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Z Á P I S N I C A 
 

zo štyridsiateho  druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 27. 6. 2014 o 18,00 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, PaedDr. Katarína Vasiľová 
 
 

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

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho prvého zasadnutia OZ 
4. Pripomienky občanov a interpelácie poslancov 
5. Čopiak Jozef,  č. d. 22 –jednanie o priestupku voči stavebnému zákonu 
6. Obecná knižnica – jednanie o vedení a evidencii knižničného fondu 
7. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Jakubany za rok 2013 
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Jakubany 

za rok 2013 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2014 
10. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účt. závierky k 31. 12. 2013 
11. Faber Jozef, č. d.  594 – žiadosť o odkúpenie obecného dielu 
12. Vasiľová Mária, č. d. 200 -  žiadosť o odkúpenie obecného dielu 
13. Krivoňák Ján, č. d.  591 - žiadosť o odkúpenie obecného dielu 
14. Krajňák Jozef, č. d. 589 - žiadosť o odkúpenie obecného dielu 
15. Lipovský Štefan, č.d.. 666 – žiadosť o výstavbu plechovej garáže pri nájomných BD 
16. Návrh na úpravu spotreby služobného motorového vozidla  špz. SL 690 AI 
17. Rôzne 
18. Záver 
 

K bodu 1  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Otvoril štyridsiate druhé 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, ktorý dopĺňa v bode 17 o :  

a)  JUDr. Marta Konkoľová, žiadosť o vydanie potvrdenia 
b)  Zámer prijatia daru od Urbárskej spoločnosti 
c)  Návrh na zmenu rozpočtu RO č. 3 
d)  Informácie starostu obce a poslancov zastupiteľstva 
e)  Žiadosti občanov o potvrdenia k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program štyridsiateho druhého  zasadnutia 
doplnený v bode 17 o: 

a)  JUDr. Marta Konkoľová, žiadosť o vydanie potvrdenia 
b)  Zámer prijatia daru od Urbárskej spoločnosti 
c)  Návrh na zmenu rozpočtu RO č. 3 
d) Informácie starostu obce a poslancov zastupiteľstva 
e) Žiadosti občanov o potvrdenia k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov 
 

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 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo štyridsiateho 
druhého  zasadnutia Slavomíra Poľanského a Ing. Štefana Vasiľa 
 
K bodu 3 
Zástupca starostu Mikuláš Guzlej vykonal kontrolu plnenia uznesenia zo štyridsiateho prvého 
zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.  
 
K uzneseniu 41/G1/2014 – zabezpečeniu dopravného značenia starosta obce PhDr. Jozef 
Dufala uviedol, sa na kompetentných miestach informoval o postupe pri zabezpečení 
dopravného značenia a zistil, že celá finančná ťarcha  s osadením vodorovného a zvislého 
značenia spočíva na obci. Obec nemá v rozpočte plánované prostriedky na takúto akciu. Je 
možnosť, aby bol dokončený jestvujúci chodník až k odbočke do školy, hoci bude užší. Za 
tejto situácie Obecné zastupiteľstvo netrvá na osadení dopravného značenia pred ZŠ s MŠ v 
Jakubanoch .  
 
Starosta obce nechal o týchto návrhoch hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo netrvá na osadení výstražného dopravného značenia pred ZŠ s MŠ 
v Jakubanoch  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne výstavbu  chodníka okolo hlavnej komunikácie 
od popisného čísla 93 po popisné číslo 98 
 
K bodu 4 
Ing. Štefan Vasiľ 
Poslanec Ing. Štefan Vasiľ predniesol požiadavku občanov na osadenie betónových žľabov 
okolo miestnej komunikácie Ryštok zo strany od poľa a to od rodinného domu p. 
Bielovodského po rodinný dom  p. Guzlejovej.  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu, poslanci boli proti návrhu 
z dôvodu, že voda z polí steká po komunikácii, pri osadení žľabov by bol zásah do vlastníctva 
súkromných osôb a vysporadanie do vlastníctva obce predmetných pozemkov je nereálne. 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať. Všetci poslanci hlasovali 
proti tomuto návrhu 
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Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s osadením betónových žľabov okolo miestnej komunikácie 
Ryštok  
 
Ján Čopjak 
Poslanec Ján Čopjak  požiadal o vyčistenie potôčika Hocove od hlavnej komunikácie po ústie 
do Jakubianky  z dôvodu zanesenia.  
  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo, že čistenie miestnych potôčikov 
od nánosov je plánované na letné mesiace za účasti nezamestnaných formou menších 
obecných služieb. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o plánovanom čistení 
miestnych potôčikov v letných mesiacoch za účasti nezamestnaných formou menších obecných 
služieb 
 
