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Z Á P I S N I C A 
 

zo štyridsiateho  prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 23. 5. 2014 o 17,00 hod. 

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

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

Ostatní prítomní: 
Anna Dufalová, zapisovateľka 
Anna Stempová, zamestnankyňa obce 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho zasadnutia OZ 
4. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
5. Bučko Michal, č. d. 366 – žiadosť o odkúpenie obecných podielov z parcely EKN 

13736/2 a 13736/3 zapísaných na LV 6930 podľa GP3/2014 
6. Mrug Michal, č. d. 156 – žiadosť o odkúpenie obecných podielov z parcely CKN 

2475/4 zapísanej na LV 3339 a EKN 13743 zapísanej na LV 6930 podľa GP 17/2014 
7. Žiadosti občanov o vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov  
8. Rôzne 
9. Záver 
 

K bodu 1  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril štyridsiate 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 štyridsiateho prvého zasadnutia  
 
K bodu 2 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov  Jána Dufalu a Mgr. Jozefa 
Bakoša. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo štyridsiateho 
prvého zasadnutia Jána Dufalu a Mgr. Jozefa Bakoša 
 
K bodu 3 
Zástupca starostu Mikuláš Guzlej vykonal kontrolu plnenia uznesenia zo štyridsiateho 
zasadnutia zastupiteľstva.  Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.  



 2 

 
K bodu 4 
Anna Bakošová, Jakubany 588 

Pani Anna Bakošová žiada o zabezpečenie vyčistenia priepustu pod miestnou 
komunikáciou pred č. do. 131. Z dôvodu zanesenia tohto priepustu voda neodteká a v čase 
dažďov sa  na miestnej komunikácii tvorí veľká kaluž. Zároveň dodala, že priepust uzatvára  
suseda p. Katarína Compľová, č. d. 131. 
 Starosta obce navrhol možnosť, aby sa zistilo, či je možné vyspádovať odtok vody tak, 
aby mala spád do uvedeného priepustu. Odporučil žiadateľke, aby si podala na obec písomnú 
žiadosť a aby zabezpečila odtok močovky, ktorá preteká z hospodárskeho dvora  pri č.d. 132. 
P. Bakošová sa vyjadrila, že je povinnosťou obce zabezpečiť voľný odtok cez priepust.  
 Zastupiteľstvo vykonalo prehliadku na mieste samom. Zistili, že p. Bakošová si musí 
vybudovať záchytnú nádrž na močovku z hospodárskeho dvora, pretože súčasný stav je 
neprijateľný pre susedov a jestvujúci priepust je schopný odviesť dažďovú vodu z miestnej 
komunikácie. 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prekopávkou miestnej komunikácie pred domom p. č. 132, 
je nutné zo strany p. Anny Bakošovej, Jakubany 588  vybudovať záchytnú nádrž na močovku 
z hospodárskych budov pri č. d. 132 v zmysle platných hygienických noriem.  Následne obec 
zabezpečí vyčistenie priepustu pred č. d. 131  
 
Mgr. Jozef Bakoš, poslanec zastupiteľstva 
Navrhol, aby pred školou bolo umiestnené dopravné značenie upozorňujúce na deti 
a vodorovné dopravné značenie – priechod pre chodcov.  
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu, aby zabezpečil 
prostredníctvom Okresného dopravného  inšpektorátu v Starej Ľubovni  osadenie dopravného 
značenia pred ZŠ s MŠ v Jakubanoch, a to výstražných značiek A13 Priechod pre chodcov, 
alebo A14 Pozor chodci a vodorovného dopravného značenia V 6a Priechod pre chodcov 
 
K bodu 5 
Michal Bučko, Jakubany 366 požiadal o odpredaj časti z obecnej  parcely EKN 13736/2, 
zastavané plochy a nádvoria, z ktorej bol odčlenený  diel 15 o výmere 19 m2 a parcely EKN 
13736/3, zastavané plochy a nádvoria,  z ktorej  bol odčlenený diel 16 o výmere 15 m2 a diel 
17 o výmere 44 m2, zapísaných na LV 6930, podľa Geometrického plánu   č. 3/2014. 
Uvedený diel 15 o výmere 19 m2 sa nachádza pri rodinnom dome žiadateľa a diely 16 
o výmere 15 m2 a 17 o výmere 44 m2  sa nachádzajú okolo miestnej komunikácie ( rištoka), 
na ktorých sú postavené garáže a ktoré žiadateľ užíva dlhodobo a nerušene.  
 
