
OBEC JAKUBOVA VOĽA 

Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves ,  Slovenská republika 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo  
 

dňa 6. 2. 2015 o 17.00 hod 

 
 

Miesto konania:    zasadačka OcÚ ( 1. posch.) 
 
 

Prezenčná listina  
 

Prezentácia riadnych členov  

Meno a priezvisko Prítomnosť Čas  

Ladislav Futej  prítomný 17.00 – 19.45  

Ján Hnath prítomný 17.00 – 19.45  

Mgr. Ivan Minárik prítomný 17.00 – 19.45  

Ing. Jozef Mizerák prítomný 17.00 – 19.45  

Ing. Stanislav Rimský prítomný 17.00 – 19.45  

  
 
 

Priebeh rokovania 
 
 

Bod č. 1 : Otvorenie zasadnutia  
 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka   

 

 

Zápis z rokovania 
 
 Druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2015 otvorila starostka obce . 

Privítala prítomných poslancov   a  kronikára obce p.  Mgr. Mikulca . Skonštatovala , že obecné 

zstupiteľstvo je uznášania schopné. Navrhla doplniť program o dva body a to :  
a)  Zápis do kroniky obce  

b)  Rôzne 
 



 

Návrh doplneného programu: 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Zápis do kroniky obce 
6. Informácia o výsledku výberového konania na hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa 

7. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Jakubova Voľa 
8. Návrh na zriadenie komisie pre verejný poriadok 

9. Návrh na užívanie súkromného motorového vozidla na služobné účely 
10. Návrh VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka 

školského zariadenia 

11. Rôzne  
12. Diskúsia a interpelácie poslancov 

13. Záver 
 

 

Návrh na uznesenie č. 1/2015  
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli  

 
s c h v a ľ u j e  

 
program zasadnutia v tomto znení: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Zápis do kroniky obce 

6. Informácia o výsledku výberového konania na hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa 
7. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Jakubova Voľa 

8. Návrh na užívanie súkromného motorového vozidla na služobné účely 

9. Návrh na užívanie súkromného motorového vozidla na služobné účely 
10. Návrh VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka 

školského zariadenia 
11. Rôzne  

12. Diskúsia a interpelácie poslancov 

13. Záver 
 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 Ladislav  Futej, Ján Hnath, Mgr . Ivan Minárik, Ing. Jozef 

Mizerák, 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   

 

 

Zápis z rokovania 
 
Vzhľadom k tomu, že pracovníčka obecného úradu nebola na zasadnutí prítomná, za 
zapisovateľku bola určená Ing. Magdaléna Sasaráková. 

 
Za overovateľov zápisnice: p. Hnath a Mgr. Minárik 
 
 

Návrh na uznesenie č. 2/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli  

 

u r č u j e  
 

a) za zapisovateľku Ing. Magdalénu Sasarákovú  
b) za overovateľov zápisnice p. Jána Hnatha a Mgr. Ivana Minárika 
 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 Ladislav  Futej, Ján Hnath, Mgr . Ivan Minárik, Ing. Jozef 
Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 
 
 

 
Bod č. 3: Voľba navrhovej komisie 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka   

 

 

Zápis z rokovania 
Do navrhovej komisie bol navrhnutý :  Ing. Jozef Mizerák a p.Ladislav Futej 
 

 



Návrh na uznesenie č. 3/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli  

 

s c h v a ľ u j e  
 

návrhovú komisiu v tomto zložení: Ing. Jozef Mizerák a p. Ladislav Futej  
 
 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 Ladislav  Futej, Ján Hnath, Mgr . Ivan Minárik, Ing. Jozef 

Mizerák, 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   

 

 

Zápis z rokovania 
 

Na poslednom obecnom zastupiteľstve boli prijaté  uznesenia, ktoré ukladali starostke obce určité 
povinnosti a to : 

 
1. Obecné zastupiteľstvo v uznesení č. 13/2014 uložilo starostke na najbližšie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva pripraviť návrh na zriadenie komisie verejného poriadku – 
uznesenie splnené, na dnešné rokovanie je materiál pripravený. 

2. Obecné zastupiteľstvo v uznesení č. 14/2014 uložilo starostke obce zabezpečiť 

zverejnenie “Vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra  obce Jakubova Voľa” na 
úradnej tabuli  spôsobom v mieste obvyklým – uznesenie splnené , vyvesené na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 31. 12. 2014 
 

 
 

Návrh na uzenesenie č. 4/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli  

 

berie na vedomie  
 

správu o plnení uznesení 
 
 



 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 Ladislav  Futej, Ján Hnath, Mgr . Ivan Minárik, Ing. Jozef 
Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené.     
 