Ing. Andrej Hrebík 
Ing. Andrej Hrebík, Križovany nad Dudváhom 238 oznámil zastupiteľstvu, že mu bolo 
doručené z Katastra nehnuteľností v Starej Ľubovni oznámenie o vydržaní jeho majetku, 
konkrétne sa jedná celkom o 75 m2  pôdy súkromného vlastníctva, ktoré boli vyvlastnené 
Obcou Jakubany na miestne komunikácie. Z dôvodu, že obec Jakubany nedodržiava zákon  
zaručujúci súkromné vlastníctvo žiada o možnosť rokovania vo veci náhrady za vydržanie.  
 
Ján Chudík, Jakubany 572 
Ján Chudík, Jakubany 572 oznámil zastupiteľstvu, že mu z Katastra nehnuteľností v Starej 
Ľubovni bolo doručené oznámenie o vyvlastnení jeho súkromných pozemkov Obcou 
Jakubany na miestne komunikácie a preto žiada o finančnú náhradu, alebo pozemok. 
 
Hlavný kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa obidvom žiadateľom oznámil, že svoje 
požiadavky majú podať písomne, obec bude tieto požiadavky riešiť 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripomienky Ing. Andreja Hrebíka, Križovany nad 
Dudváhom 238 k vysporiadaniu pozemkov pod miestnymi komunikáciami a odporúča podať 
písomnú žiadosť o riešenie  majetkovej ujmy po vydržaní pozemkov pre potreby obce 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripomienky Jána Chudíka, Jakubany 572 
k vysporiadaniu pozemkov pod miestnymi komunikáciami a odporúča podať písomnú žiadosť 
o riešenie  majetkovej ujmy po vydržaní pozemkov pre potreby obce 
 
K bodu 5 
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 druhý krát 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 
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Jozef Čopiak zastupiteľstvu oznámil, že si chce oplotiť iba svoj pozemok, ktorý zdedil po 
svojich rodičoch a je vlastníkom  v podiele 1/1. Zo súdu nemá žiadne oznámenie o podaní 
žaloby proti nemu.  
 
Za prítomnosti priestupcu starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
Poslanci konštatovali, že priestupok sa stal, za porušenie zákona odporúča udeliť priestupcovi 
sankciu vo výške 33.- €  a do rozhodnutia súdu zákaz akýchkoľvek ďalších stavebných úprav 
na spornom pozemku 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto návrhu hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje za prítomnosti priestupcu Jozefa Čopiaka, Jakubany č. d.  
22, že priestupok proti stavebnému zákonu č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa stal 
a za porušenie zákona odporúča udeliť priestupcovi sankciu vo výške 33.- € v zmysle § 46 
Zákona 372/1990  a do rozhodnutia súdu zákaz akýchkoľvek ďalších stavebných úprav na 
spornom pozemku 
 
K bodu 6 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predvolal súčasnú knihovníčku Mgr. Máriu Bučkovú ako aj 
jej predchodkyňu Evu Fáberovú  za účelom zistenia skutočného knižničného stavu v obecnej 
knižnici a vysvetlenia schodku v knižničnom fonde.  
 
Eva Fáberová uviedla, že v roku 2009 bola vykonaná presná inventarizácia knižničného fondu 
a v súčasnosti ešte nemá dokončený zoznam kníh. Spoločne so súčasnou knihovníčkou 
plánujú inventarizáciu dokončiť do konca prázdnin.  
 
Kópia Zoznamu chýbajúcich kníh k 23. 5. 2014 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci uložili 
zodpovedným osobám vykonať presnú inventarizáciu knižničného fondu najneskôr k 31. 8. 
2014 a pri chýbajúcich knihách uviesť, komu bola kniha posledný raz vypožičaná.  Taktiež je 
potrebné vytvoriť zoznam poškodených  kníh určený na odpis  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu Evy Fáberovej a Mgr. Márie Bučkovej, 
o súčasnom stave inventarizácie knižničného fondu v Obecnej knižnici 
 
Obecné zastupiteľstvo ukladá Eve Fáberovej a Mgr. Márii Bučkovej ako osobám 
zodpovedným za vedenie Obecnej knižnice v Jakubanoch vykonať najneskôr do 31. 8. 2014 
fyzickú inventarizáciu knižničného fondu, pri chýbajúcich knihách uviesť, komu bola kniha 
posledný raz vypožičaná.  Taktiež je potrebné vytvoriť zoznam poškodených  kníh určený na 
odpis  
  