Kópia žiadosti s náležitosťami je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci k žiadosti nemali 
žiadne pripomienky. Zámer Obce Jakubany o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu 
osobitného zreteľa bol zverejnený od 7. 4. 2014 do 15. 5. 2014. 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto návrhu hlasovať 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Michalovi Bučkovi. 
nar. 25. 2. 1961, bytom v v Jakubanoch 366  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 13736/2, z ktorej bol odčlenený  diel 
15 o výmere 19 m2 a parcely EKN 13736/3, z ktorej  bol odčlenený diel 16 o výmere 15 m2 
a diel 17 o výmere 44 m2  podľa Geometrického plánu   č. 3/2014. Uvedené parcely sú 
zapísané na LV 6930. Obec Jakubany odpredáva Michalovi Bučkovi 78 m2 za cenu 4,00 € 
za 1 m2, celkom 312,00 €  
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedený diel 15 o výmere 19 m2 sa nachádza pri rodinnom dome žiadateľa a diely 16 
o výmere 15 m2 a 17 o výmere 44 m2  sa nachádzajú okolo miestnej komunikácie ( rištoka), 
na ktorých sú postavené garáže a ktoré žiadateľ užíva dlhodobo a nerušene 
 
K bodu 6 
Jozef Mrug, Jakubany 156 požiadal o odpredaj časti z obecnej parcely  CKN 2475/4, 
zapísanej na LV 3339 ako ostatná plocha  o výmere 63 m2 a parcely EKN 13743, zapísanej 
na LV 6930 ako zastavaná plocha o výmere 11 m2. Geometrickým plánom  č. 17/2014 
vyhotoveným Štefanom Guľašim bol z parcely CKN 2475/4 odčlenený diel 1 o výmere 63 m2 
a z parcely EKN 13743 odčlenený diel 3 o výmere 11 m2. Uvedené diely 1 o výmere 63 m2  
a 3  o výmere 11 m2 sa nachádzajú pri pozemku CKN2475/19, ktorý je vo vlastníctve Jozefa 
Mruga a tento si len dokupuje podľa geometrického zamerania 
 
Kópia žiadosti s náležitosťami je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci k predloženému 
návrhu nemali pripomienky, starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto návrhu 
hlasovať.  Zámer obce Jakubany prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa 
bol zverejnený od 5. 5. 2014 do 22. 5. 2014 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jozefovi Mrugovi, nar. 
21. 1. 1973, bytom Jakubany 156  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  CKN 2475/4, zapísanej na LV 3339 ako 
ostatná plocha  o výmere 63 m2 a parcely EKN 13743, zapísanej na LV 6930 ako zastavaná 
plocha o výmere 11 m2. Geometrickým plánom  č. 17/2014 vyhotoveným Štefanom Guľašim 
bol z parcely CKN 2475/4 odčlenený diel 1 o výmere 63 m2 a z parcely EKN 13743 odčlenený 
diel 3 o výmere 11 m2. Obec  Jakubany odpredáva Jozefovi Mrugovi 74 m2 za cenu 4,00 € za 
1m2, celkom 296,00 € 
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedené diely 1 o výmere 63 m2  a 3  o výmere 11 m2 sa nachádzajú pri pozemku 
CKN2475/19, ktorý je vo vlastníctve Jozefa Mruga a tento si len dokupuje podľa 
geometrického zamerania 
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K bodu 7 – žiadosti občanov k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov 
 
