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         OBEC JAKUBOVA VOĽA 
              Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves 

            
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo  
dňa  28. júna  2017  o 20 00 hod.  

 
 
 

 
Miesto konania:    zasadačka obecného úradu (1. posch.) 
 
Prezenčná listina:  
 

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  
Poslanci:    
Mgr. Ivan Minárik zástupca starostky obce prítomný 20 00 hod. – 21 00 hod. 
Ladislav Futej  poslanec prítomný 20 00 hod. – 21 00 hod. 
Ján Hnath poslanec neprítomný   
Ing. Jozef Mizerák poslanec neprítomný  
Ing. Stanislav Rimský poslanec prítomný 2000 hod. – 21 00 hod. 

Za obecný úrad:    
Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 20 00 hod. – 21 00 hod. 
Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce neprítomný  
Mgr. Štefánia Haviarová zapisovateľka neprítomná  
  
 
Priebeh rokovania 
 
 
Bod č. 1:  OTVORENIE ZASADNUTIA  
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 
Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 otvorila a viedla 
starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala poslancov. Konštatovala, že počet prítomných 
poslancov je tri a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  Starostka obce oboznámila všetkých 
prítomných s programom zasadnutia. K navrhnutému programu nemal nikto pripomienky ani doplňujúce 
návrhy. 
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Návrh na uznesenie č. 94/2017 zo dňa 28. 6. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e 
 
program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 v tomto znení: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Schválenie použitia rezervného fondu  na projektovú dokumentáciu 
6. Zmena rozpočtu – návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 10/2017, presuny 

medzi položkami schvaľované Obecným zastupiteľstvom  
7. Rôzne 
8. Diskusia a interpelácia poslancov 
9. Záver 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  3 Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, 
 

Proti  0  
Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 
 
 
Bod č. 2:  URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 
Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Z dôvodu neprítomnosti pracovníčky obecného úradu za zapisovateľku bola navrhnutá starostka 
obce Ing. Magdaléna Sasaráková  a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Mgr. Ivan 
Minárik a Ladislav Futej.  
 
 
 
Návrh na uznesenie č. 95/2017 zo dňa 28. 6.  2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
u r č u j e  

a) za zapisovateľku zápisnice Ing. Magdalénu Sasarákovú  
b) za overovateľov zápisnice Mgr. Ivana Minárika a Ladislava Futeja 
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Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 
Za  3 Ladislav Futej,  Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský,  

Proti  0  
Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 
 
 
Bod č. 3:  VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 
Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Stanislav Rimský 

 
 
Návrh na uznesenie č. 96/2017 zo dňa 28. 6. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e  
 
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Rimský 
 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  3 Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský,  
Proti  0  
Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 
 
 
Bod č. 4:  KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 
Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Starostka obce skonštatovala, že všetky prijaté uznesenia sú splnené.  
 
Návrh na uznesenie č. 97/2017 zo dňa 28. 6.  2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
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b e r i e   n a     v e d  o m  i e  
 
Správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva  v Jakubovej Voli  
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  3 Ladislav Futej,  Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský,  
Proti  0  
Zdržal sa  0  
Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
 

Bod č. 5:  SCHVÁLENIE POUŽITIA REZERVNÉHO FONDU NA PROJEKTOVÚ 
DOKUMENTÁCIU  

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 
Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce     

 
Zápis z rokovania: 

Starostka obce informovala poslancov o možnosti zapojiť sa do výzvy programu ENI CBC ( 
cezhraničná spolupráca  Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina), s cieľom získať nenávratný  
finančný príspevok na rekonštrukciu budovy č. 68.  

Termín na predkladanie žiadosti je 15. september 2017. Vzhľadom k tomu, že je to dosť krátke 
časové obdobie, je potrebné neodkladne začať pracovať na obstaraní projektovej dokumentácie. Skôr, 
ako sa tento proces začne, je nutné mať schválené v rozpočte obce finančné prostriedky na pokrytie 
výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie.  

Predpokladaná hodnota zákazky bola na základe prieskumu trhu stanovená na sumu 10 810,00 € 
bez DPH (12 972,00 € s DPH).  

Obec uvedenú akciu plánuje realizovať s partnerom z Ukrajiny.  
 
Ďalej starostka obce informovala, že podala žiadosť na Ministerstvo financií SR o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu miestnych komunikácií ( cesta na cintorín, cesta 
k domu p. Lukčíka a odstavná plocha pri kostole.  

Aj k tejto investícii je potrebné mať v prvom rade vypracovanú projektovú dokumentáciu. 
Hodnota zákazky je 700,00 €. 

Uvedenú investičnú akciu plánuje obec v tomto roku zrealizovať aj v prípade, že jej nebude 
poskytnutá dotácia (akcia bude financovaná z rozpočtu obce).  