K bodu 7  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil zastupiteľstvu Záverečný účet Obce Jakubany za 
rok 2013. Ekonómka obce p. Anna Rybovičová podrobne zastupiteľstvo informovala 
o jednotlivých položkách. Obec vykazuje výsledok hospodárenia – prebytok v objeme 
158 526,16 €. Finančné prostriedky na všetkých bankových účtoch tvoria k 31.12.2013 sumu 
423 350,00 € 
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Záverečný účet Obce Jakubany je  prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu. Keďže k uvedenému bodu neboli vznesené 
žiadne pripomienky, starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje jednomyseľne Záverečný účet Obce Jakubany za rok 2013 a 
vyjadruje  súhlas s celoročným hospodárením  obce bez výhrad 

 
K bodu 8 
Hlavný kontrolór Obce Jakubany  Mgr. Jaroslav Kundľa  v zmysle § 18 f  ods. 1 písm. c) 
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predložil Odborné stanovisko k návrhu 
záverečného účtu Obce Jakubany za rok 2013.  S týmto materiálom podrobne oboznámil 
zastupiteľstvo. Hospodárenie obce v roku 2013 má tieto pozitíva:  

- prebytkové hospodárenie v sume 158 526,16 € 
- navýšenie rezervného fondu  
- zníženie celkového dlhu obce 

Návrh záverečného účtu Obce na rok 2013 je spracovaný v súlade s príslušnými 
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. Riadna účtovná závierka 
za rok 2013 a hospodárenie obce za rok 2013 boli overené audítorom. Účtovná závierka za 
rok 2013 bola vykonaná podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p., odporúča preto 
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Jakubany  za rok 2013 výrokom 
„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.  
 
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Jakubany za rok 2013 je prílohou tejto 
zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu Obce Jakubany za rok 2013 
 
K bodu 9 
Hlavný kontrolór Obce Jakubany  Mgr. Jaroslav Kundľa  predložil na schválenie Plán kontrol 
na II. polrok 2014 s týmito bodmi: 

- 2 x za polrok vykonať kontrolu hotovosti v pokladni 
- V organizáciách s originálnou kompetenciou (ŠJ a MŠ ) vykonať následnú 

kontrolu  plnenia rozpočtu v roku 2013 
- Počas zasadnutí OZ priebežne kontrolovať prijímané uznesenia  a iniciatívne 

vstupovať do ich tvorby (poradný hlas) 
- Vykonať kontrolu návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a spracovať odborné 

stanovisko 
 
Plán kontrol na II. polrok 2014 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu. Keďže k uvedenému bodu neboli vznesené 
žiadne pripomienky, starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne Plán kontrol  hlavného kontrolóra Obce 
Jakubany na II. polrok 2014 
 



 6 

K bodu 10 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil  zastupiteľstvu Správu nezávislého audítora Ing. 
Márie Schreterovej, audítor SKAU, číslo licencie 533 o overení konsolidovanej účtovnej 
závierky k 31. 12. 2013, ktorá zaujala stanovisko, že konsolidovaná účtovná závierka 
zostavená Obcou Jakubany  vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach  finančnú 
situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil k 31. 12. 
2013, v súlade  so Zákonom o účtovníctve  č. 431/2002 Z.z. v platnom znení. 
 
Kópia Správy nezávislého audítora Ing. Márie Schreterovej, audítor SKAU, číslo licencie 533 
o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2013 je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Márie Schreterovej, 
audítor SKAU, číslo licencie 533 o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2013 
 
K bodu 11 
Jozef Faber, Jakubany 594 žiada o odkúpenie obecného dielu  z parcely EKN 712 o výmere 
92 m2, zapísanej na LV 7342, v ktorej Obec Jakubany vlastní podiel 84/168 o výmere 46. Je 
vlastníkom druhej polovice parcely. Parcela sa nachádza za rodičovským domom. 
 
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 12. 6. 2014 do 27. 6. 2014 bez pripomienok 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jozefovi Fáberovi, 
nar. 7. 11. 1947, bytom Jakubany 594  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 podiel z obecnej parcely  EKN 712, o výmere 92 m2, v ktorej má 
obec podiel 84/168 podľa LV 7342. Obec odpredáva celkom 46 m2 za cenu 4,00 € za 1m2, 
celkom 184,00 € 
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedená parcela EKN 712 o výmere 92 m2, zapísaná na LV 7342 sa nachádza  za 
rodičovským domom  a žiadateľ je v súčasnej dobe spolupidielnikom v podiele ½. Podiel obce 
84/168 z výmery 92 m2 činí 46 m2 
 
K bodu 12 
Mária Vasiľová, Jakubany 200 požiadala o odkúpenie obecných podielov podľa GP č. 
23/2014. Jedná sa o parcelu EKN 13736/42 o výmere 15 m2, z ktorej bol odčlenený diel 3 
o výmere 6m2 a diel 10 o výmere 9m2. Uverená parcela je zapísaná na LV 6930 a nachádza 
sa okolo miestnej komunikácie Ryštok. Parcelu žiada odkúpiť z dôvodu majetkoprávneho 
vysporiadania rodičovského domu s pozemkom.  
 
