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Z Á P I S N I C A 
 

z tridsiateho ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 21. 2. 2014 

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

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

Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
Anna Rybovičová, ekonómka 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia z tridsiateho šiesteho a tridsiateho siedmeho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva 
4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014  
5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2011 – Zásady tvorby a čerpania finančnej zábezpeky 

a Zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby  
6. Žiadosť ZŠ s MŠ Jakubany na riešenie rozpočtu pre Školský klub detí 
7. Mrug Štefan č. 301 – žiadosť o odpredaj obecných dielov EKN 472/2, 595 a 597 
8. Šašala Jaroslav č. 2018 – žiadosť o odpredaj obecného dielu  CKN 304 
9. Schválenie návrhu textu do obecnej kroniky za roky 2008 -2012 
10. Žiadosť poberateľov PND cez osobitného príjemcu o zmenu dodávateľa tovaru  
11. Rôzne 
12. Záver 
 

K bodu 1 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril tridsiate ôsme 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 a navrhol upraviť program  v týchto bodoch: 
3a) interpelácie poslancov 
3b) otázky občanov 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program tridsiateho siedmeho  zasadnutia 
upravený a doplnený  v týchto bodoch: 
3a) interpelácie poslancov 
3b) otázky občanov 
 
K bodu 2 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov Slavomíra Poľanského a Ing. 
Štefana Vasiľa 
 
K bodu 3 
Kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa vykonal kontrolu plnenia uznesenia z tridsiateho 
šiesteho a tridsiateho siedmeho zasadnutia zastupiteľstva.  Konštatoval, že uznesenia sú 
splnené, resp. sa plnia.  
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo svojho tridsiateho 
šiesteho a tridsiateho siedmeho  zasadnutia  
 
K bodu 3a)  
Poslanec Ing. Štefan Vasiľ: 
- informoval zastupiteľstvo o vyhlásenom grante Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne  -  

Pontis. Nadačný fond Slovenskej sporiteľne podporuje všestranne zamerané projekty. 
Významne pomáha napríklad obciam pri organizáciách rôznych podujatí, ktoré 
zachovávajú ľudové tradície. Okrem toho pomáha neprofesionálnym futbalovým klubom 
zveľaďovať si ihriská, či zabezpečiť novú futbalovú výstroj za účelom skvalitnenia 
prípravy a najmä motivácie detí a mládeže k aktívnemu tráveniu voľného času na ihrisku. 

- Akým spôsobom sa eviduje knižničný fond v obecnej knižnici 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu poslanca Ing. Štefana Vasiľa o grante 
Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne  -  Pontis 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
o stanovenom termíne  30. 4. 2014, dokedy má byť dokončená elektronická  evidencia kníh 
v obecnej knižnici  
 
K bodu 3b) 
Ing. Ján Krajňák, majiteľ predajne potravín POEL, Jakubany 426 žiadal zastupiteľstvo 
o možnosť predaja tovaru občanom, pre ktorých je obec Jakubany ustanovená ako osobitný 
príjemca na vecné plnenie, t.j. rodičom detí záškolákov, ktorým UPSVaR v Starej Ľubovni 
vydalo rozhodnutie na poukazovanie prídavkov na deti pre Obec Jakubany.  
     Starosta obce PhDr. Jozef Dufala žiadateľa informoval, že Obec Jakubany má v súčasnosti 
na výkon tejto funkcie  uzavreté dohody v dvoch predajniach, a to Jednota SD a predajňa p. 
Michňovej. So službami v týchto predajniach máme dobré skúsenosti a na zabezpečenie 
vecného plnenia na osobitného príjemcu pre prídavky na deti postačujú. Taktiež mal výhrady 
k nevhodnému prístupu k terénnym sociálnym pracovníčkam v uvedenej predajni zo strany 
predavačky, ako aj samotnej komunikácii Ing. Krajňáka k predmetnej téme.  
     Ing. Ján Krajňák trval na svojej požiadavke s tým, že predaj tovaru uvedenej skupine 
občanov je pre jeho predajňu z dôvodu súčasnej ekonomickej situácie záchranou a je ochotný 
dodržať podmienky obce stanové v dohode predloženej obcou. 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci navrhli, aby sa 
z dôvodov uvedených starostom obce dohoda na zabezpečenie vecného plnenia na výkon 
osobitného príjemcu uzatvorila na dobu určitú do 31. 12. 2014 s možnosťou predlženia pri 
plnení dohodnutých podmienok 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s rozšírením počtu predajní v obci Jakubany na zabezpečenie 
predaja tovaru z titulu osobitného príjemcu na výkon vecného plnenia štátnej sociálnej dávky 
– prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa o predajňu Ing. Ján Krajňák – POEL, 
Jakubany 426. S majiteľom tejto predajne bude podpísaná Dohoda o predaji a nákupe tovaru 
na dobu určitú do 31. 12. 2014 s možnosťou opakovaného predlžovania o vždy  jeden 
kalendárny rok pri bezproblémovom zmluvnom vzťahu 
 