 
Starostka taktiež informovala o registrácii Miestnej akčnej skupiny Horná Torysa, v rámci ktorej 

bude možné čerpať finančné prostriedky vo výške cca 30 000,00 €. V rámci toho obec plánuje 
zrealizovať výstavbu inžinierskych sieti v novo vytvorenej lokalite individuálnej bytovej výstavby ( 
koniec dediny smerom k Rožkovanom).  

Aj v tomto prípade je potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu. Predpokladaná 
hodnota zákazky je  3 500,00 €.  

 
Vzhľadom k tomu, že niektoré plánované investičné akcie neboli schválené ( Úprava toku 

potoka Kohút), presunú sa rozpočtované prostriedky z vyššie uvedenej akcie na vypracovanie 
projektových dokumentácii.  

Časť týchto prostriedkov ( 5 500,00 €) bude presunutá z rezervného fondu a zvyšok sa pokryje 
z bežných príjmov.  

Na rezervnom fonde zostane čiastka v objeme 19 455,81 €.  
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Celkový rozpočet zostane nezmenený. Urobia sa iba presuny medzi jednotlivými položkami. 
 
Návrh na uznesenie č. 98/2017 zo dňa 28. 6. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s ch v a ľ u j e 
 
použitie rezervného fondu v objeme 5 500,00 € na vypracovanie projektovej dokumentácie 
k projektu: „ Multispoločenské a kultúrne centrum v obci Jakubova Voľa“ 
 
s ú h l a s í 
 
aby obec Jakubova Voľa podala žiadosť o NFP z programu ENI CBC (HUSKROUA/1702) 
 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 
Za  3 Ladislav Futej,  Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský,  

Proti  0  
Zdržal sa  0  
Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
 
 
Bod č. 6: NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM č. 10/2017 – 
presuny medzi položkami schvaľované Obecným zastupiteľstvom 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 
Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka obce     

 
Zápis z rokovania: 
V súvislosti s predchádzajúcim bodom je potrebné vykonať v rozpočte presuny medzi jednotlivými 
položkami. Celkový rozpočet zostáva nezmenený.  
 
 
Návrh na uznesenie č . 99/2017 zo dňa 28. 6. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s ch v a ľ u j e  
 
zmenu rozpočtu vykonanú Rozpočtovým opatrením č. 10/2017 
 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 
Za  3 Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský,  

Proti  0  
Zdržal sa  0  
Znenie uznesenia bolo schválené. 
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Bod č. 7:  RÔZNE 
V rôznom starostka obce informovala : 

 
1.  O návšteve zástupcov partnerského mesta Velikyj Bereznyj z Ukrajiny, z dôvodu prejednania 

zámeru a dohodnutia ďalšieho postupu pri spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  
2. O schválení žiadosti na dlhodobý prenájom pozemku, ktorý je v správe Slovenského 

pozemkového fondu na vytvorenie parkovacích miest oproti budove materskej školy. 
3. O vysporiadaní tiarch na pozemku pri cintoríne, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby a ktorý 

obec plánuje zámenou pozemkov získať do vlastníctva obce a vybudovať ku obidvom 
cintorínom prístupovú cestu.  
Vzhľadom k tomu, že daný problém sa riešil dosť dlho ( od leta minulého roka), veríme, že obec 
stihne ešte v tomto roku zrealizovať spomínanú rekonštrukciu prístupovej cesty na cintorín.  

4. O pripravovanej Detskej letnej stanovačke na valale. Prihlásilo sa 26 detí. Dozor zabezpečujú 
piati dospelí, ktorým touto cestou chcem vysloviť poďakovanie ( Ing. Peter Ďuriš, Ing. Viera 
Ďurišová, Katarína Kruľáková, Ing. Peter Sasarák a Ing. Magdaléna Sasaráková).  

5. O schválení dotácie vo výške 1 500,00 € z PSK na nahratie  CD nosiča folklórneho súboru 
Voľančan. Nahrávať sa bude v štúdiu v Lipanoch v dňoch 12. a 13. 7. 2017.  
Krstenie CD sa uskutoční 1. septembra 2017. K tejto udalosti je potrebné zorganizovať jedno 
stretnutie a dohodnúť sa na programe.  

6. O schválení žiadosti o poskytnutie dotácie na technické vybavenie dobrovoľného hasičského 
zboru – žiadosť  schválená vo výške 1 400,00 €.  

 
Bod č. 8: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
Vzhľadom k tomu, že sa diskutovalo pri jednotlivých bodoch, do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec.  
 
Bod č. 9: ZÁVER 
 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť 
a ukončila 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 o 21 00 hod.. 
 
V Jakubovej Voli  03. 07.  2017 
Zapísala: Ing. Magdaléna Sasaráková 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Mgr. Ivan Minárik   .......................................................... 
 
    Ladislav Futej   .......................................................... 
 
    
 
 
 
 
 

 
       Ing. Magdaléna Sasaráková 
                     starostka obce 