Kópia žiadosti s náležitosťami je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci mali 
k predloženému návrhu pripomienku, že doposiaľ žiadateľka nedoložila súhlasné stanovisko 
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všetkých spoluvlastníkov pozemku, starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto návrhu 
hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Márie Vasiľovej, Jakubany 200 o odkúpenie obecných 
podielov z parcely EKN 13736/42 o výmere 15 m2, z ktorej bol odčlenený diel 3 o výmere 
6m2 a diel 10 o výmere 9m2 podľa GP č. 23/2014. O odpredaj môže požiadať po 
vysporiadaní všetkých ostatných podielov, obec svoj podiel odpredá ako posledná 

 

K bodu 12 
Ján Krivoňák, Jakubany 591 požiadal o odkúpenie obecného pozemku v miestnej lokalite 
Raištub – vodný náhon, ktorý už neexistuje. Žiada o odpredaj 380 – 400 m2. 
 
Kópia žiadosti s náležitosťami je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci mali 
k predloženému návrhu pripomienku, že doposiaľ  platné uznesenie 28/C2/2013 z 22. 3. 2013 
prijaté na základe hlasovania dotknutých občanov  a lokalita Raištub ostane zachovaná podľa 
terajšieho stavu. Následne starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto návrhu hlasovať. 
Proti predaju hlasovali všetci poslanci 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Jána Krivoňáka, Jakubany 591 o  odkúpenie obecného 
pozemku v miestnej lokalite Raištub z dôvodu platného uznesenia Obecného zastupiteľstva č., 
28/C2/2013 zo dňa 22.3.2013 prijatého na základe hlasovania dotknutých občanov  
o zachovaní podľa terajšieho stavu  
 
K bodu 14 
Jozef Krajňák, Jakubany 589 žiada o dopredaj obecného pozemku v blízkosti jeho rodinného 
domu na parcele 1846/1.  
 
Kópia žiadosti s náležitosťami je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci mali 
k predloženému návrhu pripomienku, že doposiaľ  platné uznesenie 28/C2/2013 z 22. 3. 2013 
prijaté na základe hlasovania dotknutých občanov  a lokalita Raištub ostane zachovaná podľa 
terajšieho stavu. Následne starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto návrhu hlasovať. 
Proti predaju hlasovali všetci poslanci 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Jozefa Krajňáka, Jakubany 589 o  odkúpenie obecného 
pozemku v miestnej lokalite Raištub z dôvodu platného uznesenia Obecného zastupiteľstva č., 
28/C2/2013 zo dňa 22.3.2013 prijatého na základe hlasovania dotknutých občanov  
o zachovaní podľa terajšieho stavu  
 
K bodu 15 
Štefan Lipovský, nájomník bytu v obecnom nájomnom bytovom dome č. 666 požiadal 
o povolenie na výstavbu plechovej garáže s rozmermi 3x5 m na obecnom pozemku pri 
bytovom dome č. 666. Garáž chce postaviť na betónových kockách a môže sa kedykoľvek 
rozobrať.  
 
Kópia žiadosti s náležitosťami je prílohou tejto zápisnice 
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Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci mali 
k predloženému návrhu pripomienku, že obec vytvorila pri bytových domoch dostatok 
parkovacích miest a v súčasnosti nemá zámer vytvárať pozemky na výstavbu  garáží. 
Následne starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto návrhu hlasovať. Proti výstavbe 
plechových garáží pri BD 666 a 667 hlasovali všetci poslanci 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Štefana Lipovského, Jakubany 666 o povolenie na 
výstavbu plechovej garáže pri bytovom dome č. 666 z dôvodu jestvujúcich parkovacích miest 
pri BD 666 a 667 a nesúhlasí v tomto roku vytvárať pozemky na výstavbu garáží 
 
K bodu 16 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil návrh na úpravu spotreby pohonných hmôt 
služobného motorového vozidla  Škoda Fabia, špz. SL 690 AI z dôvodu prebytkového stavu  
k 31. 5. 2014 odhadom o 10 litrov. Do vyrovnania spotreby pohonných hmôt so skutočným 
stavom navrhuje znížiť spotrebu na 7,3 l/100 km. 
 