Anna Poľančíková, rod. Gabšturová, bytom Nová Ľubovňa 252 žiada Obec Jakubany o 
vysporiadanie vlastníckych vzťahov  na pozemku rodinného domu s popisným číslom 
Jakubany 119, kde došlo po vykonaní ROEP k zrušeniu vlastníctva jej právnych predchodcov 
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a  pozemok  prešiel do vlastníctva Obecného úradu v Jakubanoch v celej výmere. Zároveň 
predložila doklady o vlastníctve svojich právnych predchodcov, Rozsudok  Okresného súdu 
v Starej Ľubovni č. 4C 367/76-5- zo dňa 3.8.1976, ktorý určil, „že výlučným vlastníkom 
nehnuteľnosti zapísanej v pozemkovej knihe katastrálneho územia Jakubany, v zápisnici č. 
961, parc. č. 340/ dom č. 62, dvor a záhrada o výmere 86 štv. siah  je Michal Gabštúr, nar. 30. 
9. 1897, bytom Jakubany 104“. Na základe tohto rozsudku bola uvedená nehnuteľnosť 
darovaná  rodičom žiadateľky Štefanovi Gabšturovi, nar. 20. 1. 1924 a Zuzane Gabšturovej, 
nar. 25.12.1929, a to Notárskou zápisnicou  č. N 804/76, NZ 602/76 zo dňa26. 11. 1976. 
Výmera 86 štv. siah predstavuje výmeru  približne 310 m2. 
 
Na základe uvedených podkladov si žiadateľka nechala vypracovať na uvedené nehnuteľnosti 
podľa skutočného stavu geometrický plán č. 8/2014, ktorý vypracoval Ján Štellmach 18. 2. 
2014. Jedná sa o obecné parcely K NE 13746/5 zapísanej na LV 6930, druh pozemku 
zastavaná plocha o výmere 660 m2, a 13746/10 zapísanej na LV 7016, druh pozemku 
zastavaná plocha o výmere 86 m2, z ktorých bude podľa uvedeného GP oddelený pozemok 
p.č.2465/2 o výmere 12 m2 a určí vlastnícke právo k pozemku  p.č. 2465/2 o výmere 12 m2, 
p.č. 2466 o výmere 529 m2 a p. č. 2467 o výmere 81 m2, celkom 622 m2. Na základe 
uvedeného Anna Poľančíková žiada obec Jakubany, aby boli  vlastnícke vzťahy k uvedeným 
parcelám vysporiadané predajom do jej vlastníctva, a to 310 m2 za cenu 1,00 € z dôvodu 
chyby pri ROEP a 312 m2 za cenu obvyklú stanovenú pre Obec Jakubany. 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto návrhu nemal 
nikto pripomienky, zámer obce o prevode nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu 
osobitného zreteľa bude zverejnený 24. 2. 2014 a v prípade, že k tomuto zámeru nebude 
vznesená žiadna pripomienka, môže obec uvedené parcely odpredať 
 
Kópia žiadosti, GP č. 8/2014, Rozsudku 4C 367/76-5-, Notárskej zápisnice č. N 804/76, NZ 
602/76  , Evidenčného listu a pôvodného LV je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zverejnenie Zámeru obce o prevode 
nehnuteľného majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa na odpredaj  časti z  
obecnej parcely EKN 13746/5, zapísanej na LV 6930 ako zastavaná plocha o výmere 536 m2 
a parcely EKN 13746/10 , zapísanú na LV 7016  o výmere 86 m2 
Pokiaľ k tomuto zámeru nebude vznesená  žiadna pripomienka, môže Obec Jakubany 
pristúpiť k odpredaju.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Anne Poľančíkovej, 
rod. Gabštúrovej,  bytom v Novej Ľubovni č. 252  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 časti  z  obecnej parcely EKN 13746/5, zapísanej na 
LV 6930 ako zastavaná plocha o výmere 536 m2 a parcely EKN 13746/10 , zapísanú na LV 
7016  o výmere 86 m2.  
 
