslancov 
je osem. 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 prvého  zasadnutia.  

 

K bodu 2 
Starosta určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za overovateľov zápisnice 
zastupiteľstvo schvaľuje poslancov PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Jána Grajzingera 
 

K bodu 3 
Zástupca starostu obce Mikuláš Guzlej vykonal kontrolu plnenia uznesenia z tridsiateho 
zasadnutia zastupiteľstva.  Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.   

 

K bodu 4  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala požiadal zastupiteľstvo o schválenie plánu zasadnutí OZ na 
2. polrok 2013. Poslanci navrhli tieto termíny: 
23. 8. 2013,  27. 9. 2013,  25. 10. 2013,   22. 11. 2013,   13. 12. 2013  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán zasadnutí na 2. polrok 2013 v týchto 
termínoch: 
23. 8. 2013   25. 10. 2013 
27. 9. 2013   22. 11. 2013 
    13. 12. 2013 
K bodu 5 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil  zastupiteľstvu  návrh   na   zmenu  rozpočtu  2013 
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Rozpočtovým opatrením č. 5  pre rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou 
v obci Jakubany, ktorým sa v súlade s ods. 2, písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykoná povolené prekročenie výdavkov pri 
dosiahnutí vyšších príjmov. Bežné príjmy sú zvýšené o finančné prostriedky dosiahnuté 
z vlastných príjmov školy o sumu  4 313,35 € podľa Avíza o prevode FP z 29. 5. 2013 . Bežné 
výdavky sú zvýšené v podprograme 8.1 Základná škola o 1 333,78€, v podprograme 8.2 MŠ 
o 560,00 € a v podprograme 8.3 ŠJ o 2 419,60 €, celkom 4 313,35 €. Presný účel podľa 
jednotlivých položiek a podpoložiek použitia týchto prostriedkov určí riaditeľ školy. 

 

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu.  
 

Keďže k uvedenému bodu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu 
ukončil a dal za návrh hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 5, 
pre rok 2013, ktorým sa v súlade s ods. 2, písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykoná povolené prekročenie výdavkov pri 
dosiahnutí vyšších príjmov. 
     Bežné príjmy sú zvýšené o finančné prostriedky dosiahnuté z vlastných príjmov školy 
o sumu  4 313,35 € podľa Avíza o prevode FP zo dňa  29. 5. 2013  
     Bežné výdavky sú zvýšené v podprograme 8.1 Základná škola o 1 333,78€, v podprograme 
8.2 MŠ o 560,00 € a v podprograme 8.3 ŠJ o 2 419,60 €, celkom 4 313,35 €.  
     Presný účel podľa jednotlivých položiek a podpoložiek použitia týchto prostriedkov určí 
riaditeľ školy 
 

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil  zastupiteľstvu  návrh   na   zmenu  rozpočtu  2013 
Rozpočtovým opatrením č. 6, ktorým sa v súlade s ods. 2, písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykoná povolené prekročenie výdavkov 
pri dosiahnutí vyšších príjmov.  
Bežné príjmy zvýšené v KZ 41 a  111  o    14 596,18 € 
Kapitálové príjmy zvýšené KZ 43  o  3 300,00 € 
Celkom              17 896,18 € 
 
Bežné výdaje zvýšené o              14 596,18 € 
Presun z BV do  KV          -   21 935,00 € 
Kapitálové výdavky zvýšené o   25 235,00 € 
Celkom                17 896,18 € 

 

Rozpočet po úprave: 
Príjmová časť:     1 520 199,87 € 
Výdajová časť:    1 401 895,87 € 
 

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu.  
 

Keďže k uvedenému bodu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu 
ukončil a dal za návrh hlasovať. 
 