Kópia podkladov o spotrebe 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 zníženie spotreby pohonných hmôt služobného 
osobného automobilu Škoda  Fabia, e.č. SL 690 AI od 1. 6. 2014  na 7,3 l/100 km 

K bodu 17 
JUDr. Marta Konkoľová, žiadosť o vydanie potvrdenia 
JUDr. Marta Konkoľová, advokátka so sídlom Jarmočná 79, Stará Ľubovňa požiadala Obec 
Jakubany vydanie potvrdenia pre Okresný súd v Starej Ľubovni vo veci vydania potvrdenia 
o pobyte osôb na neznámom mieste.  
 
Kópia žiadosti s náležitosťami je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci nesúhlasili 
s vydaní potvrdenia pre advokáta, Okresný súd v Starej Ľubovni si v prípade potreby vyžiada 
potvrdenie ku konaniu od obce.  Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode 
hlasovať. Proti vydaniu potvrdenia hlasovali všetci poslanci 
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaním potvrdenia pre JUDr. Martu Konkoľovú, 
advokátku Advokátskej kancelárie  so sídlom Jarmočná 79, Stará Ľubovňa v právnej veci 
Jozefa Čopiaka, Jakubany 22, ktoré chce doložiť ako dôkazový materiál pre Okresný súd 
v Starej Ľubovni. Takéto potvrdenie si v prípade potreby vyžiada ku konaniu od obce Okresný 
súd v Starej Ľubovni spôsobom obvyklým 
 
Zámer prijatia daru od Urbárskej spoločnosti 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo, že Urbárska spoločnosť obce 
Jakubany, pozemkové spoločenstvo bezplatne daruje Obci Jakubany parcelu EKN 7136/5 
o výmere 75 m2, zapísanú na LV 7138. Táto parcela je súčasťou miestnej komunikácie – 
Rištok, ktorú obec dlhodobo a nerušene užíva a chce ju majetkoprávne vysporiadať.  Zámer 
prijať tento dar bol zverejnený od 12. 6. 2014 do 27. 6. 2014 bez pripomienok. 
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Dokument Zverejnenie zámeru – prijatie daruje prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci súhlasili s prijatím 
daru.  Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne prjiatie daru formou prevodu nehnuteľného 
majetku Urbárskej spoločnosti obce Jakubany, pozemkové spoločenstvo, Jakubany 71, IČO: 
31305237 do vlastníctva Obce Jakubany. Darom je parcela EKN 7136/5 o výmere 79 m2, 
ktorá sa nachádza na miestnej komunikácii (rištok), ktorú Obec Jakubany dlhodobo 
a nerušene užíva a chce ju majetkoprávne vysporiadať 
 
Návrh na zmenu rozpočtu RO č. 3 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o požiadavkách zapracovaných 
do rozpočtového opatrenia č. 3.  
Do jedálne pri ZŠ s MŠ v Jakubanoch je potrebné zakúpiť odparovač nad konvektomat 
z dôvodu jeho poruchovosti spôsobenej nedostatočným odsávaním pár. Taktiež TJ Sokol 
Jakubany , futbalový oddiel požiadal o zakúpenie materiálu na zábranu za bránu. Zábranu si 
zhotovia svojpomocne 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k týmto návrhom diskusiu. K požiadavkám nemal 
nikto zásadné pripomienky, preto nechal o týchto návrhoch hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne nákup odparovača nad konvektomat pre 
Školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Jakubany  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne nákup kovového materiálu na zábranu za 
futbalovú bránu na Futbalovom ihrisku pre TJ Sokol Jakubany  
 
Následne 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. 3. 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: 
 
Rozpočet po RO č.  1 - 2.: Príjmy      Výdaje 
        1 610 018,45 €                     1 582 619,45 € 
RO  
Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:      72, 11T1,11T2:  navýšenie o   3 332,11 € 
Výdajová časť BV – kódy zdrojov:       72, 11T1,11T2:  navýšenie o   3 332,11 € 

Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť: 1 613 350,56 €  
Výdajová časť: 1 585 951,56 € 
 
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 3 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 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  jednomyseľne zmenu rozpočtu na rok 2014 Rozpočtovým 
opatrením č. 3, 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:     72, 11T1,11T2:  navýšenie o   3 332,11 € 
Výdajová časť BV – kódy zdrojov:      72,11T1,11T2 :  navýšenie o   3 332,11  € 
Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť:      1 613 350,56 €  
Výdajová časť:  1 585 951,56  € 
 