Geometrickým plánom č.8/2014 vyhotoveným Jánom Štellmachom bol z pôvodnej parcely 
EKN 13746/5 odčlenený diel 1 o výmere 310 m2, diel 2 o výmere 81 m2, diel 3 o výmere 133 
m2, diel 4 o výmere 12 m2 a z parcely EKN 13746/10 bol odčlenený diel 5 o výmere 86 m2. 

  
   Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
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 Uvedené diely o výmere 622 m2 sa nachádzajú vo dvore pri  rodičovskom rodinnom dome 
súp.č. 119, ktorý ho  užíva  dlhodobo a nerušene. Chybou ROEP  sa vymazal LV 1212 na 
ktorom bolo zapísané vlastníctvo rodičov.    
 
Odpredáva sa celkom diel 1 o výmere 310 m2 za cenu 1,00 €, a diely 2,3,4 a 5 o výmere 312 
m2 za cenu 4 € za 1 m2, t. j. za 1 248,00 €. Celková cena za odpredávané diely predstavuje 
sumu 1 249,00 € 
 
 
K bodu 4 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil 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 na schválenie návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2014 Rozpočtovým 
opatrením č. 1. Týmto rozpočtovým opatrením sa presúvajú rozpočtové prostriedky v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové  príjmy a výdavky.  
 
Ekonómka obce Anna Rybovičová vysvetlila zastupiteľstvu dôvod presunov medzi 
jednotlivými položkami s následnou sumarizáciou: 
 
Schválený rozpočet:  Príjmy      Výdaje 
        1 573 776,00 €                     1 544 197,00 € 
RO  
Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov: 41, 11T1, 11T2,72, 111:  navýšenie o 32 002,52 € 
Výdajová časť BV – kódy zdrojov: 41, 111, 72, 11T1, 11T2:  navýšenie o 32 002,52 € 
 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť: 1 605 778,52 €  
Výdajová časť: 1 576 199,52 € 
 
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto návrhu nemal 
nikto pripomienky 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2014 Rozpočtovým 
opatrením č. 1, kde sa jedná: 

a)    o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s ods. 2, písm. 
b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

b)  u bežných výdavkov o presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými   položkami 
  
Príjmová časť  BP  -  kódy zdrojov: 41, 11T1, 11T2,72, 111:  navýšenie o 32 002,52 € 
Výdajová časť BV   - kódy zdrojov: 41, 111, 72, 11T1, 11T2:  navýšenie o 32 002,52 € 
 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť: 1 605 778,52 €  
Výdajová časť: 1 576 199,52 € 
 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil  zastupiteľstvu  ako súčasť návrhu   na   zmenu  
rozpočtu  2014 Rozpočtovým opatrením č. 1 prílohy pre rozpočtovú organizáciu Základná 
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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 (vlastné príjmy ZŠ s MŠ). 
     Bežné príjmy sú zvýšené o finančné prostriedky dosiahnuté z vlastných príjmov školy 
o sumu  1 978,52 .  
    Bežné výdavky sa zvyšujú v podprograme 8.1 Základná škola o sumu 1978,52 €, presný 
účel použitia týchto prostriedkov určí riaditeľ školy. 
     Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov  na základe oznámenia 
Okresného úradu v Prešove, odbor školstva o výške normatívnych  a nenormatívnych 
finančných prostriedkov na rok 2014: 
     Bežné príjmy zvýšené vo výške    4 050,00 € 
     Bežné výdavky /600-641/ celkom    4 050 €, v tom: 
     Program 8 .1 Základná škola                     2 703,00 € 
                    8.2  Materská škola                    1 347,00 € 
      Dotácia na prenesený výkon sa použije na bežné výdavky.  
   