 
 

Bod č. 5: Zápis do kroniky obce 
 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Mgr. Mikulec Obecný kronikár  

 

 

Zápis z rokovania 
 
 Starostka obce odovzdala slobo p. Mikulcovi, obecnému kronikárovi, ktorý na dnešné 

zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel prezentovať zápis do kroniky za rok 2014.  
 Slova sa ujal Mgr. Mikulec. Po 45 minutách starostka obce prerušila prezentáciu p. Mgr. 

Mikulca , ocenila jeho prehľad o celosvetovom diani a zároveň ho  poprosila , , aby v svojej 
prezentácii prešiel k udalostiam , ktoré sa v roku 2014 udiali v obci Jakubova Voľa, pretože 

doterajšia prezentácia  ( 45 minút ) popisovala dianie na celom svete vo všetkých oblastiach . 

 Podľa názoru starostky, obecná kronika má zaznamenávať udalosti , ktoré sa udiali v 
danej obci.  

 K starostke sa pridal aj poslanec Mgr. Ivan Minárik, ktorý žiadal, aby sa prešlo k 
udalostiam, ktoré sa udiali v roku 2014 v Jakubovej Voli. Po týchto vstupoch pokračoval Mgr. 

Mikulec v prezentácii podľa vyššie uvedených požiadaviek.  
 Po skončení prezentácie, sa do diskusie pridali všetci poslanci a vyjadrili  názor, že do 

kroniky sa urobí zápis , ale v upravenom rozsahu a to v pomere 10 % opis svetových udalostí a 

klimatických pomerov a 90%  udalostí z  obce Jakubova Voľa.  
 P. poslanec Hnath vyslovil názor, že prezentované skutočnosti je potrebné zredukovať, 

ale nie až v takom pomere.  
 
 
 

Návrh na uzenesenie č. 5/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli  

 

schvaľuje  
 

z celkového odprezentovaného materiálu zápis do kroniky obce za rok 2014 v pomere 10 % 
opis svetových udalostí a klimatických pomerov a 90% opis  udalostí z  obce Jakubova 

Voľa 



 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 Ladislav  Futej,, Mgr . Ivan Minárik, Ing. Jozef Mizerák, 

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  1 Ján Hnath 

 

Uznesenie schválené. 
 
 
 

Bod č . 6: Informácia o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce 
Jakubova Voľa 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka   

 

 

Zápis z rokovania 
 
Starostka obce skonštatovala, že na vyhodnotení kritérií prihlásených uchádzačov na post 

hlavného kontrolóra boli prítomní všetci poslanci, ako členovia komisie, čiže sú oboznámení so 
skutočnosťou, že do stanoveného termínu bola na obecný úrad doručená jedna prihláška, ktorá 

po vyhodnotení v komisii, bola uznaná ako neplatná, pretože neobsahovala všetky predpísané 

náležitosti, ktoré boli uvedené vo Vyhlásení voľby na funkciu hlavného kontrolóra a to konkrétne , 
neobsahovala overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.  

Na základe vyššie uvedených skutočností sa pripraví nové Vyhlásenie na voľbu hlavného 
kontrolóra v obci Jakubova Voľa.  
 
 
 

Návrh na uznesenia č.6 /2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli  

 
berie na vedomie  

 
správu o výsledku výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra v obce Jakubova Voľa 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 Ladislav  Futej, Ján Hnath, Mgr . Ivan Minárik, Ing. Jozef 
Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 
 
 
 

Bod č. 7:  Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce 
Jakubova Voľa 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka   

 

 

Zápis z rokovania 
 

Starostka obce skonštatovala, že materiál im bol doručený v písomnej podobe. Otvorila diskúsiu a 
vyzvala poslancov, aby sa v prípade nejasnosti pýtali, pretože podľa tohto materiálu sa bude 

postupovať celé volebné obdobie.  
 

Do diskusie sa ako prvý prihlásil p. poslanec Mgr. Minárik, ktorý skonštatoval, že predložený 

materiál si podrobne preštudoval, nemá žiadne nejasnosti a odporúča ho schváliť v predloženej 
podobe. V rovnakom duchu sa vyjadrili aj ostatní poslanci, okrem p. poslanca Hnatha. Starostka 

poprosila o názor aj jeho , na čo p. poslanec reagoval, že on materiál ani nečítal. Na to 
zareagoval poslanec Mgr. Minárik s otázkou, ako chce potom o tom hlasovať, keď nevie, čo je 

tam napísané. Na uvedenú otázku p. poslanec Hnath nereagoval.  
 