Návrhy na zmenu rozpočtu na rok 2013 č. 5 a č. 6 sú prílohou tejto zápisnice 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 6, 
pre rok 2013, ktorým sa v súlade s ods. 2, písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykoná povolené prekročenie výdavkov pri 
dosiahnutí vyšších príjmov. 
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Bežné príjmy zvýšené v KZ 41 a  111  o    14 596,18 € 
Kapitálové príjmy zvýšené KZ 43  o           3 300,00 € 
Celkom           17 896,18 € 
 

Bežné výdaje zvýšené o          14 596,18 € 
Presun z BV do  KV                -   21 935,00 € 
Kapitálové výdavky zvýšené o        25 235,00 € 
Celkom         17 896,18 € 

 

Rozpočet po úprave: 
Príjmová časť:     1 520 199,87 € 
Výdajová časť:     1 401 895,87 € 
 

K bodu 6 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil zastupiteľstvu žiadosť Jána Ryboviča a Jozefa 
Groša, ktorí sú majitelia bytov v bytovom dome - Jakubany č. 166 a ktorí požiadali o odpredaj 
časti obecného pozemku za bytovým domom 166, a to za novopostavenými garážami.  
 

Poslanci sa uzniesli, že obecný pozemok za garážami BD č. 165 a 166 je možné odpredať iba 
na základe stanoviska všetkých majiteľov týchto bytových domov. 
 

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu.  
 

Kópia žiadosti je prílohou tejto zápisnice 
 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o zaslanie výzvy všetkým 
obyvateľom bytových domov č. 165 a 166  na vyjadrenie stanoviska k odkúpeniu obecného 
pozemku za garážami pri týchto bytových domoch  
 

K bodu 7 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil zastupiteľstvu návrh na Návrh VZN č. 4/2013 – 
Núdzové zásobovanie pitnou vodou v období krízovej situácie.  
 

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu.  
 

Keďže k uvedenému bodu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu 
ukončil a dal za návrh hlasovať. 
 

Návrh VZN č. 4/2013 je prílohou tejto zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 
o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 
 

K bodu 8 
Pompa Gustáv s manželkou Annou Pompovou, bytom Jakubany 544 podali žiadosť 
o odpredaj obecného dielu pozemku  - parcelu CKN 1205/8 o rozlohe 397 m2, podľa GP 
63/2009 zo dňa 15. 4. 2009, ktorý vyhotovil Miroslav Ščurka. Táto parcela je odčlenená 
z parcely  CKN 1205/1, zapísaná na LV 3339 a na uvedenom pozemku má žiadateľ postavený 
rodinný dom. 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu.  
 

Poslanci súhlasili so zverejnením zámeru obce Jakubany na odpredaj obecného dielu 
pozemku z dôvodu osobitného zreteľa – na uvedenej parcele je postavený rodinný dom 
žiadateľa. O predaji parcely CKN 1205/8 o rozlohe 397 m2 zastupiteľstvo rozhodne na 
nasledujúcom zasadnutí 
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Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením zámeru Obce Jakubany odpredať časť obecnej 
parcely CKN 1205/8 o rozlohe 397 m2, odčlenenej  z parcely 1205/1, zapísanej na LV 3339 
z dôvodu osobitného zreteľa Gustávovi Pompovi a manželke Anne Pompovej, Jakubany 544 
 

K bodu 9 – Rôzne 
 

a) Ján Rydzik, Jakubany 578 
Ján Rydzik, Jakubany 578 požiadal Obecné zastupiteľstvo o súhlas s vydaním potvrdenia , že 
Obec Jakubany nemá výhrady k vysporiadaniu vlastníckeho práva ohľadne nehnuteľnosti v  
k. ú. Jakubany – parcely  EKN 5014, 5013/1, 5011 a 5012/1 podľa geometrického plánu č. 
20/2013. Jedná sa o parcelu podľa nového stavu  č. 1941 o výmere 389 m2, ktorú v dobrej 
viere od roku 1998 užíval ako vlastnú na základe kúpy od nebohého Jána Firču. Pri 
majetkoprávnom vysporiadaní pozemku, na ktorom má postavený rodinný dom a hospodárske 
budovy, ako aj uvedenej parcely notárka vyhotovila zápisnicu, do ktorej túto novú parcelu 
nepojala. Pri ROEP nastali posuny a ja som zistil, že na uvedenej parcele sú iní spoluvlastníci. 
Z tohto dôvodu  uvedenú parcelu opätovne zameral a ešte raz ju musí majetkoprávne 
vysporiadať.  
 

Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu 
 

Poslanci sa oboznámili s materiálmi predloženými žiadateľom, ako aj s vyjadrením svedkyne 
uskutočnenej kúpy – p. Márie Vasiľovej, Jakubany č. 200. K vydaniu požadovaného 
potvrdenia nevzniesli námietky 
 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním potvrdenia pre Jána Rydzika, Jakubany 578, že 
nemá výhrady k vysporiadaniu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k.ú. Jakubany – 
parcely EKN 5014, 5013/1, 5011 a 5012/1 podľa geometrického plánu č. 20/2013 
 

b) Štefan Vasiľ, Jakubany 479 
Štefan Vasiľ, Jakubany 479 požiadal Obecné zastupiteľstvo o súhlas s vydaním potvrdenia , 
že Obec Jakubany nemá námietky k vysporiadaniu vlastníckeho práva k  podielom na 
nehnuteľnostiach v  k.u. Jakubany zapísaných  na: 
LV 7909 - parcely EKN 4254/1, 4254/2 pod B3, pod B4, pod B5, pod B6, pod B10 
LV 7911 – parcela EKN 4257, 4258/1 pod B5, pod B6, pod B7, pod B8 
 

Kópia návrhu na potvrdenie je prílohou tejto zápisnice 
 

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu 
 
 

Poslanci sa oboznámili s materiálmi predloženými žiadateľom, k vydaniu požadovaného 
potvrdenia nevzniesli námietky 
 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním potvrdenia pre Štefana Vasiľa, Jakubany 479, že 
nemá námietky k vysporiadaniu vlastníckeho práva k  podielom na nehnuteľnostiach v  k.u. 
Jakubany zapísaných  na: 
LV 7909 - parcely EKN 4254/1, 4254/2 pod B3, pod B4, pod B5, pod B6, pod B10 
LV 7911 – parcely EKN 4257,  4258/1 pod B5, pod B6, pod B7, pod B8 
 
 

c) Dunka Anton, Jakubany 520 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
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Anton Dunka, Jakubany 520 požiadal o odkúpenie obecného pozemku – parcelu č. EKN 
6120/5, ktorý je vedľa jeho rodinného domu.  
Kópia žiadosti je prílohou tejto zápisnice 
 

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu 
 

Poslanci sa oboznámili so žiadosťou a podľa mapy , ako aj skutočného zistenia na mieste 
samom rozhodli, že požadovaný pozemok je pri miestnom potôčiku a musí tu byť zachované 
ochranné pásmo pre prípad záchranných prác pri povodniach 
 

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Antona Dunku, Jakubany 520 o odkúpenie obecného 
pozemku – parcelu č. EKN 6120/5 z dôvodu zachovania ochranného pásma pri vodnom toku 
– miestnom potoku Šmidovec 
 

d) Michal Mrug, Jakubany 155 – žiadosť o odkúpenie obecnej parcely 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil na prerokovanie žiadosť Michala Mruga, nar. 20. 
2. 1946, bytom Jakubany 155, ktorý žiada o odpredaj obecnej parcely CKN 2475/47 o výmere 
48 m2, druh pozemku ostatné plochy, odčlenenej z parcely 2475/4, zapísanej na LV 6930 
podľa geometrického plánu č. 27/2013 zo dňa 7. 6. 2013, ktorý vyhotovil Štefan Guľaši. 
Uvedená parcela CKN 2475/47 sa nachádza za rodinnom dome žiadateľa ako súčasť dvora, 
a tento ju dlhodobo nerušene užíva ako vlastný na sklad dreva a záhradku. Zámer prevodu 
nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený od 7. 6. 
2013 do 21. 6. 2013 a neboli k nemu vznesené žiadne námietky. 
 

Kópia žiadosti a Zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného 
zreteľa sú súčasťou tejto zápisnice 
 

Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu.  
 