Návrh  príloh Rozpočtového opatrenia č. 1 sú súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto návrhu nemal 
nikto pripomienky 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2014 pre rozpočtovú 
organizáciu Základná škola s materskou školou v obci Jakubany ako súčasť Rozpočtového 
opatrenia č.1 , 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 ( vlastné príjmy ZŠ s MŠ). 
     Bežné príjmy sú zvýšené o finančné prostriedky dosiahnuté z vlastných príjmov školy 
o sumu  1 978,52 € .  
    Bežné výdavky sa zvyšujú v podprograme 8.1 Základná škola o sumu 1 978,52 €,  presný 
účel použitia týchto prostriedkov podľa jednotlivých položiek a podpoložiek určí riaditeľ 
školy. 
    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2014 pre 
rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou v obci Jakubany ako súčasť 
Rozpočtového opatrenia č.1 , 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  na základe oznámenia Okresného úradu v Prešove, odbor 
školstva o výške normatívnych  a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2014: 
     Bežné príjmy zvýšené vo výške      1 787,00 € 
     Bežné výdavky /600-641/ celkom      1 787,00 €, v tom: 
     Program 8 .1 Základná škola                       440,00 € 
                    8.2  Materská škola                    1 347,00 € 
      Dotácia na prenesený výkon sa použije na bežné výdavky.  
 
K bodu 5 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil na prerokovanie návrh Prílohy č. 1 k VZN 2/2011, 
ktoré upravuje nájom bytov v 16 b.j. blok A,B. Pracovný materiál má názov - Zásady tvorby 
a čerpania finančnej zábezpeky a Zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby 
v obecných nájomných bytových domoch. Poslanci boli s materiálom oboznámení 
a s návrhom s vyznačenými zmenami súhlasili.  
 
Príloha č. 1 k VZN 2/2011 zo dňa 7. 12. 2011 s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
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Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto návrhu nemal 
nikto pripomienky 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne Prílohu č. 1 k VZN 2/2011 zo dňa 7. 12. 2011, 
a to: 
Zásady tvorby a čerpania finančnej zábezpeky na užívanie nájomného bytu 
Vnútornú smernicu k prílohe č. 1VZN 2/2011 
 
K bodu 6  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil poslancom Návrh  riaditeľa ZŠ s MŠ Jakubany na 
riešenie rozpočtu pre Školský klub detí a záujmovú činnosť na rok 2014 zo dňa 13. 2. 2014, 
kde uvádza predpokladané výdavky okrem vzdelávacích poukazov na: 
Záujmovú činnosť od 1. 1. – 30. 6. 2014   9 890 € 
Centrum voľného času  od 1. 9. – 31. 12. 2014  6 264 € 
Celkom              16 154 €  
a na Školský klub detí od 1. 9.  – 31. 12. 2014        6 412,18 € 
Spolu požaduje:             22 566,18 € 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
 
Kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa  vyjadril názor, že v uvedených materiáloch sú uvedené 
iba športové a voľnočasové krúžky, chýbajú vedomostné a jazykové krúžky. Pre školskú 
družinu považuje za nadhodnotené položky na plat a materiálové potreby. 
 
Poslanec Mgr. Jozef Bakoš vyjadril názor, že plávanie je pre deti dobré, je to v plaveckej 
škole. Taktiež uviedol, že deti nechcú navštevovať vedomostné krúžky, nechcú navštevovať 
ani doučovanie ako prípravu na monitoring. 
 
Kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa  uviedol, že požiadavka na jedného žiaka v Školskom 
klube detí je na jedno dieťa podľa predloženého rozpočtu predstavuje sumu 320,61 na 
jedného žiaka, čo je neúmerné 
 
Poslanec Ing. Štefan Vasiľ uviedol, že pri schválenej dotácii na jedného žiaka pýta riaditeľ 
ešte menej, ako by mohol.  
 