Jozef Mačuga, Jakubany 460 
Jozef Mačuga. Jakubany 460 žiadal Obec Jakubany o vydanie potvrdenia  o neznámych 
vlastníkoch uvedených bez identifikátora a o tom, že títo neznámi vlastníci sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe s uvedením konkrétnych mien pod 
bodom zapísaných na LV a  podielov na parcelách zapísaných na LV. 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu potvrdenia vzniesli námietky: Ján 
Mačuga, Jakubany 419, Štefan Mačuga, Jakubany 476, Radoslav Mačuga, Jakubany 459, 
Katarína Poľanská, Jakubany 330, Štefan Mačuga, Jakubany 53, Anna Dufalová, Garbiarska 
12, Stará Ľubovňa a Ján Mačuga, Hviezdoslavova 19, Stará Ľubovňa 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Jozefa Mačugu, Jakubany 460 o vydanie potvrdenia  
o neznámych vlastníkoch uvedených bez identifikátora a o tom, že títo neznámi vlastníci sa 
v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe z dôvodu že k vydaniu potvrdenia 
vzniesli námietky Ján Mačuga, Jakubany 419, Štefan Mačuga, Jakubany 476, Radoslav 
Mačuga, Jakubany 459, Katarína Poľanská, Jakubany 330, Štefan Mačuga, Jakubany 53, 
Anna Dufalová, Garbiarska 12, Stará Ľubovňa a Ján Mačuga, Hviezdoslavova 19, Stará 
Ľubovňa 
 
Mikuláš Štucka, Jakubany 481 
Mikuláš Štucka, Jakubany 481 žiadal Obec Jakubany o vydanie potvrdenia o osobách 
nachádzajúcich sa na neznámom mieste s uvedením konkrétnych mien pod bodom zapísaných 
na LV a  podielov na parcelách zapísaných na LV. 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu potvrdenia vzniesol námietku Štefan 
Krajňák, Chmeľnica 143 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Mikuláša Štucku, Jakubany 481 o vydanie potvrdenia  
o neznámych vlastníkoch uvedených bez identifikátora a o tom, že títo neznámi vlastníci sa 
v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe z dôvodu že k vydaniu potvrdenia 
vzniesol  námietku Štefan Krajňák, Chmeľnica 43 
 
Ján Majovský, Jakubany 199 žiada o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady k vzniku 
vlastníckeho práva po jeho predkoch -  Štefanovi Vargovi a Anne Vargovej a po starom 
otcovi Jozefovi Vargovi  a jeho sestrách Kataríne Haladejovej, Anne Krivoňákovej a po 
prastarom otcovi Štefanovi Vargovi. Zároveň žiada, aby bolo vystavené potvrdenie o tom, že 
je ich právnym nástupcom s uvedením konkrétnych mien pod bodom zapísaných na LV a  
podielov na parcelách zapísaných na LV. 
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Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesol 
námietku Ján Varga, Jakubany 65 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Jána Majovského, Jakubany 199 o vyjadrenie, že Obec 
Jakubany nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva po jeho predkoch -  Štefanovi Vargovi 
a Anne Vargovej a po starom otcovi Jozefovi Vargovi  a jeho sestrách Kataríne Haladejovej, 
Anne Krivoňákovej a po prastarom otcovi Štefanovi Vargovi. a o vydanie  potvrdenia o tom, 
že je ich právnym nástupcom z dôvodu že k vydaniu potvrdenia vzniesol  námietku Ján Varga, 
Jakubany 65 
   
