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Z Á P I S N I C A 
 

zo štyridsiateho  štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Jakubanoch,  
konaného dňa 25. 9. 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, PaedDr. Katarína Vasiľová 
 

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

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia zo štyridsiateho druhého a štyridsiateho tretieho 

zasadnutia OZ 
4. Správa o hospodárení Obce Jakubany k 30. 6. 2014 
5. Návrh na odpredaj obecnej časti kanalizácie – „Čistá rieka“ 
6. Žiadosť  ZŠ s MŠ Jakubany o schválenie výšky poplatku rodičov na čiastočnú úhradu 

nákladov za využívanie Centra voľného času žiakmi školy 
7. Návrh Dodatku č. 2 k VZN 2/2010 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Jakubany 

8. Návrh na odkúpenie parciel Obcou Jakubany z dôvodu majetkoprávneho 
vysporiadania Guľovej ulice- GP 34/2014 

9. Pompa Gustav 544 – žiadosť o odkúpenie pozemku - obecnej parcely CKN 1205/1 
o výmere 83 m2 

10. Kolčáková Eva 42 – žiadosť o odkúpenie pozemku – časti obecnej parcely EKN 
2499/1 a 13810/1 o výmere 41 m2 

11. Katrenič Slavomír – žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu 4/24 z parcely 
CKN 1349 o výmere 113 m2, LV 1308 

12. Vasiľová Mária 200 – žiadosť o odkúpenie obecných podielov z parcely EKN 
13736/42 o výmere 15 m2, LV 6930 

13. Bielovodský Jozef 247 – žiadosť o odpredaj časti obecnej parcely CKN 2658/3 
14. Žiadosti o vydanie potvrdení k majetkoprávnemu vysporiadaniu súkromných 

pozemkov 
15. Návrh na schválenie odmeny  hlavnému kontrolórovi a kandidátke na súťaž o Babičku 

roka  
16. Rôzne 
17. Záver 

 

K bodu 1  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala privítal prítomných na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  Otvoril štyridsiate štvrté zasadnutie zastupiteľstva, skonštatoval, že počet 
prítomných poslancov je deväť. Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch je uznášaniaschopné.  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne program štyridsiateho štvrtého  zasadnutia  
 

K bodu 2 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala určil za zapisovateľa zápisnice Annu Dufalovú. Za 
overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schvaľuje poslancov  PaedDr. Katarínu Vasiľovú 
a Jána Grajzingera 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne za overovateľov zápisnice zo štyridsiateho 
štvrtého  zasadnutia poslancov PaedDr. Katarínu Vasiľovú a Jána Grajzingera 
 
K bodu 3 
Zástupca starostu Mikuláš Guzlej vykonal kontrolu plnenia uznesenia zo štyridsiateho 
druhého a štyridsiateho tretieho zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia sú 
splnené, resp. sa plnia.  
 
     K uzneseniu 42/H1/2014, ktorým bolo  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 bolo potrebné vytvoriť zoznam poškodených  kníh určený 
na odpis. Mgr. Mária Bučková predložila zastupiteľstvu zoznam chýbajúcich kníh v počte 131 
kusov a celkovej hodnote 207,64 €. U týchto kníh sa nedá zistiť vypožičateľ  
 
Zoznam kníh je prílohou tejto zápisnice, v zozname sú uvedené knihy bez ceny, resp. iného 
spôsobu nadobudnutia. Mgr. Mária Bučková uviedla, že informačný systém cenu  publikácií 
nepreklopil z meny Sk na menu €.  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu, poslanci zobrali informácie 
na vedomie  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav knižničného fondu Obecnej knižnice Jakubany 
po fyzickej inventarizácii vykonanej Evou Fáberovou a Mgr. Máriou Bučkovou ako osobami 
zodpovednými za vedenie tejto knižnice, a to na základe zoznamu chýbajúcich kníh  v počte 
131 a hodnote 207,64 €, u ktorých nie je možné zistiť vypožičateľa  
 
K bodu 4 
Ekonómka obce p. Anna Rybovičová predniesla zastupiteľstvu Správu o priebežnom 
rozpočtovom hospodárení obce k 30. 6. 2014. Zdôraznila, že k uvedenému dátumu je plnenie 
výdajovej časti rozpočtu na 45,66% a príjmovej časti na 51,31 , vlastné finančné prostriedky 
obce predstavujú sumu 484 950,79 €. Pohľadávky obce predstavujú nedoplatky za vývoz 
a likvidáciu tuhého domového odpadu  najmä rómskych spoluobčanov a daň z nehnuteľností 
v sume 26 618,31 € a záväzky obce sú za neuhradené faktúry pri záchranných povodňových 
prácach pri povodni dňa 16. 5. 2014 vo výške 39 205,85 €. Plnenie rozpočtu je rovnomerné, 
priebežne upravované rozpočtovými opatreniami schvaľovanými obecným zastupiteľstvom. 
 
Správa o priebežnom rozpočtovom hospodárení obce k 30. 6. 2014 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu, poslanci zobrali informácie 
na vedomie  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o priebežnom rozpočtovom hospodárení obce 
Jakubany k 30. 6. 2014 
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K bodu 5 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala navrhol zastupiteľstvu odpredaj majetku Obce Jakubany  - 
Kanalizácia Obce Jakubany  - vetva A, A-A, A_B v dĺžke 3 238 m vybudovanej v roku  2005 
v celkovej hodnote 11 518 162 Sk v akcii Čistá voda – koryto Popradu a Dunajca.  Obec za 
využívanie kanalizačnej prípojky nevyberá poplatky, tieto vyberá Podtatranská vodárenská 
spoločnosť Poprad. Pri povodniach došlo k poškodeniu kanalizácie, obec Jakubany ako 
spoluvlastník doplatí za opravu  približne 10 000 €. Vlastníctvo takéhoto majetku je pre obec 
nevýhodné, pretože s prihliadnutím na vek stavby budú opravy častejšie. Navrhuje ponúknuť 
na odpredaj uvedeného prebytočného majetku obce väčšinovému vlastníkovi, zároveň 
informoval zastupiteľstvo, že kritériá Podtatranskej vodárenskej spoločnosti určujú pre 
odkúpenie takéhoto majetku hodnotu od 10 -20% pôvodnej hodnoty. 
 
Kópia ocenenia projektu „Kanalizácia Obce Jakubany  - vetva A, A-A, A_B v dĺžke 3 238 m 
vybudovanej v roku  2005 v celkovej hodnote 11 518 162 Sk v akcii Čistá voda – koryto 
Popradu a Dunajca“ je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu, poslanci súhlasia 
s návrhom 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním ponuky na odpredaj prebytočného majetku obce: 
„Kanalizácia Obce Jakubany  - vetva A, A-A, A_B v dĺžke 3 238 m vybudovanej v roku  2005 
v celkovej hodnote 11 518 162 Sk v akcii Čistá voda – koryto Popradu a Dunajca“ 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, Poprad 
 
K bodu 6 
Riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany PhDr. Ladislav Žilecký požiadal písomne o schválenie výšky 
poplatku zo strany rodičov za návštevu detí v Centre voľného času pri ZŠ s MŠ Jakubany. 
Poplatok je odvodený od odovzdania vzdelávacieho poukazu Centru voľného času pri ZŠ 
s MŠ Jakubany takto: 

- žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany má bezplatne 
jeden krúžok v ZŠ s MŠ Jakubany a účasť na jednorazových aktivitách 

- žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany má bezplatne 
jeden krúžok a za každý ďalší uhradí poplatok 5,00 € na školský rok 

- žiak, ktorý neodovzdal vzdelávací poukaz CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany  a prihlásil sa 
do krúžkov v ZŠ s MŠ uhradí poplatok 10 € na školský rok  a môže sa bezplatne  
zúčastniť jednorazových záujmových aktivít CVČ 

 
Žiadosť o schválenie výšky poplatku zo strany rodičov za návštevu detí v Centre voľného 
času pri ZŠ s MŠ Jakubany je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu.  
 
Mgr. Jozef Bakoš: súhlasí s úhradou za návštevu CVČ, deti majú možnosť  prihlásiť sa do 25 
krúžkov 
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Slavomír Poľanský: nesúhlasí s úhradou detí za návštevu CVČ, na túto činnosť dostáva škola 
peniaze od obce podľa počtu prihlásených žiakov. Vzdelávacie poukazy prideľuje Krajský 
školský úrad Prešov na základe iných kritérií a žiak ho môže odovzdať kde chce, vzdelávacie 
poukazy nemajú priamu súvislosť s činnosťou CVČ.  
 