Informácie starostu obce a poslancov zastupiteľstva 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o návšteve riaditeľa ZŠ s MŠ 
PhDr. Ladislava Žileckého vo Veľkej Británii, kde sa stretol so žiakmi tunajšej školy, t.č. 
žijúcich s rodičmi vo veľkej Británii. Z tejto návštevy predložil pre zastupiteľstvo 
dokumentačný materiál, ktorý je prílohou tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
o návšteve riaditeľa ZŠ s MŠ v Jakubanoch vo veľkej Británii, kde navštívil žiakov tunajšej 
školy, t. č. žijúcich tam s rodičmi  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o folklórnych slávnostiach v obci 
Jakubany  „Na švatoho Jána 2014“, ktoré sa budú konať 29. 6. 2014 na futbalovom ihrisku, na 
ktoré všetkých pozýva 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
o konaní folklórnych slávností v obci Jakubany „Na švatoho Jána 2014“ 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o čerpaní dovolenky pred 
ukončením funkčného obdobia. Z tohto dôvodu zvolá nasledujúce zasadnutie zastupiteľstva 
až na septembrový termín, t.j. 26. 9. 2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jozefa Dufalu 
o zmene termínu zasadnutia zastupiteľstva, ktoré z dôvodu čerpania dovolenky zvolá na 26. 9. 
2014 
 
Poslanec Jozef Dufala, veliteľ DHZ Jakubany informoval zastupiteľstvo o príprave na súťaž 
DHZ a o možnosti požiadať o dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany na rok 2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu veliteľa DHZ Jakubany o ich 
pripravovaných aktivitách 
 
Žiadosti občanov o vystavenie potvrdení k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov 
 
Ján Žilka , Jakubany 617 žiada Obec Jakubany o vydanie potvrdenia  o neznámych 
vlastníkoch uvedených bez identifikátora a o tom, že títo neznámi vlastníci sa v obci 
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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 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, že spoluvlastníci nehnuteľností zapísaných na LV 7922  - 
parcela CKN 2068 pod B/2 Budajová Zuzana r. Lobodová, pod B/3 Pribišová Anna r. 
Kundľová, pod B/4 Kundľa Ján, pod B/5, Kundľa Štefan, pod B/6 Kundľa Mikuláš, pod 
B/7,10,11 Kundľa Šimon, pod B/8 Matľaková Katarína r. Kundľová, pod B/9 Frisch Armín 
Dr. sú osoby na neznámom mieste a o ich pobyte nie v obci nič známe a že nemá námietky 
k majetkoprávnemu vysporiadaniu  parcely CKN 2068 o výmere 268 m2 podľa GP č.50/2014 
Jánovi Žilkovi, nar. 31. 12. 1963,  bytom Jakubany č. 617 
 
Anna Majovská, rod. Chudíková žiada Obec Jakubany o potvrdenie, že je právnou 
nástupkyňou po vlastníkoch, ktorým svedčí posledný zápis na uvedených LV. 
 
Kópia žiadosti je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Poslanci nehlasujú, neberú zodpovednosť za takúto formu potvrdenia. Kontrolór obce 
vysvetlil, že o právnom nástupníctve môže rozhodnúť iba súd 
 
Obecné zastupiteľstvo nevie potvrdiť Anne Majovskej, Jakubany 199 právne nástupníctvo po 
zomrelých osobách  
 
Ján Michňa, Tatranská 18, Stará Ľubovňa žiada Obec Jakubany o potvrdenie, že je právnou 
nástupkyňou po vlastníkoch, ktorým svedčí posledný zápis na uvedených LV. 
 
Kópia žiadosti je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Poslanci nehlasujú, neberú zodpovednosť za takúto formu potvrdenia. Kontrolór obce 
vysvetlil, že o právnom nástupníctve môže rozhodnúť iba súd 
 
Obecné zastupiteľstvo nevie potvrdiť  Jánovi Michňovi, Tatranská 18, Stará Ľubovňa právne 
nástupníctvo po zomrelých osobách  
 
Ján Dufala, Jakubany 222 žiada 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 Jozef 
Dufala, Jakubany 430 
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Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Jána Dufalu, Jakubany 222 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 Jozef Dufala, Jakubany 430 
 
Rybovičová Helena, Jakubany 645 žiada Obec Jakubany o doplnenie potvrdenia zo dňa 
7.5.2014, že je právnou nástupkyňou po vlastníkoch, ktorým svedčí posledný zápis na 
uvedených LV 8004 – parcela 5032. 
 