 

 

Návrh na uznesenie č. 7/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli  
 

schvaľuje  
 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli na volebné obdobie 2014 - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 Ladislav  Futej, Ján Hnath, Mgr . Ivan Minárik, Ing. Jozef 

Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 
 
 
 

Bod č. 8: Návrh na zriadenie komisie verejného poriadku 
 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka   

 
 
Zápis z rokovania 

 

Starostka skonštatovala , že na základe uznesenia č. 13/2014 , ktoré jej ukladalo pripraviť návrh 

na zriadenie komisie  pre verejný poriadok, bol pripravený a predložený materiál v písomnej 

podobe.  
Do komisie navrhla všetkých poslancov, na zasadnutí je potrebné zvoliť predsedu. Za predsedu 

bol navrhnutý poslanec Ladislav Futej.  
 
 
 

Návrh na uznesenie č. 8/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli  

 

a) zriaďuje  
    komisiu pre verejný poriadok v tomto zložení:  

    Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Jozef Mizerák, Ing.  Stanislav       
    Rimský 

b) v o l í 

    za predsedu komisie pre verejný poriadok poslanca Ladislava Futeja 
 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 Ladislav  Futej, Ján Hnath, Mgr . Ivan Minárik, Ing. Jozef 

Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa    

Uznesenie schválené. 



Bod č. 9 : Návrh na užívanie súkromného motorového vozidla na 
služobné účely  

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka   

 

 

Zápis z rokovania 
 

Starostka v krátkosti oboznámila prítomných poslancov s predloženým materiálom. Na 
predchádzajúcom zastupiteľstve sa diskutovalo o tom, že sa vypracuje smernica na používanie 

súkromného motorového vozidla na služobné účely. Po diskúsii s okolitými obcami sa navrhuje 

iba prijať uznesenie s presne definovanými povinnosťami, nakoľko celý proces používania a 
náhrad za používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely je stanovený v zákone 

č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách  v znení neskorších predpisov. Podľa vyššie 
spomínaných ustanovení postupoval aj bývaly starosta . 

 
Do diskúsie sa prihlásil poslanec Hnath , ktorý upozornil, aby sa to nezneužívalo a nebehalo 

zbytočne . Na to reagovala starostka, ktorá odpovedala, že každú cestu podloží hodnoverným 

dokladom  ( t. z. pozvánka na školenie, potvrdenie o odovzdaní agendy na konkrétnom úrade, 
…...).  

 
Ďalej sa do diskúsie prihlásil poslanec Futej, ktorý žiadal, aby na každé zasadnutie obecného 

zastupiteľstva boli predložené vyúčtovania za používanie súkromného motorového vozidla so 

všetkou požadovanou dokumentáciou.  Na návrh starostka odpovedala, že táto požiadavka bude 
zapracovaná do uznesenia.  

 
 
 

Návrh na uznesenie č. 9/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli  
 

schvaľuje  

a)  starostke obce používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely 
b)  náhradu za používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely podľa § 7  

     zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
 

poveruje  
zástupcu starostky obce Mgr. Ivana Minárika podpisovaním cestovných príkazov 

 

ukladá  
a) starostke obce písomne preukázať dôvod pracovnej cesty  

b) starostke obce na každé rokovanie obecného zastupiteľstva predložiť poslancom vyúčtovanie 
za používanie súkromného  motorového vozidla s predpísanou dokumentáciou 

 

 
 

 
 
 



Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 Ladislav  Futej, Ján Hnath, Mgr . Ivan Minárik, Ing. Jozef 
Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 
 
 
 

Bod č. 10:  Návrh VZN č. 1/2015 o určení všky dotácie na prevádzku a 
mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka   

 

 

Zápis z rokovania 
 

Starostka oboznámila poslancov s tým, že podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov je obec povinná určiť výšku 

dotácie na dieťa v MŠ a žiaka školského zariadenia všeobecne záväzným nariadením.  

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie  môže obec v priebehu roka meniť a to zvýšiť alebo znížiť 

výšku dotácie na žiaka, pričom  pri úprave výšky dotácie je povinná akceptovať počet žiakov k 
15. 9 . predchádzajúceho kalendárneho roka . Navrhovaná výška dotácie musí byť v súlade so 

schváleným rozpočtom obce.  
 
