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Z Á P I S N I C A 
 

z tridsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 13. 12. 2013 

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

Prítomní: 
PhDr. Jozef Dufala, starosta obce, Mgr. Jaroslav Kundľa, kontrolór obce, Ján Čopjak, Ján 
Dufala, Jozef Dufala, Mikuláš Guzlej,  Ing. Štefan Vasiľ, Slavomír Poľanský, PaedDr. 
Katarína Vasiľová, Mgr. Jozef Bakoš, Ján Grajzinger    
 

Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení z tridsiateho piateho zasadnutia OZ 
4. Pripomienky občanov, interpelácie poslancov 
5. Návrh rozpočtu na rok 2014 
6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

škôl a školských zariadení 
7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2014 
8. Rôzne 
9. Záver 
 

K bodu 1 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril tridsiate šieste 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 a navrhol doplniť bod 8. Rôzne o tieto body: 
a) Projektová dokumentácia  „Probstnerova kúria“ – žiadosť o prehodnotenie použitia PD 
b) stanovenie výšky nájomného za prenajaté priestory obce  
c) Katreničová Martina, Jakubany 477 – žiadosť o možnosť odkúpenia obecnej parcely 
d) Šašala Jaroslav, Jakubany 218 – žiadosť o možnosť odkúpenia obecnej parcely  
e) Mrug Štefan, Jakubany 301 – žiadosť o možnosť odkúpenia obecnej parcely 
f) Informácie o návrhu zápisu do kroniky obce 
g) Rybovič Štefan, Jakubany 444 – žiadosť o vydanie stanoviska na zmenu užívania stavby 
h) úprava spotreby služobných osobných automobilov 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program tridsiateho šiesteho  zasadnutia 
doplnený v bode 8. Rôzne o: 
a) Projektová dokumentácia  „Probstnerova kúria“ – žiadosť o prehodnotenie použitia PD 
b) stanovenie výšky nájomného za prenajaté priestory obce  
c) Katreničová Martina, Jakubany 477 – žiadosť o možnosť odkúpenia obecnej parcely 
d) Šašala Jaroslav, Jakubany 218 – žiadosť o možnosť odkúpenia obecnej parcely  
e) Mrug Štefan, Jakubany 301 – žiadosť o možnosť odkúpenia obecnej parcely 
f) Informácie o návrhu zápisu do kroniky obce 
g) Rybovič Štefan, Jakubany 444 – žiadosť o vydanie stanoviska na zmenu užívania stavby 
h) úprava spotreby služobných osobných automobilov 
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K bodu 2 
Starosta určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za overovateľov zápisnice 
zastupiteľstvo schvaľuje poslancov Jána Grajzingera a Jána Čopjaka. 
 
K bodu 3 
Zástupca starostu obce Mikuláš Guzlej vykonal kontrolu plnenia uznesenia z tridsiateho 
šiesteho zasadnutia zastupiteľstva.  Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo svojho tridsiateho 
piateho  zasadnutia  
 
K uzneseniu 35/A7/2013 
Kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa informoval zastupiteľstvo o výsledku kontroly v ZŠ 
s MŠ zameranej na návrh rozpočtu na rok 2014 v nadväznosti  na plnenie rozpočtu roku 2013 
v MŠ Jakubany a Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Jakubany s týmto výsledkom: 
- požiadavky  ZŠ  s  MŠ  Jakubany  na  zriaďovateľa Obec Jakubany v rámci originálnych   
      kompetencií  sú oprávnené 
- nárast výdavkov je priamo úmerný nárastu miezd 
- samotný návrh rozpočtu zo strany ZŠ s MŠ Jakubany bol upravený vo výdajovej časti, 

kde výdavky ponížili o tri tisíc eur 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu kontrolóra obce Mgr. Jaroslava Kundľu 
o výsledku kontroly v ZŠ s MŠ zameranej na návrh rozpočtu na rok 2014 v nadväznosti  na 
plnenie rozpočtu roku 2013 v MŠ Jakubany a Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Jakubany 
 
K uzneseniu 35/E1/2013  
Zastupiteľstvo opätovne prerokovalo žiadosť súkromnej podnikateľky Anna Michňovej, 
Jakubany 502, ktorá má v prenájme obecnú budovu č. 91 o výmenu plastových okien na tejto 
budove. Prerokovania tohto bodu sa zúčastnila aj žiadateľka, ktorá uviedla, že je ochotná 
zabezpečiť osadenie okien a vysprávky špaliet na vlastné náklady. 
 