Kópia žiadosti je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Poslanci nehlasujú, neberú zodpovednosť za takúto formu potvrdenia. Kontrolór obce 
vysvetlil, že o právnom nástupníctve môže rozhodnúť iba súd 
 
Obecné zastupiteľstvo nevie potvrdiť Helene Rybovičovej, Jakubany 645 právne nástupníctvo 
po zomrelých osobách a potvrdenie  č. 42/2014 zo dňa 7. 5. 2014 nemení 
 
Zuzana Bondrová, rod. Krivoňáková, Jakubany 448 žiada 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 vzniesli námietku Mária 
Kolčáková, A. Prídavku 30, Prešov, Anna Barlíková, Jakubany 417, Mária Mačugová, 
Jakubany 554  
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Zuzany Bondrovej, rod. Krivoňákovej, Jakubany 448, 
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  námietku Mária Kolčáková, A. Prídavku 30, Prešov, Anna 
Barlíková, Jakubany 417, Mária Mačugová, Jakubany 554  
 
Andrej Strachan, Jakubany 394 žiada 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 vzniesla námietku Zuzana 
Bondrová, Jakubany 448 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
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Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Andreja Strachana, Jakubany 394, 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 vzniesla  námietku Zuzana Bondrová, Jakubany 448 
 
Katarína Vasiľová, Jakubany 479 žiada 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 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 majetkoprávnemu vysporiadaniu uvedených parciel 
v prospech Kataríny Vasiľovej, rod Regrutovej, nar. 22. 2. 1947, bytom Jakubany  479 podľa 
priloženého potvrdenia zapísaného v podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 703/2014 zo 
dňa 4. 6. 2014  
 
Štefan Vasiľ, Jakubany 479 žiada 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 vzniesla námietku Mária 
Jančíková, Jakubany 485 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Štefana Vasiľa, Jakubany 479 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 
vzniesla  námietku Mária Jančíková, Jakubany 485 
 
Ján Majovský, Jakubany 199 žiada o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady k vzniku 
vlastníckeho práva po osobách nachádzajúcich sa na neznámom mieste s uvedením 
konkrétnych mien pod bodom zapísaných na LV a  podielov na parcelách zapísaných na LV. 
Zároveň žiada o potvrdenie, že je ich právnym nástupcom. 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu potvrdenia nevzniesol nikto námietku  
 
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 majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel v prospech 
Jána Majovského, nar. 14. 4. 1947, bytom Jakubany  199 uvedených podľa priloženého 
vyjadrenia  zapísaného v podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 686/2014 zo dňa 30. 5. 
2014  
 
Poslanci právnom nástupníctve žiadateľa nehlasujú, neberú zodpovednosť za takúto formu 
potvrdenia. Kontrolór obce vysvetlil, že o právnom nástupníctve môže rozhodnúť iba súd 
 
Obecné zastupiteľstvo nevie potvrdiť Jánovi Majovskému, Jakubany 199 právne nástupníctvo 
po zomrelých osobách  
 
Mikuláš Štucka, Jakubany 481 žiada 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 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 majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel v prospech 
Mikuláša Štucku, nar. 20. 12. 1940, bytom Jakubany  481 uvedených podľa priloženého 
potvrdenia zapísaného v podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 725/2014 zo dňa 9. 6. 
2014  
 
Miroslav Rašš a Mária Raššová, Jakubany 47 žiadajú 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 nevzniesol nikto námietku 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje Miroslavovi Raššovi a Márii Raššovej, Jakubany 47, že 
spoluvlastníci nehnuteľností zapísaní na LV 4530 - parcela EKN 5379  pod B/1 Compeľová 
Mária, pod B/3 Hrebík Ján (ž. Mária r. Bučková), pod B/5 Murinová Mária r. Bučková, pod 
B/6 Pribišová Anna, pod B/8 Pribišová Katarína  sú osoby na neznámom mieste a o ich 
pobyte nie v obci nič známe a zároveň potvrdzuje, že nemá námietky k majetkoprávnemu 
vysporiadaniu u nehnuteľností na uvedené mená 
 
Rybovičová Helena, Jakubany 645 a Štucková Anna,  Jakubany 503 žiadajú 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 
a o právnom nástupníctve po svojich predkoch. 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu potvrdenia nevzniesol nikto námietku 
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Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel v prospech 
Heleny Rybovičovej, nar. 30. 8. 1966, bytom Jakubany 645 a Anny Štuckovej, nar. 15. 9. 
1954, bytom Jakubany 503, uvedených podľa priloženého potvrdenia zapísaného v podacom 
denníku Obce Jakubany pod p. č. 608/2014 -2 zo dňa 14.5. 2014  
 
Obecné zastupiteľstvo nevie potvrdiť Helene Rybovičovej, nar. 30. 8. 1966, bytom Jakubany 
645 a Anny Štuckovej, nar. 15. 9. 1954, bytom Jakubany 503 právne nástupníctvo po 
zomrelých osobách  
 