Keďže k prerokovanému návrhu už neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce 
rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať.  
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Michalovi Mrugovi, 
nar. 20. 2. 1946,  bytom v Jakubanoch č. 155  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 časť obecnej parcely CKN 2475/4, zapísanú na LV 3339 ako ostatná 
plocha. Geometrickým plánom č. 21/2013 vyhotoveným Štefanom Guľašim bola z tejto 
pôvodnej parcely odčlenená nová parcela CKN 2475/47 o výmere 48 m2, ktorá je predmetom 
kúpy.  Uvedená parcela CKN 2475/47 o výmere 48 m2 sa nachádza za rodinným domom 
Michala Mruga, ktorý ju užíva dlhodobo a nerušene ako skladisko dreva a záhradku. 
Odpredáva sa celkom 48 m2 za cenu 4,00 € za 1 m2, celková cena predstavuje sumu 192,00 € 
 

e) Mariančik Emil, Jakubany 588 – žiadosť o odkúpenie obecnej parcely 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil na prerokovanie žiadosť Emila Mariančíka, nar. 
26. 5. 1954, bytom Jakubany 588, ktorý žiada o odpredaj obecného dielu č. 9 odčleneného z 
parcely č. EKN 4909/2 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha, zapísaný na LV 
6930 podľa geometrického plánu č. 27/2013 zo dňa 7. 6. 2013, ktorý vyhotovil Miroslav 
Ščurka. Uvedený diel 9 sa nachádza pri rodinnom dome žiadateľa ako súčasť dvora, ktorý ho 
dlhodobo nerušene užíva ako vlastný. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany 
z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený od 7. 6. 2013 do 21. 6. 2013 a neboli k nemu 
prijaté žiadne pripomienky.  
 



 6 

Kópia žiadosti a Zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného 
zreteľa sú súčasťou tejto zápisnice 
 

Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu.  
Keďže k prerokovanému návrhu už neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce 
rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať.  
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Emilovi Mariančíkovi, 
nar. 26. 5. 1954,  bytom v Jakubanoch č. 588  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 č. 9 o výmere 16 m2 odčlenený z parcely č. EKN 4909/2, 
druh pozemku zastavaná plocha, zapísaný na LV 6930 podľa geometrického plánu č. 27/2013 
zo dňa 7. 6. 2013, ktorý vyhotovil Miroslav Ščurka. Uvedený diel 9 odčlenený z parcely EKN 
4909/2 sa nachádza pri rodinnom dome žiadateľa ako súčasť dvora, ktorý ho dlhodobo a 
nerušene užíva. Odpredáva sa celkom 16 m2 za cenu 4,00 € za 1 m2, celková cena 
predstavuje sumu 64,00 € 
 

f) Stempová Anna, Jakubany 644 – žiadosť o odkúpenie obecných parciel 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil na prerokovanie žiadosť Anny Stempovej, nar. 18. 
1. 1959, bytom Jakubany 644, ktorá žiada o odpredaj obecného dielu 1, odčleneného z parcely 
CKN 116/1 o výmere 32 m2, dielu 2, odčleneného z parcely CKN 116/2 o výmere 157 m2, 
dielu 7, odčleneného z parcely CKN 116/2 o výmere 37 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a diel 6 o výmere 29 m2, odčleneného z parcely CKN 121, druh pozemku ostatná plocha, 
zapísaných na LV 3339 podľa geometrického plánu č. 24/2013 zo dňa 3. 1. 2013, ktorý 
vypracoval Ján Štellmach. Uvedené diely tvoria prístupovú cestu k rodinnému domu 
žiadateľky, ktorá ich dlhodobo a nerušene užíva. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce 
Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený od 7. 6. 2013 do 21. 6. 2013 a neboli 
k nemu prijaté žiadne pripomienky.  
 

Kópia žiadosti a Zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného 
zreteľa sú súčasťou tejto zápisnice 
 

Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu.  
 

Keďže k prerokovanému návrhu už neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce 
rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať.  
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Anne Stempovej, nar. 
18. 1. 1959,  bytom v Jakubanoch č. 644  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 1, odčlenený z parcely CKN 116/1 o výmere 32 m2, diel 2, 
odčlenený z parcely CKN 116/2 o výmere 157 m2, diel 7, odčlenený z parcely CKN 116/2 
o výmere 37 m2, druh pozemku zastavaná plocha a diel 6 o výmere 29 m2, odčlenený 
z parcely CKN 121, druh pozemku ostatná plocha, diely zapísané na LV 3339 podľa 
geometrického plánu č. 24/2013 zo dňa 3. 1. 2013, ktorý vypracoval Ján Štellmach. Uvedené 
diely tvoria prístupovú cestu k rodinnému domu žiadateľky, ktoré táto dlhodobo a nerušene 
užíva.  Odpredáva sa celkom 255 m2 za cenu 4,00 € za 1 m2, celková cena predstavuje sumu 
1 020,00 € 
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g) informácie starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
- v rómskej osade sa rozmohli čierne stavby a vznikajú skládky stavebného materiálu na 

verejných priestranstvách – obecných parcelách. Obec tieto skládky zruší vlastnými 
mechanizmami, pri organizácii je potrebná účasť poslancov, obec zabezpečí asistenciu  
policajného zboru. Poslanci sa dohodli na termíne 28. 5. 2013 o 9,00 hod.  