Kópia žiadosti je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu. Poslanci súhlasili 
s výmenou okien, t.j. dodávku a osadenie okien zabezpečí obec, stavebné práce pri vyspávke 
vnútorných špaliet zabezpečí nájomníčka. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne zaradenie do rozpočtu obce na rok 2014 
finančné prostriedky na nákup a osadenie štyroch kusov plastových okien v obecnej budove p. 
č. 91, ktorú má v prenájme súkromná podnikateľka Anna Michňová, Jakubany 502 
 
K bodu 4 – Interpelácie poslancov 
Ing. Štefan Vasiľ – ako postupuje príprava na výstavbu bioplynovej elektrárne, ktorú 
plánovali vybudovať v priestoroch PD Nová Ľubovňa 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo, že v príprave na výstavbu  
bioplynovej elektrárne v priestoroch PD Nová Ľubovňa sa v súčasnosti nepokračuje    
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu, že 
v príprave na výstavbu bioplynovej elektrárne v priestoroch PD Nová Ľubovňa sa v 
súčasnosti nepokračuje    
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K bodu 5 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil na schválenie Návrh rozpočtu na rok 2014, ktorý 
je prebytkový a návrh rozpočtu na roky 2015-2016. Zároveň predložil doklad o stave 
finančných prostriedkov obce, kde ku dňu 5. 12. 2013 vlastné finančné prostriedky 
predstavujú sumu 365 723,55 € 
 
Návrh rozpočtu na rok 2014  
Bežný rozpočet:   
-  príjmy  1 560 816.- € 
- výdavky  1 441 421.- € 
Kapitálový rozpočet: 
- príjmy       10 560.- € 
- výdavky       63 060.- € 
Finančné operácie: 
- príjmy         2 400.- € 
- výdavky                    39 716.- € 
Rozpočet spolu: 
- príjmy  1 573 776.- € 
- výdavky  1 544 197.- € 
 
Rozpočet je prebytkový – prebytok 29 579.- € 
 
Návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016 
-   príjmy     1 551 263.-   1 533 883.- € 
-   výdavky  1 379 726 -   1 354 698.- € 
 
K tomuto návrhu rozpočtu predniesol Mgr. Jaroslav Kundľa Stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu viacročného rozpočtu obce Jakubany na roky 2014 – 2016, kde konštatoval, že 
Návrh programového rozpočtu obce na roky 2014 – 2016 je spracovaný v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, so všeobecne záväznými nariadeniami 
a internými predpismi obce. Návrh rozpočtu pre rok 2014 je postavený ako prebytkový, 
rozpočty na roky 2015 a2016 sú postavené tiež ako prebytkové. Príjmová aj výdavková časť 
je rozpočtovaná reálne. 
Odporúča návrh rozpočtu na rok 2014  schváliť ako prebytkový, rozpočty na roky 2015 
a 2016 odporúča zobrať na vedomie 
 
Návrh rozpočtu obce Jakubany – príjmová a výdajová časť sú prílohou tejto zápisnice, 
dokument Výpočet výšky dotácie pre MŠ a ŠJ pri ZŠ s MŠ je prílohou tejto zápisnice, 
dokument Stav finančných prostriedkov obce Jakubany k 5. 12. 2013 je prílohou tejto 
zápisnice, kópia Stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce 
Jakubany na roky 2014 – 2016 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu. Poslanci prerokovali 
jednotlivé body návrhu rozpočtu, k samotnému návrhu nemali žiadne pripomienky 
 
Kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa upozornil na skutočnosť, že z dôvodu nového spôsobu 
vedenia účtovníctva v novom rozpočtovom roku je potrebné navýšiť limit rozsahu zmien 
rozpočtu, ktoré môže vykonávať starosta a to presuny v rámci programov zo sumy 1 000 € 
vyššie 
 
Poslanci súhlasili so zvýšením limitu na vykonanie zmien v rozpočte, ktorý môže vykonávať 
starosta obce  na sumu 5 000 € 
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Starosta obce PhDr. Jozef Dufala dal o Návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016 hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p.  a § 10 a 14 zákona  č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
 
a) návrh rozpočtu na rok 2014 ako prebytkový  v celkovej sume: 
 
Bežný rozpočet 
príjmy  1 560 816.-  €    výdavky  1 441 421.- € 
 
Kapitálový rozpočet 
príjmy     10 560.-  €    výdavky      63 060.- € 
 
Finančné operácie 
príjmy      2 400.- €    výdavky      39 716.- € 
 
Rozpočet spolu 
príjmy  1 573 776.- €    výdavky  1 544 197.- € 
 
Prebytok rozpočtu: 29 579.- € 
 
b) rozsah  zmien  rozpočtu, ktoré  môže  vykonávať  starosta  obce , a  to  presuny  v  rámci  
    programov do výšky 5 000.- € v jednotlivom prípade 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
a)  návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016 
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o vykonaných zmenách 
rozpočtu, a to presunov v rámci programov informovať najbližšie zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva 
 
K bodu 6 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil na schválenie Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce 
Jakubany č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, 
ktorým sa mení č. 4 
V bode 2 
- výška finančných prostriedkov na dieťa v MŠ na kalendárny rok 2014 je 1 131,17 €  
- výška  finančných  prostriedkov na stravníka – dieťa v MŠ  a žiaka školy  na kalendárny rok    
  2014 je 222,06 €.  
 