Anna Majovská, Jakubany 199 žiada o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady k vzniku 
vlastníckeho práva po jej predkoch, a to sestre starého otca Vukovikovej  Kataríne, po otcovi 
a dedovi Jozefovi Chudíkovi, po starom otcovi z matkinej strany Jánovi Marchevkovi a starej 
mame Kataríne Chudíkovej s uvedením konkrétnych mien pod bodom zapísaných na LV a  
podielov na parcelách zapísaných na LV. 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia nevzniesol 
nikto námietku 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva v prospech Anny  
Majovskej, rod. Chudíkovej, nar. 2. 12. 1949, r.č. 496202/315, bytom Jakubany  199 podľa 
priloženého vyjadrenia zapísaného v podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 421/2014 zo 
dňa 7. 4. 2014  
 
Obecné zastupiteľstvo nevie potvrdiť, že Anna Majovská, rod. Chudíková, nar. 2. 12. 1949, 
r.č. 496202/315, bytom Jakubany 199 je právnou nástupkyňou po Vukovikovej Kataríne 
 
 
Ján Mačuga, Jakubany 419 žiada o vydanie potvrdenia, že Obec Jakubany nemá námietky 
k vzniku vlastníckeho práva na základe vydržania  k podielom u nehnuteľností zapísaných 
v k. ú. Jakubany v KN s uvedením konkrétnych mien pod bodom zapísaných na LV a  
podielov na parcelách zapísaných na LV  6391 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia nevzniesol 
nikto námietku 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva na základe vydržania 
v prospech  Jána Mačugu, nar. 9. 1. 1938, r. č. 380109/708, bytom v Jakubanoch č. 419 
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podľa priloženého potvrdenia zapísaného v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 562/14 
zo dňa 7. 5. 2014 
 
Štefan Mačuga, Jakubany 476  žiada o vydanie potvrdenia, že Obec Jakubany nemá námietky 
k vzniku vlastníckeho práva na základe vydržania  k podielom u nehnuteľností zapísaných 
v k. ú. Jakubany v KN s uvedením konkrétnych mien pod bodom zapísaných na LV.  
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia nevzniesol 
nikto námietku 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva na základe vydržania 
v prospech  Štefana Mačugu, nar. 20. 8. 1935, r. č. 350820/750, bytom v Jakubanoch č. 476 
podľa priloženého potvrdenia zapísaného v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 563/14 
zo dňa 7. 5. 2014 
 
Katarína Pribišová, Jakubany žiada Obec Jakubany o vydanie potvrdenia  že spoluvlastníci 
nehnuteľností zapísaných na LV 7442 pod B/2 Humeník Ján, pod B/3 Humeníková Zuzana, 
pod B/4 Humeník Peter, na LV 7439 pod B/8 Hrebíková Anna, na LV 7436 pod B/4 
Dubinský Štefan, pod B/5 Haladejová Anna, pod B/6 Haladej Štefan, pod B/7 Dufalová 
Katarína r. Dubinská, pod B/8 Dubinský Ján, pod B/9 Dubinská Zuzana, pod B/10 Vargová 
Anna r.Zavalidrogová, pod B/12 Vargová Anna r. Zavalidrogová, pod B/14 Kaňová Zuzana r. 
Michňová, pod B/15 Gabštúrová Anna r. Michňová, na LV 7435 pod B/2 Guľaši Jozef, pod 
B/3 Guľaši Ján, pod B/4 Guľašiová Katarína sú osoby na neznámom mieste a o ich pobyte nie 
je v obci nič známe. 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia nevzniesol 
nikto námietku 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje Kataríne Pribišovej, nar. 19. 7. 1952  Jakubany č. d. 3, že 
vlastníci nehnuteľností zapísaných na LV 7442 pod B/2 Humeník Ján, pod B/3 Humeníková 
Zuzana, pod B/4 Humeník Peter, na LV 7439 pod B/8 Hrebíková Anna, na LV 7436 pod B/4 
Dubinský Štefan, pod B/5 Haladejová Anna, pod B/6 Haladej Štefan, pod B/7 Dufalová 
Katarína r. Dubinská, pod B/8 Dubinský Ján, pod B/9 Dubinská Zuzana, pod B/10 Vargová 
Anna r.Zavalidrogová, pod B/12 Vargová Anna r. Zavalidrogová, pod B/14 Kaňová Zuzana r. 
Michňová, pod B/15 Gabštúrová Anna r. Michňová, na LV 7435 pod B/2 Guľaši Jozef, pod 
B/3 Guľaši Ján, pod B/4 Guľašiová Katarína sú osoby na neznámom mieste a o ich pobyte nie 
je v obci nič známe a že nemá námietky k majetkoprávnemu vysporiadaniu k uvedeným 
nehnuteľnostiam 
 