Ekonómka obce Anna Rybovičová predložila a predniesla komentár k vyúčtovaniu dotácií 
CVČ – Rosnička s tým, že obec na základe uzatvorenej zmluvy  poskytla na činnosť 
elokovaného pracoviska Jakubany 151 za rok 2013 pomernou mesačnou čiastkou  celkovú 
sumu 23 373,00 €, pričom koeficient na jedného žiaka bol 62 € ročne.  
     Vyúčtovanie bolo nekompletné, bez doloženia faktúr, až po telefonických urgenciách boli 
zistené vo využívaní financií v prospech detí . vážne nedostatky. Žiada preto zastupiteľstvo 
o zváženie postupu, ako sa bude v budúcnosti chod CVČ a ŠKD v ZŠ s MŠ Jakubany 
financovať. 
 
Poslanec Ing. Štefan Vasiľ uviedol, že v súčasnosti máme na financie na záujmovú činnosť 
dosah, obec rozhodne o výške príspevku. 
 
Poslanec Slavomír Poľanský uviedol, že podľa rozpisu školy nevidí žiadne záujmové krúžky, 
záujmová činnosť školy je nevhodná a všetky financie z dotácií majú byť použité iba pre 
žiakov 
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Poslankyňa PaedDr. Katarína Vasiľová uviedla, že krúžky sú v ZŠ s MŠ Jakubany 
organizované cez vzdelávacie poukazy 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala uviedol, že je potrebné prizvať na zastupiteľstvo riaditeľa 
školy, aby vysvetlil, koľko a akých krúžkov škola vedie cez vzdelávacie poukazy  
 
Kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa uviedol, že škola musí všetky financie z dotácií 
dokladovať, nepoužité financie vrátiť. Je nutné zvážiť náplň krúžkov a spôsob uvoľnenia 
financií. Dotácie na fungovanie aktivít navrhuje rozčleniť mesačne. 
 
Ekonómka obce Anna Rybovičová zároveň predložila výpočet  na chod MŠ, ŠJ, CVČ a ŠKD 
podľa informácií ZMOS o výpočte podielových daní na jedného žiaka pre rok 2014, kde suma 
predstavuje čiastku 60,67 €. Podľa tohto výpočtu je požiadavka školy nadhodnotená o 3 014 € 
Podľa informácií zo ZMOS obce a mestá znižujú príspevky na CVČ a ŠKD, napr. v Starej 
Ľubovni sa na tento rok príspevok na jedno dieťa v CVČ znížil zo sumy 235 € na sumu 35 € 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala uviedol, že k riešeniu tejto problematiky je nutné prizvať 
riaditeľa ZŠ s MŠ PhDr. Ladislava Žileckého, ktorý vysvetlí, resp. zdôvodní svoje 
požiadavky. Diskusiu ukončil a nechal o tomto návrhu hlasovať 
 
S návrhom starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu poslanci súhlasili 
Žiadosť o FP na záujmovú činnosť ZŠ s MŠ, Návrh na riešenie rozpočtu pre ŠKD a záujmovú 
činnosť na rok 2014, Komentár k vyúčtovaniu dotácií CVČ Rosnička, Výpočet dotácií pre 
MŠ, ŠJ, CVČ ŠKD a Výpočet podielových daní pre obec Jakubany sú prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu, aby na nasledujúce 
zasadnutie prizval riaditeľa ZŠ s MŠ PhDr. Ladislava Žileckého, ktorý podá vysvetlenie 
k Finančnému rozpočtu na záujmovú činnosť od 1. 1.  do 30. 6.2014, Finančnému rozpočtu na 
CVČ od 1. 9. – 31. 12. 2014 a k Finančnému rozpočtu nákladov na ŠKD 2014 
 
K bodu 7 
Katarína Mrugová, Jakubany č. 301 podala žiadosť o odpredaj obecného dielu z parciel EKN 
472/2, 595 a 597, zapísaných na LV 7199, podľa GP  č. 4/2014 vyhotoveného Ing. Oľgou 
Mlynarčíkovou dňa 15. 1. 2014, kde Obec Jakubany vlastní podiel13/168.  
 