Pre rok 2014 sa dopĺňa v čl. 4: 
Pridelenie finančných prostriedkov Centru voľného času 
- výška finančných prostriedkov na žiaka základnej školy a dieťa materskej školy  v CVČ 

pri ZŠ v Jakubanoch od 1. 9. 2014 je vo výške 66.- € 
- výška finančných prostriedkov na žiaka ZŠ  v CVČ Rosnička, elokované pracovisko  ZŠ 
     s MŠ Jakubany od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 je vo výške 66.- € 
 
Pridelenie finančných prostriedkov školskému klubu detí 
- výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD z ročníkov 1. – 4.  na kalendárny rok 2014  
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je 97.- € 
- zriadenie ŠKD pri ZŠ s MŠ  Jakubany je od  1. 9. 2014,  výška  finančných prostriedkov 

pre ŠKD bude tejto skutočnosti zodpovedať 
 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Jakubany 3/2012 je prílohou tejto zápisnice  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu. Poslanci prerokovali 
jednotlivé body návrhu dodatku, k samotnému návrhu nemali pripomienky 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu obce Jakubany č. 3/2012, ktorým sa mení článok 4: 
 
V bode 2 
- výška finančných prostriedkov na dieťa v MŠ na kalendárny rok 2014 je 1 131,17 €  
- výška  finančných  prostriedkov na stravníka – dieťa v MŠ  a žiaka školy  na kalendárny rok    
  2014 je 222,06 €.  
Pre rok 2014 sa dopĺňa v čl. 4: 
Pridelenie finančných prostriedkov Centru voľného času 
- výška finančných prostriedkov na žiaka základnej školy a dieťa materskej školy  v CVČ 

pri ZŠ v Jakubanoch od 1. 9. 2014 je vo výške 66.- € 
- výška finančných prostriedkov na žiaka ZŠ  v CVČ Rosnička, elokované pracovisko  ZŠ 
     s MŠ Jakubany od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 je vo výške 66.- € 
Pridelenie finančných prostriedkov školskému klubu detí 
- výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD z ročníkov 1. – 4.  na kalendárny rok 2014  

je 97.- € 
- zriadenie ŠKD pri ZŠ s MŠ  Jakubany je od  1. 9. 2014,  výška  finančných prostriedkov 

pre ŠKD bude tejto skutočnosti zodpovedať 
 
K bodu 7  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil poslancom návrh termínov zasadnutí 
zastupiteľstva na rok 2014 takto: 
10. 1. 2013   27. 6.2013 
21. 2. 2013   22. 8. 2013 
21. 3. 2013   26. 9. 2013 
25. 4. 2013   24. 10. 2013 
23. 5. 2013 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto návrhu hlasovať 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne plán zasadnutí na rok 2014 takto: 
 
10. 1. 2013    27. 6. 2013 
21. 2. 2013    22. 8. 2013 
21. 3. 2013    26. 9. 2013 
25. 4. 2013    24. 10. 2013 
23. 5. 2013 
 
8. Rôzne 
a)  Projektová dokumentácia  „Probstnerova kúria“ – žiadosť o prehodnotenie použitia PD 
Ekonómka obce Anna Rybovičová požiadala zastupiteľstvo o vyjadrenie k projektovej 
dokumentácii na rekonštrukciu majetku obce - Probstnerovej kúrie, ktorá je vypracovaná od 
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roku 2010 a v účtovníctve je evidovaná v Hlavnej knihe ako nedokončená investícia  na účte 
04205. Je nutné prehodnotiť, či  táto projektová dokumentácia bude v budúcnosti použitá. 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala uviedol, že  v roku 2014 sa neplánuje s rekonštrukciou 
Probstnerovej kúrie, v ďalšom volebnom období je rekonštrukcia reálna. Poslanci navrhli 
evidovať v účtovníctve túto projektovú dokumentáciu ako doposiaľ, pretože je stále aktuálna.  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s evidenciou projektovej dokumentácie na akciu 
„Rekonštrukcia Probstnerovej kúrie“ v účtovníctve obce – v hlavnej knihe na účte 04205 ako 
nedokončená investícia, pretože táto projektová dokumentácia zostáva aktuálna 
 
b) stanovenie výšky nájomného za prenajaté priestory obce  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o povinnosti obce stanoviť výšku 
nájomného za prenajaté priestory obce pre rok 2014. Poslanci sa uzniesli, že nie je potrebné 
výšku nájomného pre rok 2014 meniť 
 