Mikuláš Mačuga, Jakubany 431  žiada Obec Jakubany o vydanie potvrdenia, že menovaní 
spoluvlastníci zapísaní na LV 4990 -  Štefan Haladej, Eva Haladejová a Katarína Haladejová 
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sú osoby na neznámom mieste a že Obec Jakubany  nemá námietky k majetkoprávnemu 
vysporiadaniu k uvedeným nehnuteľnostiam 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia nevzniesol 
nikto námietku 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje Mikulášovi Mačugovi, nar. 19. 12. 1936, bytom 
v Jakubanoch 431, že spoluvlastníci nehnuteľností zapísaných na LV 4990 pod B1, B2 a B3 sú 
osoby na neznámom mieste a o ich pobyte nie je obci nič známe a že nemá námietky 
k majetkoprávnemu vysporiadaniu k uvedeným nehnuteľnostiam podľa priloženého 
potvrdenia  zapísaného v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 523/2014 zo dňa 30.4.2014  
 
Anna Repková, Nová Ľubovňa 257 žiada Obec Jakubany o vydanie potvrdenia, že menovaní 
spoluvlastníci zapísaní na LV 7922, na parcele CKN 2069 pod B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, 
B9, B10, B11 sú osoby na neznámom mieste a o ich pobyte nie je v obci nič známe a že obec 
nemá námietky k majetkoprávnemu vysporiadaniu k uvedeným nehnuteľnostiam podľa GP  č. 
26/2014 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia nevzniesol 
nikto námietku 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje Anne Repkovej, rod. Kundľovej, bytom v Novej Ľubovni č. 
257, že spoluvlastníci nehnuteľností zapísaných na LV 7922, na parcele CKN 2069 pod B2, 
B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 sú osoby na neznámom mieste a o ich pobyte nie je 
v obci nič známe a že obec nemá námietky k majetkoprávnemu vysporiadaniu k uvedeným 
nehnuteľnostiam podľa GP  č. 26/2014 podľa priloženého potvrdenia zapísaného v podacom 
denníku Obce Jakubany pod č. 495/2014 zo dňa 23.4.2014  
 
Ing Peter Takáč, Letná 16, Prešov  žiada o vydanie potvrdenia a vydanie súhlasu, že Obec 
Jakubany nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva, týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných 
v k. ú. Jakubany v KN s uvedením konkrétnych mien pod bodom zapísaných na LV 
uvedených v žiadosti na meno Takáčová Mária. Zároveň žiada o vydanie potvrdenia, že je 
právnym nástupcom po nebohej Márii Takáčovej s uvedením príbuzenských väzieb. 
 
Žiadosť nebola zverejnená na úradnej tabuli z dôvodu vydaného potvrdenia k uvedeným LV 
č. 109/2013 zo dňa 2. 12. 2013 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
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Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva v prospech Ing. Petra 
Takáča, nar. 28. 9. 1966, bytom  Letná 16, Prešov na meno Takáčová Mária  podľa priloženej 
žiadosti zapísanej v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 633/2014  zo dňa 21. 5. 2014  
 
Obecné zastupiteľstvo nevie potvrdiť, že Ing. Peter Takáč, nar. 28. 9. 1966, bytom  Letná 16, 
Prešov je právnym  nástupcom po nebohej Márii Takáčovej 
 