- kultúrna akcia „Na švatoho Jána 2013“ je organizačne zabezpečená, bude sa konať 23. 
6. 2013, v prípade nepriaznivého počasie sa akcia uskutoční v kultúrnom dome 

- asfaltovanie miestnych komunikácií , t,j. oprava a aj výstavba pokračujú , sú pred 
dokončením. V rámci tejto akcie sa asfaltom upravia aj priestory pri cintoríne 

- pri budovaní oplotenia cintorína je z estetických dôvodov potrebné upraviť vstup ba 
cintorín – vybudovať schodíky a obložiť priestory na VOK  

- obec zabezpečuje výberové konanie riaditeľa ZŠ s MŠ, výzva na podanie prihlášky 
bude zverejnená na internetovej stránke obce a v novinách Korzár 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce o aktuálnom dianí 
v obci 
-    nájomca BD č. 666, byt 8/1  p. Ján Ženčuch  podal  dňa 10. 6. 2013 výpoveď  z nájmu 

k tomuto bytu. O byt prejavil záujem žiadateľ Radoslav Vasilík, Mierová 68, Stará 
Ľubovňa, ktorý podal žiadosť o pridelenie bytu 31. 10. 2012 a je aj v poradí na 
pridelenie bytu. Nasťahovať sa môže po uvoľnení bytu, so všetkými podmienkami 
obce na prenájom bytu súhlasí 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne pridelenie nájomného bytu č. 8/1 
v nájomnom bytovom dome č. 666 p. Radoslavovi Vasilíkovi, nar. 15. 3. 1982, trvale bytom  
Stará Ľubovňa, Mierová 68 s nájomným vzťahom voči obci od 1. 7. 2013  
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ukončenie nájomného vzťahu s Jánom Ženčuchom 
k bytu č. 8/1 v nájomnom  bytovom dome č. 666. Ukončenie nájomnej zmluvy pred 
skončením výpovednej lehoty je po vzájomnej dohode medzi Jánom Ženčuchom a budúcim 
nájomníkom tohto bytu p. Radoslavom Vasilíkom, Mierová 68, Stará Ľubovňa 
 

h) pripomienky poslancov 
- Množia sa sťažnosti na voľný pohyb psov chovateľky dobytka p. Anny Bakošovej, 

Jakubany 587  
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o zabezpečenie hlásenia 
relácie v miestnom rozhlase na dodržiavanie VZN o držaní psov 

 

i) Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 
Hlavný kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa predložil zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013. 
 
Plán kontrolnej činnosti pozostáva z týchto bodov: 
1. Kontrola hospodátrenia TJ Sokol Jakubany za 1. polrok 2013 
2. Príprava rozpočtu MŠ a ŠJ pri ZŠ s MŠ Jakubany n rok 2014 
 
Plán Kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 je prílohou tejto zápisnice 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k uvedenému bodu otvoril rozpravu.  
 

Keďže k prerokovanému návrhu už neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, starosta obce 
rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Plán    kontrolnej  činnosti  hlavného  
kontrolóra  Obce  Jakubany  na  2. polrok 2013 
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K bodu 10 
Návrh na uznesenie z tridsiateho prvého zasadnutia zastupiteľstva predložil starosta obce 
PhDr. Jozef  Dufala. Uznesenie z tridsiateho prvého zasadnutia zastupiteľstva bolo 
prítomnými poslancami schválené. 
 
K bodu 11 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a tridsiate prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
PaedDr. Katarína Vasiľová: 
 
Ján Grajzinger: 
 

      
V Jakubanoch  21. 6. 2013 

   
 PhDr. Jozef Dufala 

        starosta obce 
        