Kópie žiadosti, GP a LV 7199, uznesenie č. 36/C1/2013 sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce k otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci obce sa so žiadosťou oboznámili, 
upozornili na skutočnosť, že spoluvlastníčkou uvedených parciel je ešte Katarína Štucková, 
Jakubany 382 a zároveň na skutočnosť, že doposiaľ žiadateľka  s manželom Štefanom 
Mrugom neuposlúchli výzvu Obce Jakubany – na základe uznesenia č. 36/G1/2013 zo dňa 13. 
12. 2013 na odstránenie betónového múrika z obecnej parcely E KN 13736/2, ktorý zasahuje 
do miestnej komunikácie. Z uvedených dôvodov nemôže byť žiadosti vyhovené 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Kataríny Mrugovej, bytom Jakubany 301 o odpredaj 
obecného podielu z parciel EKN 472/2, 595 a 597, zapísaných na LV 7199, podľa GP  č. 
4/2014 vyhotoveného Ing. Oľgou Mlynarčíkovou dňa 15. 1. 2014, kde Obec Jakubany vlastní 
podiel13/168 z dôvodu, že na uvedených parcelách sú ešte iní spoluvlastníci. Obec zverejní 
zámer o odpredaji uvedeného dielu až po vysporiadaní dielov ostatných spoluvlastníkov, t.j., 
svoj podiel môže odpredať až ako posledná. Zverejnenie zámeru o odpredaji obecného dielu 
je však podmienené splnením uznesenia č. 36/G1/2013 zo dňa 13. 12. 2013 o odstránení 
betónového múrika z obecnej parcely E KN 13736/2, ktorý zasahuje do miestnej komunikácie  
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K bodu 8 
Jaroslav Šašala, nar. 28. 11. 1978, bytom Jakubany 218 požiadal obec o odpredaj časti 
z obecnej parcely CKN 304zapísanej na LV 27869 ako zastavaná plocha. Geometrickým 
plánom  č. 1/2014 vyhotoveným Jánom Štellmachom bol z pôvodnej parcely CKN 304 
odčlenený diel 1 o výmere 23 m2, ktorý je predmetom kúpy a ktorý menovaný dlhodobo 
a nerušene užíva ako súčasť dvora pri rodinnom dome.  Zámer o prevode nehnuteľného 
majetku obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený od 15. 1. 2014 do 20. 2. 
2014 a nikto k nemu nevzniesol námietku.  
 
Kópia žiadosti o odpredaj, GP1/2014, LV 27869 a Zámer o prevode nehnuteľného majetku 
obce Jakubany z dôvodu osobitného zreteľa sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto návrhu nemal 
nikto pripomienky 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jaroslavovi Šašalovi, 
nar. 28. 11.1978,  bytom v Jakubanoch č. 218  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. 1 o výmere 23 m2 odčlenený z parcely č. 
CKN 304, druh pozemku zastavaná plocha, zapísaný na LV 27869 podľa geometrického 
plánu č. 1/2014 zo dňa 7. 1. 2014, ktorý vypracoval Ján Štellmach.. Uvedený diel sa nachádza 
vo dvore pri rodinnom dome žiadateľa,  ktorý ho užíva dlhodobo nerušene. Odpredáva sa 
celkom 23 m2 za cenu 4,00 € za 1 m2, celková cena predstavuje sumu 92,00 € 
 
K bodu 9 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala požiadal zastupiteľstvo o vyjadrenie k textu do obecnej 
kroniky, ktorý si každý mohol preštudovať v elektronickej podobe, alebo na web stránke 
obce. Zároveň zastupiteľstvo informoval, že po schválení bude text kroniky za roky 2008 – 
2012 zverejnený na internetovej stránka obce a následne do konca roka text celej zachovanej 
kroniky.  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. K tomuto návrhu nemal 
nikto pripomienky.  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne text do kroniky obce Jakubany, ktorý za roky 
2008 – 2012 spracovala Mgr. Alena Vargová. Odmena za vykonanú prácu bude vyplatená 
v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 13/A5/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
o zverejnení Kroniky obce Jakubany na internetovej stránke obce 
 
K bodu 10 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o doručení žiadosti poberateľov 
PND formou osobitného príjemcu podpísaná domnelými žiadateľmi o zmenu dodávateľa 
tovaru z dôvodu vzdialenosti obchodu od bydliska žiadateľov. Žiadosť doručila Božena 
Dunková, Jakubany 520, ktorá požaduje realizovanie nákupov v predajni Rozličný tovar, 
Jakubany 426. Z dôvodného podozrenia o falšovaní podpisov terénne pracovníčky vykonali 
prieskum, kto vlastne túto žiadosť podpísal a zistilo sa, že podozrenie bolo opodstatnené. 
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Z tohto dôvodu menovanej Božene Dunkovej, Jakubany 520 bola zaslaná zamietavá odpoveď 
s upozornením na trestnoprávnu zodpovednosť pri falšovaní podpisov.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
o doručení žiadosti Boženy Dunkovej, Jakubany 520 o zmenu dodávateľa tovarov formou 
osobitného príjemcu za prídavky na deti  s falošnými podpismi 
 