Ing. Štefan Vasiľ: Rodičia doposiaľ platili CVČ Rosnička z Kežmarku, teraz peniaze pôjdu 
pre školu 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať. Za schválenie výšky 
poplatku 8 poslancov, proti schváleniu výšky poplatku 1 poslanec – Slavomír Poľanský 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počtom hlasov 8:1 pre školský rok 2014/2015 výšku  
poplatku zo strany rodičov za návštevu detí v Centre voľného času pri ZŠ s MŠ Jakubany. 
Poplatok je odvodený od odovzdania vzdelávacieho poukazu Centru voľného času pri ZŠ 
s MŠ Jakubany takto: 

- žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany má bezplatne jeden 
krúžok v ZŠ s MŠ Jakubany a účasť na jednorazových aktivitách 

- žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany má bezplatne jeden 
krúžok a za každý ďalší uhradí poplatok 5,00 € na školský rok 

- žiak, ktorý neodovzdal vzdelávací poukaz CVČ pri ZŠ s MŠ Jakubany  a prihlásil sa do 
krúžkov v ZŠ s MŠ uhradí poplatok 10 € na školský rok  a môže sa bezplatne  zúčastniť 
jednorazových záujmových aktivít CVČ 

 
K bodu 7: 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil na schválenie návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2010 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubany, kde sa mení § 4, bod 5 – ostatní stravníci: 
potraviny 1,12 €, réžia 1,28 €, celkom 2,40 €. K zmene dochádza z dôvodu poskytovania 
stravy dôchodcom obce Jakubany, ktorí majú nárok na príspevok zo strany obce 
 
Návrh na zmenu Dodatku č. 1 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal k tomuto bodu 
pripomienky 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať, návrh bol schválený 
jednomyseľne 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne zmenu Dodatku č. 1 k VZN 2/2010 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubany, kde sa mení § 4, bod 5 – ostatní stravníci: 
potraviny 1,12 €, réžia 1,28 €, celkom 2,40 €. K zmene dochádza z dôvodu poskytovania 
stravy dôchodcom obce Jakubany, ktorí majú nárok na príspevok zo strany obce od 1.9.2014 
 
K bodu 8: 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil na schválenie návrh na odkúpenie parciel CKN 
2468/12 o výmere 46 m2, zapísanej na LV 9992 od súčasných vlastníkov Rybovičovej 
Kataríny, Jakubany 556 a Miroslava Kolčáka, Jakubany 59 a CKN 2468/21 o výmere 37 m2, 
zapísanej na LV 9991 od súčasnej vlastníčky Kataríny Rybovičovej, Jakubany 556 podľa 
GP34/2014 vypracovaného Štefanom Guľašim. Uvedené parcely sú súčasťou miestnej 
komunikácie Guľova ulica, ktorú si Obec Jakubany vysporiadáva do vlastníctva 
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Geometrický plán a LV sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal k tomuto bodu 
pripomienku 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať, návrh bol schválený 
jednomyseľne 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odkúpenie parciel CKN 2468/12 o výmere 46 
m2, zapísanej na LV 9992 od súčasných vlastníkov Rybovičovej Kataríny, Jakubany 556 
a Miroslava Kolčáka, Jakubany 59 a CKN 2468/21 o výmere 37 m2, zapísanej na LV 9991 od 
súčasnej vlastníčky Kataríny Rybovičovej, Jakubany 556 podľa GP34/2014 vypracovaného 
Štefanom Guľašim. Uvedené parcely sú súčasťou miestnej komunikácie Guľova ulica, ktorú si 
Obec Jakubany vysporiadáva do vlastníctva.  
     Obec Jakubany   odkúpi  podľa  uvedeného GP 34/2014 celkom 83 m2 za cenu 4,00 €/m2, 
v hodnote  332,00 €, pričom od Mirolava Kolčáka, Jakubany č. d. 59 odkúpi 23 m2 v hodnote 
92,00 € a od Kataríny Rybovičovej, Jakubany č. d. 556 odkúpi 60 m2 v hodnote 240,00 € 
 
K bodu 9: 
Augustín Pompa,  Jakubany 544 požiadal obec o odkúpenie obecnej parcely CKN 1205/1, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2, zapísanej na LV3339 za účelom vytvorenia 
záhradky prislúchajúcej k jeho pozemku a rodinnému domu na parcele 1205/8.  
Kópia žiadosti, nákres a LV sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci vyjadrili nesúhlas 
s odpredajom z dôvodu, že napriek viacerým výzvam žiadateľ neodstránil nelegálne 
postavenú  drevenú stavbu z predmetného pozemku.  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať, poslanci  jednomyseľne 
žiadosť o odpredaj pozemku zamietli 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Augustína Pompu, Jakubany 544 o odkúpenie obecnej 
parcely CKN 1205/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2, zapísanej na LV3339 za 
účelom vytvorenia záhradky prislúchajúcej k jeho pozemku a rodinnému domu na parcele 
1205/8.  Žiadateľ je povinný odstrániť nelegálnu drevenú stavbu z obecného pozemku, na čo 
bol viackrát vyzvaný  a následne si môže podať žiadosť o odkúpenie uvedenej parcely 
 
K bodu 10: 
Eva Kolčáková, Jakubany 42 žiada o možnosť odkúpenia obecného podielu z parciel 
zapísaných na LV 6930 - E KN 4258/8 o výmere 304 m2 a  E KN 13810/1 o výmere 24 m2, 
z ktorých bol GP 272/2014 odčlenený diel 6 o výmere 40 m2 a diel 7 o výmere 1m2.  
 
Kópia žiadosti a GP a súhlasné stanovisko spolumajiteľov podielov sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto nemal k tomuto bodu 
pripomienku 
  
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto návrhu hlasovať.  Zámer obce Jakubany 
prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený od 10. 9. 2014 do 
24. 9. 2014 bez pripomienok 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Eve Kolčákovej, nar. 
30. 1. 1967, bytom Jakubany 42  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - § 9a, ods. 8, písm. e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, 
o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.  

 Obec Jakubany odpredáva diel 6 o výmere 40 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 
4258/8, zapísanej na LV 6930, druh pozemku zastavaná plocha a  diel 7 o výmere 1 m2, ktorý 
bol odčlenený z parcely EKN 13810/1, zapísaný na LV 6930,druh pozemku zastavaná plocha 
podľa GP - plánu č. 272/2014. Obec odpredáva 41m2 za  kúpnu cenu 4,00 EUR/m2 , celkom 
164,00 EUR 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedené diely  6 o výmere 40 m2, ktorý bol odčlenený z parcely EKN 4258/8, zapísaný na LV 
6930, druh pozemku zastavaná. plocha a  7 o výmere 1 m2, ktorý bol odčlenený z parcely 
EKN 13810/1, zapísaný na LV 6930, druh pozemku zastavaná. plocha podľa GP č. 272/2014. 
 sa nachádzajú v parcelách CKN 2290 a 2499/9, ktoré menovaná majetkoprávne 
vysporiadáva a tieto sa nachádzajú pri rodinnom dome súp. č.42      
 
K bodu 11: 
Slavomír Katrenič a manželka Mgr. Mnika Katreničová požiadali  Obec Jakubany o odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu 4/24 parcely C KN 1349, orná pôda, zapísanej na LV 1308. 
Pozemok hraničí s dvorom žiadateľa a žiadatelia ho užívajú od roku 2011 dobromyseľne 
a nerušene tak, ako ho užívali aj ich rodičia. Podiel 20/24 predmetnej parcely je v ich 
vlastníctve. Zámer obce Jakubany prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného 
zreteľa bol zverejnený od 10. 9. 2014 do 24. 9. 2014 bez pripomienok 
 
Kópia žiadosti, LV 1308 a snímka katastrálnej mapy sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu, poslanci k tomuto bodu 
nemali námietky  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Slavomírovi 
Katreničovi, nar. 24. 6. 1979 a manželke Mgr. Monike Katreničovej, rod. Guľašiovej, nar. 13. 
1. 1985 , bytom Jakubany 477  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - § 9a, ods. 8, písm. e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, 
o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.   
 
Obec Jakubany odpredáva 4/24 z parcely CKN 1349 o výmere 113 m2, druh pozemku orná 
pôda, ktorá je zapísaná na LV 1308, ktorý činí 19 m2 Obec odpredáva 19 m2 za cenu 4,00 € 
za 1m2, celkom 76,00 € 
 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedený podiel 4/24 sa nachádza v parcele CKN 1349 o výmere 113 m2, zapísanej na LV 
1308, ktorá sa nachádza pod ich rodinným domom č. 477, kde obaja kupujúci túto parcelu 
užívajú a sami sú už spolupodielníkmi v podiele 20/24 
 
K bodu 12: 
Mária Vasiľová, Jakubany 200 požiadala o odkúpenie obecných podielov podľa GP 23/2014, 
konkrétne z  parcely  E KN 13736/42 o výmere 15 m2, zapísanej na LV  6930, z ktorej bol 
odčlenený diel 3 o výmere 6 m2 a diel 10 o výmere 9 m2. Parcela sa nachádza pri miestnej 
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komunikácii – Ryštok a je súčasťou dvora pri rodičovskom dome a celý pozemok si 
majetkoprávne vysporiadáva do svojho vlastníctva.  
 