Obecné zastupiteľstvo nemení výšku nájmu za prenajaté priestory obce na obchodnú činnosť 
a naďalej ponecháva v platnosti podmienky schválené uznesením OZ č. 24/A18/2008 zo dňa 
14.12.2012, t.j. výška nájomného  je 10 €/1m2 
 
c) Katreničová Martina, Jakubany 477 – žiadosť o možnosť odkúpenia obecnej parcely 
Martina Katreničová, rod. Rybovičová požiadala o možnosť odkúpenia pozemku – obecnej 
parcely EKN 4041/4, diel 7 o výmere 84 m2, zapísanej na LV 6930. Jedná sa o parcelu, ktorá 
tvorí súčasť dvora na pozemku, ktorý užívali jej starí rodičia a ktorý teraz ona chce 
majetkoprávne vysporiadať. Zámer obce prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu 
osobitného zreteľa je zverejnený od 2. 12. 2013, nikto iný o pozemok neprejavil záujem.  
 
Kópia žiadosti  a zámer obce je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. K žiadosti nikto nemal 
pripomienky 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Martine Katreničovej, 
rod. Rybovičovej, nar. 27. 5. 1982,  bytom v Jakubanoch č. 477 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 viac ako trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov. Obec Jakubany  odpredáva obecný diel č. 7 o výmere 84 m2 odčlenený 
z parcely č. EKN 4041/4, druh pozemku zastavaná plocha, zapísaný na LV 6930 podľa 
geometrického plánu č. 43/2013 zo dňa 18. 10. 2013, ktorý vypracoval Štefan Guľaši. 
Uvedený diel 7 odčlenený z parcely . EKN 4041/4 sa nachádza pri rodinnom dome súpisné 
číslo 36 ako súčasť dvora, ktorý dlhodobo nerušene užíva ako vlastný.  Odpredáva sa celkom 
84 m2 za cenu 4,00 € za 1 m2, celková cena predstavuje sumu 336,00 € 
 
d) Jaroslav Šašala, Jakubany 218 – žiadosť o možnosť odkúpenia obecnej parcely  
 
Jaroslav Šašala požiadal o možnosť odkúpenia pozemku – časti z obecnej parcely C KN 304 
o výmere 2769 m2, zapísanej na LV 6930. Jedná sa o parcelu, ktorá tvorí súčasť dvora pri 
jeho rodinnom dome o výmer 23 m2 a ktorú nerušene užíva ako vlastnú. 
 
Kópia žiadosti  je prílohou tejto zápisnice 
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Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci vyjadrili súhlas s 
geometrickým zameraním a zverejnením zámeru obce prevodu nehnuteľného majetku obce 
z dôvodu osobitného zreteľa, pretože žiadateľ skutočne uvedenú parcelu dlhodobo nerušene 
užíva ako vlastnú 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s geometrickým zameraním časti obecnej parcely C KN 304  pri 
rodinnom dome Jaroslava Šašalu, Jakubany 218, ktorý žiada o možnosť odkúpenia časti tejto 
parcely o výmere 23 m2. Hranicu zamerania zastupiteľstvo určilo od hranice parcely 310, 
zapísanej na LV 796 po oplotenie Probstnerovej kúrie, ktorá tvorí prirodzenú hranicu celého 
dvora. K samotnej realizácii  geometrického zamerania je žiadateľ povinný prizvať starostu 
obce, resp. poslanca zastupiteľstva.  
     Na základe predloženého geometrického plánu bude zverejnený zámer obce  uvedenú 
parcelu odpredať  
 
e) Mrug Štefan, Jakubany 301 – žiadosť o možnosť odkúpenia obecnej parcely 
Jozef Mrug, Jakubany 301 s manželkou Katarínou Mrugovou požiadali o odpredaj obecnej 
parcely E KN 13736/21 o výmere 83 m2, na časti ktorej je postavená hospodárska budova – 
stodola. Táto parcela je súčasťou hospodárskeho dvora, ktorý užíva ako vlastný. 
 