Anna Michňová, Jakubany 502 žiada 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 vzniesli námietku Štefan 
Dufala, Kolačkov 197, Mikuláš Dufala, Jakubany 219 a Anna Dufalová, Jakubany 197 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Michňovej, Jakubany 502 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  námietku Štefan Dufala, Kolačkov 197, Mikuláš Dufala, Jakubany 219 a Anna 
Dufalová, Jakubany 197 
 
Anna Dudová, Jakubany 135 žiada 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 Ján 
Grajzinger,  Jakubany 208 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Dudovej, Jakubany 135  č.j. 576/2014 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 Ján Grajzinger, Jakubany 208 
 
 
Anna Dudová, Jakubany 135 žiada 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. 
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Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu potvrdenia vzniesla námietku 
Katarína Pribišová, Jakubany 3 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Dudovej, Jakubany 135  č. j. 574/2014 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 vzniesla  námietku Katarína Pribišová, Jakubany 3 
 
 
Štefan Mačuga, Jakubany 431 žiada 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 nikto nevzniesol námietku 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel v prospech 
Štefana Mačugu, nar. 18. 9. 1965, bytom Jakubany  481 uvedených podľa priloženého 
potvrdenia zapísaného v podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 683/2014-1 a 2  zo dňa 
30. 5. 2014 
 
Helena Šromovská, Jakubany 643 žiada Obec Jakubany o vydanie potvrdenia  o neznámom 
vlastníkovi uvedenom bez identifikátora a o tom, že tento neznámy vlastník sa v obci 
nenachádzajú a o jeho pobyte v obci nie je nič známe s uvedením konkrétneho mena pod 
bodom zapísanom na LV a  podielu na parcelách zapísaných na LV. 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu potvrdenia nikto nevzniesol námietku 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje, že spoluvlastník nehnuteľností zapísaný na LV 4598- 
parcela EKN 8210 pod B/1 Rusiňák Michal je osoba na neznámom mieste a o je pobyte nie 
v obci nič známe a zároveň potvrdzuje, že nemá námietky k majetkoprávnemu vysporiadaniu 
uvedenej parcely EKN 8210 Helene Šromovskej, bytom Jakubany 643   
 
Katarína Šašalová, Jakubany 12 žiada 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. 
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Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu potvrdenia nikto nevzniesol námietku 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje, že spoluvlastníci nehnuteľností zapísaných na LV 4051- 
parcela EKN 7200/1 pod B/2 Dufala Ján, pod B/3 Dufala Ján, pod B/11 Dufalová Katarína r. 
Dufalová sú osoby na neznámom mieste a o ich pobyte nie v obci nič známe a zároveň 
potvrdzuje, že nemá námietky k majetkoprávnemu vysporiadaniu u nehnuteľností na  uvedené 
mená pre Katarínu Šašalovú, nar. 30. 3. 1946, bytom Jakubany 12 
 
Mária Vasiľová, Jakubany 200 žiada Obec Jakubany o vydanie vyjadrenia k vzniku 
vlastníckeho práva po 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, 
ako aj k vzniku vlastníckeho práva k uvedeným parcelám, ako aj o právnom nástupníctve po 
osobách, ktorým svedčí posledný zápis v katastri nehnuteľností. 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu potvrdenia nikto nevzniesol námietku 
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel v prospech 
Márie Vasiľovej, nar. 12. 11. 1955 , bytom Jakubany č. d. 200 uvedených podľa priloženého 
vyjadrenia zapísaného v podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 569/2014  zo dňa 12. 5. 
2014 
 
Obecné zastupiteľstvo nevie potvrdiť Márii Vasiľovej, Jakubany 200 právne nástupníctvo po 
zomrelých osobách  
 
Mudrová Mária, Tatranská 35, Prešov žiada o zverejňovanie žiadostí občanov o vystavenie 
potvrdení k majetkoprávnemu vysporiadaniu aj na internetovej stráne obce. V súčasnosti sú 
tieto žiadosti zverejňované na verejnej tabuli pri obecnom úrade.  
 
Kópia žiadosti s prílohami je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Márie Mudrovej, Tatranská 35, Prešov 
o zverejňovanie žiadostí občanov o vystavenie potvrdení k majetkoprávnemu vysporiadaniu aj 
na internetovej stráne obce z dôvodu administratívne časovej náročnosti a súčasného 
 postačujúceho spôsobu zverejňovania 
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K bodu 18 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a štyridsiate druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
 
Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

  

Overovatelia zápisnice: 
 
Slavomír Poľanský 
 
Ing. Štefan Vasiľ 
 

 
 

V Jakubanoch  27. 6. 2014 
 PhDr. Jozef Dufala 

        starosta obce 
 
 
  