K bodu 8 - Rôzne 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil zastupiteľstvu cenové ponuky na odber plynu na 
obdobie od 1. 7. 2014 do 31. 6. 2016 od firiem RWE GAS Slovensko súčasného dodávateľa 
SPP.  Rozhodujúcim ukazovateľom pre výber zmluvného partnera na dodávku plynu je cena 
za položku SOPo.  RWE Gas Slovensko ponúka cenu 32,66 za MWh a fixné mesačné platby 
za tarifu M2 1,19€ a za tarifu M4 2,05 €. Súčasný dodávateľ SPP  ponúka cenu 32,16 za 
MWh a za tarifu M2  1,21€ a za tarifu M4 2,06 €.  
 
Cenové ponuky dodávateľov sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto návrhu diskusiu. Poslanci prehodnotili 
obidve ponuky a za výhodnejšiu určili ponuku súčasného dodávateľa SPP.   
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo nemení dodávateľa plynu pre  Obec Jakubany. Dodávateľom ostáva 
naďalej Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava na základe 
jestvujúcej Zmluvy o dodávke zemného plynu. Dodatkom k zmluve budú upravené ceny podľa 
„Prílohy č. 2 k ponuke ceny za dodávku plynu pre spoločnosť Obec Jakubany“  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo, že na základe doručeného 
priestupkového spisu z Obvodného oddelenia PZ SR v Starej Ľubovni vo veci Priestupku 
proti poriadku v správe v zmysle § 46 Zákona 372/1990 predvolal Jozefa Čopiaka, Jakubany 
22.  Menovaný porušil stavebný zákon č. 50/1976 Zb. z. tým, že napriek námietke príslušného 
stavebného úradu – Obce Jakubany realizoval drobnú stavbu na pozemku, o ktorého 
vlastníctvo je vedené súdne konanie.  
 
Kópia priestupkového spisu je prílohou tejto zápisnice 
 
Menovaný sa osobne ospravedlnil, pracuje na turnusy a v čase tohto zasadnutia je pracovne 
mimo miesta bydliska 
 
Poslanci navrhli, aby bol vo veci prejednania priestupku opätovne predvolaný na nasledujúce 
zasadnutie zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo určuje termín na predvolanie  Jozefa Čopiaka, Jakubany  č.d. 22 vo 
veci prejednania priestupku proti stavebnému zákonu na deň 27. 6. 2014 počas zasadnutia 
zastupiteľstva  
 
Mgr. Mária  Bučková ako osoba preberajúca obecnú knižnicu v spolupráci s Mgr. Renátou 
Majovskou a bývalou knihovníčkou Evou Fáberovou vykonali k 23. 5. 2014 zoznam 
chýbajúcich kníh v obecnej knižnici. V zozname je uvedených 464 kníh v cene 1 028,89 €.  
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Starosta obce PhDr. Jozef Dufala zdôraznil, že za knižnicu a knižničný fond je podpísaná 
hmotná zodpovednosť, je potrebné zistiť  dôvod súčasného stavu v knižnici spôsob evidencie 
výpožičky. Je potrebné na nasledujúce zasadnutie zastupiteľstva pozvať osoby zodpovedné za 
vedenie knižnice.  
 
Zoznam chýbajúcich kníh k 23. 5. 2014 je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave kníh v knižničnom fonde Obecnej 
knižnice v Jakubanoch, kde je zaevidovaných 464 chýbajúcich kníh v hodnote 1 028,89 €  
 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu, aby  na nasledujúce 
zasadnutie predvolal osoby zodpovedné za vedenie knižničného fondu Obecnej knižnice 
v Jakubanoch za účelom vysvetlenia a nápravy súčasného schodku v knižničnom fonde 
 
K bodu 9 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a štyridsiate prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
 
Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

  

Overovatelia zápisnice: 
Ján Dufala 
 
Mgr. Jozef Bakoš 
 

 
 

V Jakubanoch  23. 5. 2014 
 PhDr. Jozef Dufala 

        starosta obce 
 
 
  