Kópia žiadosti  je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci vyjadrili nesúhlas  
s odpredajom uvedenej parcely, pretože  táto je súčasťou miestnej komunikácie. Žiadatelia  si 
k hospodárskej budove, ktorá je postavená na obecnej parcele vybudovali betónový múrik, 
ktorý zasahuje do miestnej komunikácie. Zároveň žiadajú o zaslanie výzvy na odstránenie 
tohto betónového múrika 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Štefana Mruga a Kataríny Mrugovej, bytom Jakubany 
301 o odpredaj obecnej parcely E KN 13736/21 o výmere 83 m2 z dôvodu, že táto je súčasťou 
miestnej komunikácie 
 
Obecné zastupiteľstvo vyzýva Štefana Mruga a Katarínu Mrugovú, bytom Jakubany 301 o 
odstránenie betónového múrika z obecnej parcely E KN 13736/21 pristaveného 
k hospodárskej budove z dôvodu zasahovania do miestnej komunikácie 
  
f) Informácie o návrhu zápisu do kroniky obce 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o návrhu zápisu do kroniky obce 
a to roky 2008 -2012. Materiály sú zverejnené aj na internetovej stránke obce a doplňujúce 
údaje a pripomienky môžu obyvatelia podávať do februára 2014 
 
Návrh na zápis do kroniky obce je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
o návrhu na zápis do kroniky obce za roky 2008 - 2012 
 
g) Rybovič Štefan, Jakubany 444 – žiadosť o vydanie stanoviska na zmenu užívania stavby 
Rybovič Štefan, Jakubany 444 požiadal o vydanie záväzného stanoviska za účelom zmeny 
užívania stavby rodinného domu č. 409  - prízemia na nebytové priestory. Tento polyfunkčný 
dom chce využívať ako malú predajňu 
 
Kópia žiadosti je prílohou tejto zápisnice 
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Starosta obce k tomuto bodu otvoril rozpravu. Poslanci k žiadosti nemali žiadne pripomienky 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním záväzného stanoviska Obce Jakubany na zmenu 
užívania stavby  - rodinného domu č. 409 na nebytové priestory za účelom zriadenia predajne 
pre Štefana Ryboviča, Jakubany 444 
 
h) úprava spotreby služobných osobných automobilov 
Pracovníčka obce Anna Dufalová zodpovedná za evidenciu spotreby pohonných hmôt 
požiadala zastupiteľstvo o úpravu PH na služobných osobných automobiloch z dôvodu 
nesúladu skutočného stavu  s vypočítanou spotrebou.  
     Automobil Škoda Fabia SL 690 AI má uznesením OZ 2/A10/2011 od 1. 2. 2011 schválenú 
spotrebu 7,7 l/100 km. Podľa skutočného zistenia je nádrž naplnená približne na 1/4, čo 
predstavuje  približne 11 litrov . Podľa vypočítanej spotreby k 30.11.2013 sa v nádrži 
nachádza 1,91 litra benzínu. Navrhujeme preto znížiť spotrebu na 7,5 l /100 km s tým, že 
v prípade potreby sa po troch mesiacoch spotreba PH opätovne prehodnotí. 
     Automobil Škoda Fabia SL 817 AY  má  OZ 11/A3/2011 od 1. 10. 2011 schválenú 
spotrebu 8,5 l/100 km v lete a 9,5 l /100 km v zime.  U tohto automobilu je skutočná spotreba 
vyššia a podľa vypočítanej spotreby k 30.11.2013 sa v nádrži nachádza 19,63 litra benzínu. 
V skutočnosti je tam približne 10 litrov benzínu. Navrhujeme preto zvýšiť zimnú spotrebu na 
9,7 l /100 km a letnú spotrebu na 8,7 l /100 km s tým, že v prípade potreby táto spotreba PH 
opätovne prehodnotí 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto návrhu rozpravu, poslanci nemali k tomuto 
návrhu pripomienky, uznali návrh ako opodstatnený 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto návrhu hlasovať.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zníženie spotreby pohonných hmôt služobného 
osobného automobilu Škoda Fabia, e.č. SL 690 AI od 1. 1. 2014  na 7,5 l/100 km 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zvýšenie spotreby pohonných hmôt služobného 
osobného automobilu Škoda Fabia, e.č. SL 817 AY od 1. 1. 2014  takto: 
 8,7 l/100 km – leto 
9,7 1/100 km – zima 
 
K bodu 9 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a tridsiate šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 
 
Overovatelia zápisnice: 
Ján Grajzinger 
 
Ján Čopjak 

 
 
 

V Jakubanoch  13.12. 2013 
 PhDr. Jozef Dufala 

        starosta obce 
        