Kópie žiadosti, GP a LV sú 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 
všetkých spoluvlastníkov pozemku, starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto návrhu 
hlasovať. Obecné zastupiteľstvo nemá námietku k majetkoprávnemu vysporiadaniu po 
neznámych vlastníkoch 
 
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  do vlastníctva všetkých ostatných podielov, obec svoj podiel odpredá ako 
posledná 

Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel EKN 149/1, 
149/2, 149/3, 151/2, ktoré sú zapísané na LV 7008, EKN 147, zapísaná na LV 7007, parcela 
EKN 145, zapísaná na LV 7005,  a parcela 151/1, zapísaná na LV 8304, parcela EKN 146, 
zapísaná na LV 7006 v prospech Márie Vasiľovej, Jakubany 200 podľa priloženej  žiadosti vo 
forme Potvrdenia zapísanej v  podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 569/2014 zo dňa 
12.5.2014  a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich 
pobyte v obci nie je nič známe  
 
K bodu 13: 
Obec Jakubany eviduje žiadosť Jozefa Bielovodského, Jakubany 247 o odpredaj obecného 
pozemku, ktorý postupoval v zmysle uznesenia OZ č. 35/F1/2013 zo dňa 29. 11. 2013.   
     Menovaný žiada o odpredaj  časti z  obecnej parcely CKN 2481/ 4 o výmere 5 m2, 
zapísanej na LV 3339  ako zastavaná plocha, parcely CKN 2612/17 o výmere 11 m2, 
zapísanej na LV 3339 ako orná pôda, parcely CKN 2658/4 o výmere 68 m2, zapísanej na LV 
3339 ako zastavaná plocha podľa GP- plánu č. 46/2014 vyhotoveným Štefanom Guľašim 
 
Uvedené časti z parciel CKN 2481/4 o výmere 5m2, z parcely CKN 2612/17 o výmere 11 m2 
a z parcely CKN 2658/4 o výmere 68 m2 sa nachádzajú okolo  rodinného domu menovaného, 
ako prístupová cesta.      
 
Kópie žiadosti, GP 46/2014 sú 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 10. 9. 2014 do 
24. 9. 2014 bez pripomienok 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj nehnuteľnosti Jozefovi 
Bielovodskému, nar. 22. 10. 1947, bytom Jakubany 247  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.  
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 Obec Jakubany odpredáva diel 2 o výmere 11 m2, ktorý bol odčlenený z parcely CKN 
2612/13, zapísanej na LV 3339 ako orná pôda, diel 3 o výmere 68 m2 ktorý bol odčlenený 
z parcely CKN 2658/3, zapísanej na LV 3339 ako zastavaná plocha a diel 1 o výmere 5 m2, 
ktorý bol odčlenený z parcely EKN 7136/5, zapísanej na LV 6930, ako TTP podľa GP - plánu 
č. 46/2014 vyhotoveným Štefanom Guľašim. Obec odpredáva 84 m2 za  kúpnu cenu 4,00 
EUR/m2 , celkom 336,00 EUR 
Dôvod hodný prípadu osobitného zreteľa: 
Uvedené  diely: 2 o výmere 11 m2 odčlenený z parcely CKN 2612/13, diel 3 o výmere 68 m2 
odčlenený z parcely EKN 2658/3 a diel 1 o výmere 5 m2 odčlenený z parcely EKN 7136/52 
sa nachádzajú okolo  rodinného domu menovaného  ako prístupová cesta.      
 
K bodu 14: Žiadosti o vydanie potvrdení občanov 
Ján Kundľa, Jakubany 283 žiada Obec Jakubany pod č. j. 942/2014 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 s uvedením konkrétnych mien pod 
bodom zapísaných na LV a  podielov na parcelách zapísaných na LV. Taktiež žiada 
o vyjadrenie Obce Jakubany, že  nemá námietky k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel 
EKN 487 o výmere 96 m2, zapísanej na LV 7197 a EKN 488 o výmere 68 m2, zapísanej na 
LV 7208 
 
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 majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel: 
EKN 487 o výmere 96 m2, zapísanej na LV 7197 a EKN 488 o výmere 68 m2, zapísanej na LV 
7208 v prospech Jána Kundľu, bytom Jakubany  283 podľa priloženej žiadostis potvrdením 
zapísanej v podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 942/2014 zo dňa 6. 8.  2014 
a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte 
v obci nie je nič známe 
 
Eva Poľanská, Jakubany 339 žiada Obec Jakubany pod č. j. 924/2014 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 s uvedením konkrétnych mien pod 
bodom zapísaných na LV a  podielov na parcelách zapísaných na LV. Taktiež žiada 
o vyjadrenie Obce Jakubany, že  nemá námietky k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel 
EKN 212 o výmere 33m2, zapísanej na LV 7045, EKN 211 o výmere 163 m2, zapísanej na 
LV 7044,  EKN 210 o výmere 50 m2, zapísanej na LV 7043 

 

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 
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Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel: 
 EKN 212 o výmere 33m2, zapísanej na LV 7045, EKN 211 o výmere 163 m2, zapísanej na LV 
7044,  EKN 210 o výmere 50 m2, zapísanej na LV 7043 v prospech Evy Poľanskej, bytom 
Jakubany  339 podľa priloženej  žiadosti s potvrdením  zapísanej v  podacom denníku Obce 
Jakubany pod p. č. 924/2014 zo dňa 1. 8.  2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu 
uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
 
Anna Stasová, ul. MPČĽ 21/3053, Poprad žiada Obec Jakubany pod č. j. 950/2014 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 s uvedením 
konkrétnych mien pod bodom zapísaných na LV a  podielov na parcelách zapísaných na LV. 
Taktiež žiada o vyjadrenie Obce Jakubany, že  nemá námietky k majetkoprávnemu 
vysporiadaniu parciel na meno Beskidová Katarína r. Vasiľová , ktorá bola jej nebohou starou 
matkou podľa LV 4174, 7890, 8237, 8091, 5860, 4949, 5050, 8617  
 
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 majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel zapísaných 
na:  LV 4174, 7890, 8237, 8091, 5860, 4949, 5050, 8617 na meno Beskidová Katarína, rod. 
Vasiľová v prospech  Anny Stasovej, bytom MPČĽ 31/3053, Poprad podľa priloženej  žiadosti 
s potvrdením zapísanej v  podacom denníku Obce Jakubany pod p. č. 950/2014 zo dňa 7. 8.  
2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich 
pobyte v obci nie je nič známe 
 
Štefan Katrenič, Jakubany č. 477 žiada Obec Jakubany pod č. j. 993/2014 o vydanie 
potvrdenia, že spoluvlastníčka nehnuteľností na LV 3556 - parcela EKN 8856/2 o výmere 
1876 m2 pod B/3 Compeľová Zuzana je osoba na neznámom mieste a že Obec Jakubany 
nemá námietky k vzniku vlastníckeho práva k uvedenej nehnuteľnosti 
 
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 majetkoprávnemu vysporiadaniu parcely EKN 8856/2 
zapísanej na LV 3556 pod B/3na meno Compeľová Zuzana  v prospech Štefana Katreniča, 
Jakubany č. d. 477 podľa priloženej  žiadosti s potvrdením zapísanej v  podacom denníku 
Obce Jakubany pod p. č. 993/2014 zo dňa 26. 8.  2014 a potvrdzuje, že osoby bez 
identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
 
Štefan Vasiľ, Jakubany 479 žiada Obec Jakubany pod č. j. 887/2014 o vydanie potvrdenia 
o osobách nachádzajúcich sa na neznámom mieste z dôvodu vysporiadania vlastníckeho práva 
k podielom na nehnuteľnostiach uvedených v žiadosti 



 10 

 
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 majetkoprávnemu vysporiadaniu podielov 
u nehnuteľností zapísaných na LV 6173, LV 6927 a LV  3610 v prospech Štefana Vasiľa, 
Jakubany 479 podľa žiadosti s potvrdením zapísanej v  podacom denníku Obce Jakubany pod 
p. č. 887/2014 zo dňa 21.7.2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
 
Katarína Vil čeková, Kolačkov 126 žiada Obec Jakubany pod č. j. 947/2014  o vydanie 
potvrdenia o osobách nachádzajúcich sa na neznámom mieste z dôvodu vzniku vlastníckeho 
práva k podielom na nehnuteľnostiach uvedených v žiadosti 
 
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 majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov 
u nehnuteľností zapísaných na LV 4371, LV 4309, LV 7026 a LV  7024 v prospech Kataríny 
Vilčekovej, rod. Strachanovej, bytom  Kolačkov 126  podľa žiadosti zapísanej v  podacom 
denníku Obce Jakubany pod p. č. 947/2014 zo dňa 6. 8. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez 
identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
 
Andrej Strachan, Jakubany 394 žiada Obec Jakubany pod č. j. 913/2014  o vydanie 
potvrdenia o osobách nachádzajúcich sa na neznámom mieste z dôvodu vzniku vlastníckeho 
práva k podielom na nehnuteľnostiach uvedených v žiadosti 
 