K bodu 11 Rôzne 
-Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o zverejnenej Výzve na dodanie 
svietidiel na verejné osvetlenie LED žiarovkami 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o 
zverejnenej Výzve na dodanie svietidiel na verejné osvetlenie LED žiarovkami 
 
-Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o oznámení firmy Veolia PVPS 
Poprad, ktorá uvádza údaje pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia – kotolňou v úpravni vody. Firma kúri zemným plynom 
a spotreba paliva za rok 2013 bol 26 320 m3. Obec nemá prijatý právny predpis, ktorým by 
určovala poplatky za znečisťovanie ovzdušia pre podnikateľov z dôvodu veľmi nízkeho počtu 
firiem znečisťujúcich ovzdušie. Ponecháva na rozhodnutí zastupiteľstva, či je potrebné 
stanoviť výšku takéhoto poplatku. 
 
Obecné zastupiteľstvo neodporúča stanoviť Obcou Jakubany poplatky za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia z dôvodu veľmi nízkeho počtu firiem, ktoré 
svojou činnosťou v obci ovzdušie znečisťujú. Stanovenie poplatkov by bolo pre obec 
neefektívne z dôvodu administratívnej náročnosti  
 
-Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o potrebe zvýšenia limitu 
pokladne z dôvodu nárastu výplaty dávok formou osobitného príjemcu. Súčasný limit 
nepostačuje na pokrytie výdavkov  v stanovené dni.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zvýšenie denného finančného limitu hlavnej 
pokladne obce Jakubany na 7 000.- € od 21. 2. 2014 
 
-Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o vzniku neziskovej organizácie 
v obci – Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá úzko súvisí s Dobrovoľným hasičským 
zborom v obci. Na základe žiadosti DPO dostala za rok 2013 dotáciu v sume 3 000€ na nákup 
hasičskej techniky a ochranných prostriedkov. Na chod tejto neziskovej organizácie však 
potrebujú finančné prostriedky obce vedenie bankového účtu, vedenie účtovníctva, a na 
celkový chod organizácie, preto požadujú dotáciu.  
  
Veliteľ DHZ Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo, že z dôvodu počtu obyvateľstva 
a vzdialenosti k okresnému mestu sú zaradení v kategórii A a z toho titulu vznikol nárok na 
dotáciu. Z týchto prostriedkov zakúpili prúdnice a obuv.  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vytvorením neziskovej organizácie „Dobrovoľný hasičský 
zbor Jakubany“, štatutárom ktorej  je Jozef Dufala, Jakubany č. d. 14  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne dotáciu pre neziskovú organizáciu  
Dobrovoľný hasičský zbor Jakubany v sume 500.- € pre rok 2014 na jej celkový chod 
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- Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o výpovedi nájomnej zmluvy 
Vladimírom Palenčárom z BD 666, byt 7/1 k 30. 4. 2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu o 
výpovedi nájomnej zmluvy Vladimírom Palenčárom z BD  č. 666, byt 7/1 k 30. 4. 2014 
 
- Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o otvorením kontroly plnenia 
opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v 
rokoch 2010 – 2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
o výkone kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v obci Jakubany 
 
- Kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa predložil zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014 pozostávajúci  z týchto bodov: 
 
1. Kontrola plnenie uznesení OZ za rok 2013 
2. Kontrola hospodárenia Obce Jakubany za 1. polrok 2013 
 
Plán Kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 je prílohou tejto zápisnice 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k uvedenému bodu otvoril rozpravu.  
 

Keďže k prerokovanému návrhu 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  1. polrok 2014 
 
K bodu 12 - Záver 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a tridsiate ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
 
Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Slavomír Poľanský 
 
Ing. Štefan Vasiľ 

 
 
 

V Jakubanoch  21. 2. 2014 
 PhDr. Jozef Dufala 

        starosta obce 
        