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  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  
nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 6004, 4604, 6697, 6923, 5762, 5757, 5750,  5749, 5740, 
3772, 3836, 4935, 4982, 4983, 5028 na meno Anna Mariančíková, Anna Compeľová, Anna 
Strachanová, rod. Dufalová  Zuzana Firčová, Anna Guľašiová, Ján Žeľonka, Eva Želonková, 
Andrej Strachan a Štefan Strachan, v prospech Andreja Strachana, Jakubany č. d. 394 podľa 
žiadosti vo forme Potvrdenia   zapísanej v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 913/2014 
zo dňa 30. 7. 2014 
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Andrej Strachan, Jakubany 394 žiada Obec Jakubany pod č. j. 655/2014  o vydanie 
potvrdenia o osobách nachádzajúcich sa na neznámom mieste z dôvodu vzniku vlastníckeho 
práva k podielom na nehnuteľnostiach uvedených v žiadosti.  
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia ruší  svoju 
námietku k potvrdeniu Zuzana Bondrová ( Uzn. OZ 42/B6/2014) 
 
Kópia žiadosti s prílohami a súhlas so zrušením námietky zo dňa 24. 9. 2014  je súčasťou tejto 
zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na základe 
vydržania   nehnuteľností zapísaných na  LV 6225,10013, 5229 na meno Rybovič Ján (Tišák), 
Rybovičová Jolana, rod. Kundľová, Ján Tišák, Štefan Tišák, Anna Tišáková, Katarína 
Tišáková, Zuzana Tišáková, Rybovič Ján, rod. Rybovič, Rybovič Jozef, rod. Rybovič, 
Rybovičová Anna, rod. Katreničová v prospech Andreja Strachana, Jakubany č. d. 394 podľa 
žiadosti  vo forme Potvrdenia  zapísanej v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 655/2014 
zo dňa 26.5.2014 
 
Peter Stempa, Jakubany 287 žiada Obec Jakubany pod č. j. 609/2014 o vydanie potvrdenia 
o osobách nachádzajúcich sa na neznámom mieste -  Orlovský Jozef (Kolar) a jeho manželka 
Anna r. Čongvová z dôvodu vysporiadania vlastníckeho práva k podielom na 
nehnuteľnostiach uvedených v žiadosti 
 
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  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  
nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 3914, 4418, 4552, 5498, 5520, 6611a 6612 na meno 
Orlovský Jozef (Kolar) a jeho manželka Anna r. Čongvová v prospech Petra Stempu, 
Jakubany č. d. 287 podľa žiadosti a priloženého potvrdenia  zapísaných v podacom denníku 
Obce Jakubany pod č. 609/2014 zo dňa 15. 5. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora 
tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
 
Anna Michňová, Jakubany 502 žiada Obec Jakubany pod č. j. 851/2014 o vydanie 
potvrdenia o osobách nachádzajúcich sa na neznámom mieste -  Poľanská Katarína, rod. 
Hyžová a Poľanský Štefan z dôvodu vysporiadania vlastníckeho práva k podielom na 
nehnuteľnostiach uvedených v žiadosti 
 
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 
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Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  
nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 6258, 7133, 9810, 8617, 4120, 7782, 8091,4824, 4689 na 
meno Poľanská Katarína, rod. Hyžová a na LV 6711, 4721, 4346, 4196, 3925, 3858, 3619, 
7222, 7221, 7219, 7171, 7152, 7084, 7048, 6792, 6712, 6711, 5726, 5798, 3891, 118 na meno 
Poľanský Štefan  v prospech Anny Michňovej, Jakubany č. d. 502 podľa žiadosti zapísanej 
v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 851/2014 zo dňa 7. 7. 2014 a potvrdzuje, že osoby 
bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
 
Rybovičová Helena, Jakubany 232 žiada Obec Jakubany pod č. j. 814/2014 o vydanie 
potvrdenia o osobách nachádzajúcich sa na neznámom mieste z dôvodu vysporiadania 
vlastníckeho práva k podielom na nehnuteľnostiach uvedených v žiadosti 
 
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  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  
nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 6404, 4901, 7313, 7312 v prospech Heleny Rybovičovej, 
rod. Kundľovej, bytom Jakubany 232 podľa žiadosti a priloženého potvrdenia  zapísaných 
v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 814/2014 zo dňa 26. 6. 2014 a potvrdzuje, že osoby 
bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
 
Stempová Katarína, rod. Regrutová,  Jakubany 287 žiada Obec Jakubany pod č.j. 610/2014 
o vydanie potvrdenia na majetkoprávne vysporiadanie spoluvlastníctva po svojich právnych 
predchodcoch. 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  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  
nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 3706, 4027, 4455, 5518, 6138, 6310, 6312, 6757, 6758, 
7163, 7164 a 7338 na meno Jozef Regrut a jeho manželka Anna r. Blažovská v prospech 
Kataríny Stempovej, Jakubany č. d. 287 podľa žiadosti a priloženého potvrdenia  zapísaných 
v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 610/2014 zo dňa 15. 5. 2014 a potvrdzuje, že osoby 
bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
 
Katarína Vasiľová, rod. Katreničová, Jakubany 441 žiada Obec Jakubany pod č.j. 805/2014 
o vydanie potvrdenia o osobách nachádzajúcich sa na neznámom mieste z dôvodu 
vysporiadania vlastníckeho práva k podielom na nehnuteľnostiach uvedených v žiadosti 
 
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  podielov na  
nehnuteľnosti zapísanej na  LV 6765 v prospech Kataríny Vasiľovej, rod. Katreničovej, bytom 
Jakubany 441 podľa žiadosti a priloženého potvrdenia  zapísaných v podacom denníku Obce 
Jakubany pod č. 814/2014 zo dňa 26. 6. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu 
uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
 
Anna Šašalová, rod. Mariančíková,  Jakubany 218 žiada Obec Jakubany pod č.j. 794/2014 
o vydanie potvrdenia na majetkoprávne vysporiadanie spoluvlastníctva po jej právnych 
predchodcoch. 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  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na 
nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 5188. 5007, 4057, 5380, 5387, 5396, 8489, 4326, 4291, 
7435, 4360, 7777, 4410,8021, 4453, 4620, 4508, 4773, 4964, 5081, 5168, 5184, 5193, 6490, 
6491, 6403, 6402, 6396, 5773, 5583, 6573, 6866, 6867, 6944, 6945, 3580, 7258, 3627, 3708, 
3919, 4057, 4172, 4276 a 5237v prospech Anny Šašalovej, rod. Mariančíkovej, bytom 
Jakubany 218 podľa žiadosti zapísanej v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 794/2014 
zo dňa 25. 6. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
 
Helena Rybovičová, rod. Brezňáková, Jakubany 646 žiada Obec Jakubany pod č. j. 819/2014 
o vydanie potvrdenia, že podielový spoluvlastník bez identifikátora Mikuláš Rejda zapísaný 
na LV 5751,5759,5764,6001,5236,6521,8108,6007,5165 sa nachádza na neznámom mieste. 
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  majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na 
nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 5751, 5759, 5764, 6001, 5236, 6521, 8108, 6007, 5165 
prospech Heleny Rybovičovej, rod. Brezňákovej, bytom Jakubany 646 podľa žiadosti 
a priloženého potvrdenia zapísaných v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 819/2014 zo 
dňa 27. 6. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú 
a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
 
Ján Majovský, Jakubany 199 žiada Obec Jakubany pod č.j. 792/2014 o vydanie potvrdenia 
na majetkoprávne vysporiadanie spoluvlastníctva po svojich právnych predchodcoch. 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 
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Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu  podielov na  
nehnuteľnostiach zapísaných na  LV 3633, 5705, 5712, 6853, 6854, 7043, 7048, 7086, 9937, 
9938 a 9840 na mená  Krivoňák Mikuláš ,  Katarína Malinová a Humeníková Anna, rod. 
Malinová  v prospech Jána Majovského, Jakubany č. d. 199 podľa žiadosti  zapísanej 
v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 792/2014 zo dňa 25. 6. 2014 a potvrdzuje, že osoby 
bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
 
Obecné zastupiteľstvo nevie posúdiť právne nástupníctvo Jána Majovského, nar. 14. 4. 1947, 
bytom Jakubany po osobách Krivoňák Mikuláš ,  Katarína Malinová a Anna Humeníková, 
rod. Malinová 
 
Ján Štucka, Jakubany 501 žiada Obec Jakubany pod č. j. 1187/2013 o vydanie potvrdenia, že 
osoby zapísané na LV 7980 pod B/1 Mataisová Katarína r. Štucková, pod B/5 Vasiľová Mária  
sú osoby na neznámom mieste. 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 majetkoprávnemu vysporiadaniu  nehnuteľnosti KNC 
1408/1 o výmere 521 m2 podľa GP č. 14/2013 v prospech Jána Štucku, Jakubany 501 podľa 
žiadosti zapísanej v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 1187/2013 zo dňa 18. 12. 
2013a potvrdzuje , že osoby zapísané na LV 7980 pod B/1 Mataisová Katarína r. Štucková, 
pod B/5 Vasiľová Mária  sú osoby na neznámom mieste 
 
Jozef Groš, Dunajská 16/2766, Spišská Nová Ves žiada Obec Jakubany pod č. j. 797/2014 
o vydanie potvrdenia, že nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva  na mená z LV 5139 pod 
B/3 Groš Michal, pod B/4 Grošová Anna r. Regrutová, z LV 4411 pod B/2 Groš Michal, pod 
B/3 Groš Michal (Anna r. Regrútová), z LV 3859 pod B/1 Groš Michal, ktorí sú  jeho právni 
predchodcovia. 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 majetkoprávnemu vysporiadaniu  nehnuteľnosti 
zapísanej na LV 5139 na mená pod B/3 Groš Michal, pod B/4 Grošová Anna r. Regrutová, 
z LV 4411 pod B/2 Groš Michal, pod B/3 Groš Michal (Anna r. Regrútová), z LV 3859 pod 
B/1 Groš Michal v prospech Jozefa Groša, Dunajská 16/2466, Spišská Nová Ves podľa 
žiadosti zapísanej v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 797/2014 zo dňa 25. 6. 2014 
a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte 
v obci nie je nič známe 
 
Jozef Ženčuch, Jakubany 429 žiada Obec Jakubany pod č.j. 777/2014, o vydanie potvrdenia, 
že nemá námietky voči majetkoprávnemu vysporiadaniu parcely EKN 6795/1 o výmere 860 
m2, ktorá je zapísaná na LV 6753 pod B/1 Michal Firča, pod B/2 Anna Horčárová, pod B/3 
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Štefan Pokrivčák. 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 majetkoprávnemu vysporiadaniu  parcely EKN 6795/1 
o výmere 860 m2, ktorá je zapísaná na LV 6753 pod B/1 Michal Firča, pod B/2 Anna 
Horčárová, pod B/3 Štefan Pokrivčák v prospech Jozefa Ženčucha, Jakubany 429 
a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte 
v obci nie je nič známe 
 
Michňa Michal, Nová Ľubovňa 432 žiada Obec Jakubany pod č.j. 779/2014, o vydanie 
potvrdenia o neznámych vlastníkoch bez uvedenia identifikátora o tom, že sa nachádzajú na 
neznámom mieste a o ich pobyte nie je nič známe, a to na meno Mikuláš Michňa, ktorý je 
zapísaný na LV 4942 pod B/9,5517 pod B/11,4793 pod B/22,8117 pod B/12,,8029 pod 
B/8,3740 pod B/15,7024 pod B/19,7026 pod B/41,7949 pod B/9,6961 pod B/9. 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 majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel bez uvedenia 
identifikátora na meno Mikuláš Michňa, ktorý je zapísaný na LV 4942 pod B/9, LV 5517 pod 
B/11, LV 4793 pod B/22, LV 8117 pod B/12, LV 8029 pod B/8, LV 3740 pod B/15, LV 7024 
pod B/19, LV 7026 pod B/41, LV 7949 pod B/9, LV 6961 pod B/9 v prospech Michala 
Michňu, bytom Nová Ľubovňa 432 podľa žiadosti zapísanej v podacom denníku Obce 
Jakubany pod č. 779/2014 zo dňa 23. 6. 2014 a potvrdzuje, že osoba bez identifikátora tu 
uvedená sa v obci nenachádza a o jej pobyte v obci nie je nič známe 
 
Katarína Pribišová, Jakubany 3 žiada Obec Jakubany pod č.j. 855/2014, o vydanie 
potvrdenia o neznámych vlastníkoch bez uvedenia identifikátora o tom, že sa nachádzajú na 
neznámom mieste a o ich pobyte nie je nič známe, a to na mená Jozef Orlovský a Katarína 
Orlovská, ktorí sú jej príbuzní.  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 majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel bez uvedenia 
identifikátora na mená Jozef Orlovský a Katarína Orlovská, ktorí  sú zapísaní na LV 5165, 
LV4946, LV8078, LV 5176,  LV 4647, LV 4398, LV 8012, LV 7383, LV 7336, LV 5571, LV 
3705, LV 8417, LV7109, LV 7129 a LV 3816 v prospech Kataríny Pribišovej, bytom Jakubany 
č. d. 3 podľa žiadosti a potvrdenia zapísaných  v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 
855/2014 zo dňa 8. 7. 2014 a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe 
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Anna Dudová, Jakubany 133 žiada Obec Jakubany pod č.j. 854/2014, o vydanie potvrdenia 
o neznámych vlastníkoch bez uvedenia identifikátora o tom, že sa nachádzajú na neznámom 
mieste a o ich pobyte nie je nič známe, a to na mená Jozef Orlovský, Katarína Orlovská a Ján 
Jakubjanský USA, ktorí sú jej príbuzní.  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 majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel bez uvedenia 
identifikátora na mená Jozef Orlovský,  Katarína Orlovská a Jána Jakubjanský USA, ktorí  sú 
zapísaní na LV 3702, LV 4400, LV 8071, LV 8417, LV 6612, LV  6611 a LV3816 v prospech 
Anny Dudovej, rod. Jakubjanskej, bytom Jakubany 133 podľa žiadosti a potvrdenia 
zapísaných v podacom denníku Obce Jakubany pod č. 854/2014 zo dňa 8. 7. 2014 
a potvrdzuje, že osoby bez identifikátora tu uvedené sa v obci nenachádzajú a o ich pobyte 
v obci nie je nič známe 
 
Jozef Regrut, Jakubany 48 žiada Obec Jakubany pod č.j. 960/2014 o vydanie potvrdenia, že 
spoluvlastníci nehnuteľností zapísaných na LV 4702 pod B/4 Regrút Štefan, na LV 6414 pod 
B/2 Šuster Ján, pod B/3 Šuster Jozef, pod B/4 Šuster Peter, pod B/5 Šuster Štefan, na LV 
4424 pod B/31,32,33 Regrút Štefan, na LV 4437 pod B/11 Regrút Štefan,   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 nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel bez uvedenia 
identifikátora na mená zapísané na LV 4702 pod B/4 Regrút Štefan, na LV 6414 pod B/2 
Šuster Ján, pod B/3 Šuster Jozef, pod B/4 Šuster Peter, pod B/5 Šuster Štefan, na LV 4424 
pod B/31,32,33 Regrút Štefan, na LV 4437 pod B/11 Regrút Štefan v prospech Jozefa 
Regruta, Jakubany 48 a zároveň potvrdzuje,  že spoluvlastníci nehnuteľností bez 
identifikátora  zapísaných na uvedených  LV pod uvedenými bodmi  sú osoby na neznámom 
mieste a o ich pobyte nie je v obci nič známe 
 
Štefan Regrut, Jakubany 577 žiada Obec Jakubany pod č.j. 960/2014o vydanie potvrdenia, 
že spoluvlastníci nehnuteľností zapísaných bez identifikátora na LV 6380, LV 3860, LV 
6379, LV 6378, LV 4165, LV 4246, LV 6567 a LV 6508 pod menami Regrút Štefan, 
Regrútová Anna, rod Abrahamovská, Šuster Ján, Šusterová Katarína, Regrútová Anna, rod. 
Šusterová sú osoby na neznámom mieste a o ich pobyte nie je v obci nič známe. Taktiež žiada 
o potvrdenie,  že Obec Jakubany nemá námietky k vzniku vlastníckeho práva na uvedené 
mená 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 
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Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel bez uvedenia 
identifikátora na mená zapísané na LV 6380, LV 3860, LV 6379, LV 6378, LV 4165,LV 4246, 
LV 6567 a LV 6508 pod menami Regrút Štefan, Regrútová Anna, rod Abrahamovská, Šuster 
Ján, Šusterová Katarína, Regrútová Anna, rod. Šusterová v prospech Štefana Regruta, 
Jakubany 577 a zároveň potvrdzuje,  že spoluvlastníci nehnuteľností bez identifikátora  
zapísaných na uvedených  LV  sú osoby na neznámom mieste a o ich pobyte nie je v obci nič 
známe 
 
Anna Marchevková, rod. Regrutová Jakubany 158 žiada Obec Jakubany pod č.j. 960/2014 
o vydanie potvrdenia, že spoluvlastníci nehnuteľností zapísaných bez identifikátora na LV 
5190, LV 6461, LV 6462, LV 5146, LV 3531, LV 4384,  LV 6672, , LV 6438, LV 6586, LV 
4709, LV 4928, LV 4929, LV 5156, LV 9722, LV 4799, LV 4727, LV 4301, LV 4685, LV 
4158,  LV6768, LV6732, LV 6561, LV 6560, LV6543, LV 5138, LV 4256, LV4245, 
LV5640, LV 6435, LV 4077, LV3678, LV 5617, LV 5616, LV 6509, LV 6511, LV  3721, 
LV 4631 a LV 5504 pod menami Regrútová Anna, rod. Šusterová, Šuster Jozef, Šusterová 
Katarína, Šuster Ján, Šuster Peter, Šuster Štefan, Regrút Štefan sú osoby na neznámom mieste 
a o ich pobyte nie je v obci nič známe. Taktiež žiada o potvrdenie,  že Obec Jakubany nemá 
námietky k vzniku vlastníckeho práva na uvedené mená 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 majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel bez uvedenia 
identifikátora na mená zapísané na LV 5190, LV 6461, LV 6462, LV 5146, LV 3531, LV 4384,  
LV 6672, , LV 6438, LV 6586, LV 4709, LV 4928, LV 4929, LV 5156, LV 9722, LV 4799, LV 
4727, LV 4301, LV 4685, LV 4158,  LV6768, LV6732, LV 6561, LV 6560, LV6543, LV 5138, 
LV 4256, LV4245, LV5640, LV 6435, LV 4077, LV3678, LV 5617, LV 5616, LV 6509, LV 
6511, LV  3721, LV 4631 a LV 5504 pod menami Regrútová Anna, rod. Šusterová, Šuster 
Jozef, Šusterová Katarína, Šuster Ján, Šuster Peter, Šuster Štefan, Regrút Štefan v prospech 
Anny Marchevkovej, Jakubany 158 a zároveň potvrdzuje,  že spoluvlastníci nehnuteľností bez 
identifikátora  zapísaných na uvedených  LV  sú osoby na neznámom mieste a o ich pobyte nie 
je v obci nič známe 
 
Katarína Ma čugová, Jakubany 474 žiada Obec Jakubany pod č. j. 1045/2014 o vydanie 
potvrdenia, že nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva  na meno Kindja Demeter z LV 
7334 pod B/6  v podiele 12/288 a z LV 6237 pod B/5 v podiele 1/18, ktorý je na uvedených 
LV zapísaný bez identifikátora. Pozemky na uvedených LV užíva žiadateľka, a pred ňou aj jej 
rodičia ako vlastné. 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 majetkoprávnemu vysporiadaniu  nehnuteľností 
zapísaných na LV 7334 pod B/6  v podiele 12/288 na meno Kindja Demeter a LV 6237 pod 
B/5 v podiele 1/18 na meno Kindja Demeter v prospech Kataríny Mačugove, rod. Štuckovej, 
bytom Jakubany 474 zároveň potvrdzuje,  že spoluvlastník nehnuteľností bez identifikátora  
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zapísaný na uvedených  LV pod menom Kindja Demeter je osoba na neznámom mieste a o jej 
pobyte nie je v obci nič známe 
 
Katarína Vil čeková, Kolačkov 126 žiada Obec Jakubany o vydanie potvrdenia o osobe 
nachádzajúcej sa na neznámom mieste – Drotárová Eva z LV 7146,5096.  
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu potvrdenia vzniesol námietku Jozef 
Mačuga, Jakubany 474 
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Kataríny Vilčekovej, bytom Kolačkov 126 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 Mačuga , Jakubany 474 
 
Helena Kolčáková, Jakubany 42 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 vyjadrenia a potvrdenia vzniesol 
námietku Jozef Čopiak, Jakubany 22 
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Heleny Kolčákovej, bytom Jakubany 42 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 Čopiak , Jakubany 22 
 
 
Katarína Mich ňová, Jakubany 570 žiada 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 na Bondru Štefana, Bondru Petra, Bondovu Annu r. 
Matľakovu, Matľaka Štefana , Matľakovú Zuzanu r. Beskidovú, Matľaka Andreja a Bondru 
Ján.  Bola daná námietka  Jána Matľaka, bytom Jakubany 190, Anny Kolčákovej, bytom 
Jakubany 42 a Kataríny Beskydovej, bytom Jakubany 171. 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesol 
námietku Ján Matľak, Jakubany 190 a Anna Kolčáková, rod. Bondrová 
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
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Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Kataríny Michňovej, bytom Jakubany 570 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 Ján Matľak a Anna Kolčáková, rod. Bondrová 
 
Štefan Rybovič, Jakubany 471 žiada 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 na meno Jozef Rybovič, Ján Rybovič, Zuzana 
Compeľová r. Rybovičová, Demján Rybovič, Štefan Rybovič.  
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesol 
námietku Mrug Ján, Jakubany 659, Helena Rybovičová, Jakubany 645, Anna Štucková , 
Jakubany 503  
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Štefana Ryboviča, bytom Jakubany 471 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 Mrug Ján, Jakubany 659, Helena Rybovičová, Jakubany 645, 
Anna Štucková , Jakubany 503 
 
Mikuláš Rybovič, Jakubany 445 žiada 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 na meno Jozef Rybovič, Ján Rybovič, Zuzana 
Compeľová r. Rybovičová, Demján Rybovič, Štefan Rybovič.  
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesli 
námietku Mrug Ján, Jakubany 659, Helena Rybovičová, Jakubany 645, Anna Štucková , 
Jakubany 503  
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Mikuláša Ryboviča, bytom Jakubany 445 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 Mrug Ján, Jakubany 659, Helena Rybovičová, Jakubany 645, 
Anna Štucková , Jakubany 503 
 
Dufalová Katarína, Jakubany 414 žiada 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 
8616- parcela EKN 5344, EKN 5345/1 pod B/4 Zavalidrogová Anna r. Vasiľová, pod B/6 
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Zavalidroga Štefan (Anna r. Rybovičová), na LV 8617 – parcela EKN 5346/1 pod B/1 
Romanecová Zuzana r. Vasiľová, pod B/2 Regrútová Katarína r. Vasiľová, pod B/3 
Romanecová Eva r. Vasiľová, pod B/4 Beskidová Katarína r. Vasiľová, pod B/5 
Zavalidrogová Anna r. Vasiľová , pod B/6 Poľanská Katarína r. Hyžová 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesli 
námietku Mrug Ján, Jakubany 659 Anna Michňová, Jakubany 502 a Katarína Poľanská, 
Jakubany 330 
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Kataríny Dufalovej, bytom Jakubany 414 o vydanie 
potvrdenia  o neznámych vlastníkoch uvedených bez identifikátora zapísaných na LV 8616- 
parcela EKN 5344, EKN 5345/1 pod B/4 Zavalidrogová Anna r. Vasiľová, pod B/6 
Zavalidroga Štefan (Anna r. Rybovičová), na LV 8617 – parcela EKN 5346/1 pod B/1 
Romanecová Zuzana r. Vasiľová, pod B/2 Regrútová Katarína r. Vasiľová, pod B/3 
Romanecová Eva r. Vasiľová, pod B/4 Beskidová Katarína r. Vasiľová, pod B/5 
Zavalidrogová Anna r. Vasiľová , pod B/6 Poľanská Katarína r. Hyžová 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 Mrug Ján, Jakubany 659 Anna Michňová, Jakubany 
502 a Katarína Poľanská, Jakubany 330 

 
Štucka Štefan, Jakubany 496 žiada 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 z LV 
8023,8024,8027.  
 

Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesol 
námietku Andrej Strachan, bytom Jakubany 394 
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Štefana Štucku, bytom Jakubany 496 o vydanie 
potvrdenia  o neznámych vlastníkoch uvedených bez identifikátora zapísaných na LV 8023, 
8024, 8027 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 Andrej Strachan, Jakubany 
394 
 
Zuzana Bondrová, Jakubany 448 žiada o vydanie potvrdenia o neznámych spoluvlastníkoch 
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 z rodiny Bondrovej 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesla 
námietku Anna Barlíková, Jakubany 417 
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
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Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Zuzany Bondrovej, bytom Jakubany 448 o vydanie 
potvrdenia  o neznámych vlastníkoch uvedených bez identifikátora zapísaných v žiadosti 
evidovanej v podacom denníku Obce Jakubany pod č. j. 856/2014 z dôvodu že k vydaniu 
potvrdenia vzniesla  námietku Anna Barlíková, Jakubany 417 
 
Katarína Rybovičová, Jakubany 159 žiada o vydanie potvrdenia o neznámych 
spoluvlastníkoch uvedených bez identifikátora a o tom, že títo neznámi vlastníci sa v obci 
nenachádzajú a o ich pobyte v obci nie je nič známe na mená Jozef Orlovský a Katarína 
Orlovská podľa žiadosti zo dňa 8. 7. 2014 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesol 
námietku Ján Štucka, Jakubany 448 
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Kataríny Rybovičovej, rod. Štuckovej, bytom Jakubany 
159 o vydanie potvrdenia  o neznámych vlastníkoch uvedených bez identifikátora zapísaných 
v žiadosti zo dňa 8. 7. 2014 z dôvodu že k vydaniu potvrdenia vzniesol  námietku Ján Štucka, 
Jakubany 488 
 
Ján Štucka, Jakubany 245 žiada o vydanie potvrdenia, že je právnym nástupcom 
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 na mená Katarína 
Rybovičová, rod. Hanigovská a Ján Hanigovský podľa žiadosti pod č.j. 804/2014 zo dňa 
25.6.2014 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesol 
námietku Jaroslav Štucka , Jakubany 503  
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Jána Štucku, bytom Jakubany 245 o vydanie 
potvrdenia,  že je právnym nástupcom po neznámych vlastníkoch uvedených bez identifikátora 
na mená Katarína Rybovičová, rod. Hanigovská a Ján Hanigovský 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 Jaroslav Štucka , Jakubany 503 
 
Anna Michňová, Jakubany 502 žiada o vydanie potvrdenia o neznámych spoluvlastníkoch 
uvedených bez identifikátora a o tom, že títo neznámi vlastníci sa v obci nenachádzajú a o ich 
pobyte v obci nie je nič známe na mená Beskidová Anna, rod. Dudová a Duda Ján podľa 
žiadosti zo dňa 17. 7. 2014 
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Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesli 
námietku Katarína Kurcinová, Jakubany 166 a Anna Dufalová, Jakubany 139 
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Michňovej, bytom Jakubany 502 o vydanie 
potvrdenia k vysporiadaniu pozemkov po právnych predchodcoch - neznámych vlastníkoch 
uvedených bez identifikátora na mená Beskidová Anna, rod. Dudová a Duda Ján z dôvodu, že  
k vydaniu potvrdenia vzniesli  námietku Katarína Kurcinová, Jakubany 166 a Anna Dufalová, 
Jakubany 139 
 
Mgr. Štefan Rybovič, Budovateľská 503/36, Stará Ľubovňa žiada o vyjadrenie, že Obec 
Jakubany nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva a potvrdzuje jeho právne nástupníctvo 
po vlastníkovi bez identifikátora – Jozefovi Rybovičovi na LV a parcelách uvedených 
v žiadosti zapísanej v podacom denníku pod č. j. 749/2014 zo dňa 13. 6. 2014 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia vzniesol námietku Ján 
Rybovič, Jakubany 646 
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Mgr. Štefana Ryboviča, Budovateľská 503/36, Stará 
Ľubovňa o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva 
a potvrdzuje jeho právne nástupníctvo po vlastníkovi bez identifikátora – Jozefovi Rybovičovi 
na LV a parcelách uvedených v žiadosti zapísanej v podacom denníku pod č. j. 749/2014  zo  
dňa 13. 6. 2014  z  dôvodu,  že  
k vydaniu potvrdenia vzniesli  námietku Ján Rybovič, Jakubany 646 
 
Anna Bakošová, Jakubany 587 žiada o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady k vzniku 
vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných na LV uvedených v žiadosti 
a o vydanie potvrdenia, že po osobe bez identifikátora  na meno Mária Firčová, rod. 
Chamilová  sú právnymi nástupcami Anna Bakošová, rod. Petrusová, Jakubany 587, Katarína 
Mariančíková, rod. Petrusová, Jakubany 356 a Jozef Firča, Jakubany 183. Žiadosť s prílohou 
je evidovaná v podacom denníku pod č. j. 776/2014. Žiadosť je neúplná, chýbajú LV 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesol 
námietku Ján Žilka, Jakubany 617 
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Bakošovej, Jakubany 587 o vyjadrenie, že Obec 
Jakubany nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných 
na LV uvedených v žiadosti a o vydanie potvrdenia, že po osobe bez identifikátora  na meno 
Mária Firčová, rod. Chamilová  sú právnymi nástupcami Anna Bakošová, rod. Petrusová, 
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Jakubany 587, Katarína Mariančíková, rod. Petrusová, Jakubany 356 a Jozef Firča, 
Jakubany 183 podľa žiadosti evidovanej v podacom denníku pod č. j. 776/2014 zo dňa 20. 6. 
2014 z dôvodu,  že k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesol námietku Ján Žilka, Jakubany 
617 a z dôvodu neúplnosti žiadosti ( bez LV) 
Obecné zastupiteľstvo nevie posúdiť  právne nástupníctvo po zomrelých osobách bez 
identifikátora na meno Mária Firčová, rod. Chamilová  pre Annu Bakošovú, rod. Petrusovú, 
Jakubany 587, Katarínu Mariančíkovú, rod. Petrusovú, Jakubany 356 a Jozefa Firču, 
Jakubany 183 
 
Anna Bakošová, Jakubany 587 žiada o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady k vzniku 
vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných na LV uvedených v žiadosti 
a o vydanie potvrdenia, že po osobe bez identifikátora  na meno Jozef Firča sú právnymi 
nástupcami Anna Bakošová, rod. Petrusová, Jakubany 587, Katarína Mariančíková, rod. 
Petrusová, Jakubany 356 a Jozef Firča, Jakubany 183. Žiadosť s prílohou je evidovaná 
v podacom denníku pod č. j. 776/2014 -2. Žiadosť je neúplná, chýbajú LV 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia nikto 
nevzniesol námietku 
 
Kópia žiadosti je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Bakošovej, Jakubany 587 o vyjadrenie, že Obec 
Jakubany nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných 
na LV uvedených v žiadosti a o vydanie potvrdenia, že po osobe bez identifikátora  na meno 
Jozef Firča (žena Eva Rybovičová)  sú právnymi nástupcami Anna Bakošová, rod. Petrusová, 
Jakubany 587, Katarína Mariančíková, rod. Petrusová, Jakubany 356 a Jozef Firča, 
Jakubany 183 podľa žiadosti evidovanej v podacom denníku pod č. j. 776/2014 -2  zo dňa 20. 
6. 2014 z dôvodu neúplnej žiadosti (chýbajú LV) 
 
Obecné zastupiteľstvo nevie posúdiť  právne nástupníctvo po zomrelých osobách bez 
identifikátora na meno Jozef Firča (žena Eva Rybovičová)  pre Annu Bakošovú, rod. 
Petrusovú, Jakubany 587, Katarínu Mariančíkovú, rod. Petrusovú, Jakubany 356 a Jozefa 
Firču, Jakubany 183 
 
Anna Bakošová, Jakubany 587 žiada o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady k vzniku 
vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných na LV uvedených v žiadosti 
a o vydanie potvrdenia, že po osobe bez identifikátora  na meno Eva Firčová, rod. 
Rybovičová a Eva Rybovičová sú právnymi nástupcami Anna Bakošová, rod. Petrusová, 
Jakubany 587, Katarína Mariančíková, rod. Petrusová, Jakubany 356 a Jozef Firča, Jakubany 
183. Žiadosť s prílohou je evidovaná v podacom denníku pod č. j. 776/2014 -1. Žiadosť je 
neúplná, chýbajú LV 
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia nikto 
nevzniesol námietku 
 
Kópia žiadosti je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
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Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Bakošovej, Jakubany 587 o vyjadrenie, že Obec 
Jakubany nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných 
na LV uvedených v žiadosti a o vydanie potvrdenia, že po osobe bez identifikátora  na meno 
Eva Firčová, rod. Rybovičová a Eva Rybovičová  sú právnymi nástupcami Anna Bakošová, 
rod. Petrusová, Jakubany 587, Katarína Mariančíková, rod. Petrusová, Jakubany 356 a Jozef 
Firča, Jakubany 183 podľa žiadosti evidovanej v podacom denníku pod č. j. 776/2014 -1  zo 
dňa 20. 6. 2014 z dôvodu neúplnej žiadosti (chýbajú LV) 
 

Obecné zastupiteľstvo nevie posúdiť  právne nástupníctvo po zomrelých osobách bez 
identifikátora na meno Eva Firčová, rod. Rybovičová a Eva Rybovičová  pre Annu Bakošovú, 
rod. Petrusovú, Jakubany 587, Katarínu Mariančíkovú, rod. Petrusovú, Jakubany 356 
a Jozefa Firču, Jakubany 183 
 
Ján Čopjak, Jakubany 478 žiada o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady k vzniku 
vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných na LV uvedených v žiadosti 
a o vydanie potvrdenia, že po osobách bez identifikátora  na mená uvedené v žiadosti 
evidovanej v podacom denníku pod č. j. 661/2014 zo dňa 28. 5. 2014  je právnym nástupcom  
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia vzniesli 22 
námietku Jozef Regrut, Jakubany 48 a Jozef Čopiak, Jakubany  
 
Kópia žiadosti a námietky je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Jána Čopiaka, Jakubany 478 o vyjadrenie, že Obec 
Jakubany nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných 
na LV uvedených v žiadosti a o vydanie potvrdenia, že po osobách bez identifikátora  na mená 
uvedené v žiadosti evidovanej v podacom denníku pod č. j. 661/2014 zo dňa 28. 5. 2014  je 
právnym nástupcom z dôvodu, že k vydaniu potvrdenia vzniesli  námietku Jozef Regrut, 
Jakubany 48 a Jozef Čopiak, Jakubany 22 
 
Obecné zastupiteľstvo nevie posúdiť  právne nástupníctvo Jána Čopjaka, Jakubany 478 po 
zomrelých osobách bez identifikátora na mená uvedené v žiadosti evidovanej v podacom 
denníku pod č. j. 661/2014 zo dňa 28. 5. 2014   
 
Helena Pavlišinová, Jakubany 206 žiada 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 
6414 parcela EKN 9241, 9240 pod B/1 na meno Firčová Anna, r. Šusterová, B/2 Šuster Ján, 
B/3 Šuster Jozef, B/4 Šuster Peter, B/5 Šuster Štefan .  
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu potvrdenia vzniesol námietku Jozef 
Regrut, Jakubany 48 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Heleny Pavlišinovej, bytom Jakubany 206 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 na LV 6414 parcela 
EKN 9241, 9240 pod B/1 na meno Firčová Anna, r. Šusterová, B/2 Šuster Ján, B/3 Šuster 
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Jozef, B/4 Šuster Peter, B/5 Šuster Štefan z dôvodu,  že k vydaniu potvrdenia vzniesol  
námietku Jozef Regrut, Jakubany 48 
 
Jozef Orlovský, Pod Wilec hôrkou 34, Prešov žiada o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá 
výhrady k vzniku vlastníckeho práva týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných na LV 
uvedených v žiadosti a o vydanie potvrdenia, že po osobách bez identifikátora  na mená 
Katarína Orlovská a Jozef Orlovský uvedené v žiadosti evidovanej v podacom denníku pod č. 
j. 799/2014 zo dňa 25. 6. 2014 a 867/2014 zo dňa 14.7.2014 je právnym nástupcom  
 
Po zverejnení žiadosti na úradnej tabuli obce k vydaniu vyjadrenia a potvrdenia nikto 
nevzniesol námietku 
 
Kópia žiadosti je súčasťou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Jozefa Orlovského, Pod Wilec hôrkou 34, Prešov 
o vyjadrenie, že Obec Jakubany nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva týkajúceho sa 
nehnuteľností zapísaných na LV uvedených v žiadosti a o vydanie potvrdenia, že po osobách 
bez identifikátora  na mená Katarína Orlovská a Jozef Orlovský uvedené v žiadosti evidovanej 
v podacom denníku pod č. j. 799/2014 zo dňa 25. 6. 2014 a 867/2014 zo dňa 14.7.2014 je 
právnym nástupcom z dôvodu, že žiadosť je neúplná (chýbajú LV) 
 
Obecné zastupiteľstvo nevie posúdiť  právne nástupníctvo Jozefa Orlovského, Pod Wilec 
hôrkou 34, Prešov po zomrelých osobách bez identifikátora na mená Katarína Orlovská 
a Jozef Orlovský uvedené v žiadosti evidovanej v podacom denníku pod č. j. 799/2014 zo dňa 
25. 6. 2014 a 867/2014 zo dňa 14.7.2014  
 
K bodu 15: 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala požiadal zastupiteľstvo o priznanie odmeny pre hlavného 
kontrolóra obce Mgr. Jaroslava Kundľu za jeho prácu pre Obec Jakubany. Poslanci k návrhu 
nemali pripomienky a jednomyseľne odsúhlasili odmenu vo výške  1 000 € 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odmenu hlavnému kontrolórovi Obce 
Jakubany Mgr. Jaroslavovi Kundľovi  za jeho prácu pre obec vo výške 1 000,00 € 
 
K bodu 16: 
a) Ukončenie platnosti nájomných zmlúv v BD B – č. 667 

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o ukončení platnosti zmlúv na 
prenájom bytov v nájomnom bytovom dome – B, popisné číslo 667 k 31. 10. 2014. Podľa 
platnej legislatívy je možné predlžiť platnosť zmluvy na tri roky  

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytu 
s nájomníkmi v bytovom dome B, popisné číslo 667 od 1. 11. 2014 na dobu troch rokov 
v súlade so Zákonom 443/2010 Z .z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
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b) Anna Krajňáková, Jakubany 306  

Anna Krajňáková, Jakubany 306 požiadala o odpredaj časti obecnej parcely EKN 13740/2 
o výmere 72 m2, zapísanej na LV 6930, ktorá leží vedľa jej pozemku CKN 663/1. Časť 
obecnej parcely potrebuje ako prístupovú cestu do záhrady 
 
Kópia žiadosti, náčrtu a LV sú prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci nesúhlasili 
s odpredajom, pretože uvedená parcela je prístupovou cestou k parcelám 422/2, 421/2 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať  
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Krajňákovej, Jakubany 306 o odpredaj časti 
obecnej parcely EKN 13740/2 o výmere 72 m2, zapísanej na LV 6930 z dôvodu, že uvedená 
parcela je prístupovou cestou k parcelám 422/2, 421/2 
 
c) Návrh na zmenu rozpočtu RO č. 5 
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. 5 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 - 4.: Príjmy      Výdaje 
        1 624 800,56 €                     1 597,401,56 € 
RO  
Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:  41,111,11T1,11T2:    navýšenie o 61 748,00 € 
Výdajová časť BV – kódy zdrojov:   41,111,11T1,11T2:    navýšenie o 61 748,00 € 

Rozpočet po úprave:       
Príjmová časť: 1 686 548,56 €  
Výdajová časť: 1 659 149,56 € 
 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 5 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. 5 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, kde sa jedná 
o presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a výdavky 
 

Príjmová časť BP  -  kódy zdrojov:  41,111,11T1,11T2:    navýšenie o 61 748,00 € 
Výdajová časť BV – kódy zdrojov:   41,111,11T1,11T2:    navýšenie o 61 748,00 € 

Rozpočet po úprave:       
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Príjmová časť:  1 686 548,56 €  
Výdajová časť:  1 659 149,56 € 
 
d) Babička roka – návrh na odmenu 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala informoval zastupiteľstvo o účasti Márie Katreničovej, 
Jakubany č. 11 na okresnej súťaži „Babička roka“, kde bude reprezentovať našu obec. 
Navrhuje za túto aktivitu p. Máriu Katreničovú odmeniť.  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu, nikto k návrhu nemal 
pripomienky, poslanci navrhli odmenu vo výške 100 € a kyticu 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odmenu pre Máriu Katreničovú, Jakubany 11 
za účasť na súťaži „Babička roka“ , a to finančnú odmenu v sume 100 € a vecnú odmenu – 
kyticu 
 
e) Inventarizácia k 31. 12. 2014 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala predložil poslancom Príkaz č. 1 starostu obce na vykonanie 
fyzickej inventarizácie obecného majetku k 31. 12. 2014. Prízvukoval, aby poverené osoby 
vykonali fyzickú inventarizáciu zodpovedne, pretože sa končí volebné obdobie a je nutné mať 
obecný majetok evidovaný presne. 

Príkaz č. 1 starostu obce na vykonanie fyzickej inventarizácie obecného majetku k 31. 12. 
2014 je prílohou tejto zápisnice 
 

Starosta obce PhDr. Jozef Dufala k tomuto bodu otvoril rozpravu, k tomuto bodu nikto nemal 
pripomienky.  
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Príkaz č. 1 starostu obce na vykonanie fyzickej 
inventarizácie obecného majetku k 31. 12. 2014 

f) DHZ – PH na elektrocenrálu 
Poslanec Jozef Dufala ako veliteľ DHZ Jakubany informoval zastupiteľstvo o zakúpení 
elektrocentrály pre DHZ Jakubany z dotácie a potrebe nákupu pohonných hmôt na jej 
fungovanie, ako aj fungovanie plávajúceho kalového čerpadla.  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala veliteľovi DHZ oznámil, že v súčasnosti je DHZ na základe 
zmluvy s obcou jej príspevkovou organizáciou a je povinný v rámci vlastného rozpočtu 
nakupovať pohonné hmoty a ostatné potreby. O príjmoch a výdavkoch si vedie evidenciu, 
koncoročné vyúčtovanie predloží obci. V prípade, že dotácia obce nepokrýva potreby DHZ, 
môže požiadať o jej navýšenie s odôvodnením.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu veliteľa DHZ Jakubany Jozefa Dufalu 
o zakúpení elektrocentrály z dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR  
 
g) Program odpadového hospodárstva 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala zastupiteľstvu  predložil Spoločný program odpadového 
hospodárstva zúčastnených miest a obcí okresu Stará Ľubovňa na roky 2011 – 2015, ktorý 
spracovala firma Ekos, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, ktorý si poslanci 
preštudovali 
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Kópia spoločného  POH je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci k tomuto bodu 
nemali pripomienky a POH zobrali na vedomie 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Spoločný program odpadového hospodárstva 
zúčastnených miest a obcí okresu Stará Ľubovňa na roky 2011 – 2015 pre pôvodcu: Obec 
Jakubany 
 
h) Kronika obce za rok 2013 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala zastupiteľstvu  predložil návrh textu do Kroniky obce, a to 
rok 2013, ktorý spracovala kronikárka obce Mgr. Alena Vargová, text si poslanci 
preštudovali.  
 
Návrh textu do kroniky za rok 2013 je prílohou tejto zápisnice 
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala otvoril k tomuto bodu rozpravu. Poslanci k tomuto bodu 
nemali pripomienky  
 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala nechal o tomto bode hlasovať 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne text do kroniky za rok 2013 spracovaný 
kronikárkou obce Mgr. Alenou Vargovou 
 
K bodu 8 
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a štyridsiate štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Zápisnicu spísala: Anna Dufalová 

 Overovatelia zápisnice: 

 
PaedDr. Katarína Vasiľová: 
 
Ján Grajzinger: 

 
 

V Jakubanoch  25. 9. 2014 
 PhDr. Jozef Dufala 

        starosta obce 
 
 
  