 

Návrh na uznesenie č. 10/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli  

 
schvaľuje  

 
VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka 

školského zariadenia na území obce Jakubova Voľa  
 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 Ladislav  Futej, Ján Hnath, Mgr . Ivan Minárik, Ing. Jozef 
Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 



Bod č. 11:   Rôzne 
 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka   

 

 

Zápis z rokovania 
 
V tomto bode informovala starostka poslancov o týchto udalostiach: 

 
1. Informatizácia verejnej správy   

    V súvislosti s informatizáciou verejnej správy sú obce a mestá povinné do roku 2016 pripraviť 
svoje systémy tak, aby občan mohol vykonať elektronické podanie . V súvislosti s tým, štát v 

rámci získania dotácie z EÚ ponúkol obciam a mestám zdarma počítače a preklopenie existujúcich 

programov.  
 

 Vzhľadom k tomu, že naša obec značne zaostala, čo sa týka prechodu na elektronické 
spracovanie jednotlivých agénd, ktoré sa vykonávajú na obecnom úrade ,  je potrebné zakúpiť 

nové programové vybavenie a začať ho používať.  

 
 Na obci sa doteraz vedie pokladňa ručne, úhrady došlých faktúr a výplata miezd sa 

nespracováva prostredníctvom elektronického   bankovníctva, ale každá úhrada sa realizuje 
vypísaním príkazu na úhradu a doručením fyzicky do bankovej inštitúcie, čo je zbytočná strata 

času.  

 
 Taktiež evidencia došlej pošty sa nerealizuje prostredníctvom výpočtovej techniky , ale sa 

vedie ručná evidencia došlej pošty.  
 

 Podobne ani evidencia došlých faktúr neprebieha cez programové vybavenie , ale sa 
vedie ručná evidencia došlých faktúr. 

 

 Vystavovanie objednávok na tovary a služby je súčaťou účtovného programu, no 
bohužiaľ sa to nevyužíva, ba dokonca objednávky nevystavuje pracovníčka obecného úradu  ( na 

Slovensku určite jediný prípad ), ale starostka obce.  
 

 Dokonca pracovníčka nemá zriadený ani internet, pričom všetky výkazy a komunikácia s 

rôznymi inštitúciami sa realizuje prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Potom sa úlohy, ktoré 
spadajú do pracovnej náplne pracovníčky obecného úradu prenášajú na starostku . Pri takto 

zabehnutom systému robia dvaja ľudia administratívu , pričom je ťažko potom určiť, kto je za 
ktorý úkon zodpovedný . Nie je možné , aby starostka mohla venovať čas príprave a spracovaniu 

žiadosti na vyhlásené výzvy na získanie zdrojov z EÚ. Preto je nutné takýto systém (resp. 
nesystém ) zrušiť a pri práci pracovníčky obecného úradu naplno využívať všetky možnosti 

programového vybavenia. 

 
 Prvý krok bude zrealizovaný 18. februára 2015 , kedy spoločnosť Datové centrum príde 

nainštalovať nové počítače.  
 

 

2. Dokončenie investičnej akcie – výstavba šatní na futbalovom ihrisku 
 Starostka informovala, že minulý týždeň zvolala poradu k ďalšiemu postupu pri 

dokončení investičnej akcie – výstavba šatní na futbalovom ihrisku. Bol prizvaný p. starosta obce 



Červenica Ing. Spodník, ktorý vydával povolenie na drobnú stavbu a zamestnanec  Obecného 

úradu v Pečovskej Novej Vsi na úseku spoločného stavebného úradu Ing. Petrík.  
 Po rozdiskutovaní problému sa došlo k záveru, že je potrebné osloviť projektanta , aby 

vypracoval projektovú dokumentáciu na základe ktorej sa vydá dodatočné stavebné povolenie a 
stavba sa ukončí a zapíše do majetku obce.  

 

 
3. Ďalší postup pri Revitalizácii centra obce po povodniach a realizácii zmluvy so    

    spoločnosťou     CBR.  
 Starostka informovala, že pri riešení postupu realizácie prác , ktoré sú zmluvne 

dohodnuté so spoločnosťou CBR, narazilli na fakt, že na realizáciu rekonštrukcie miestnych 
komunikácii v rámci projektu Revitalizácia obce po povodniach nebolo vydané stavebné povolenie 

, ale bolo vydané oznámenie o ohlásení  drobnej stavby.  

 Vzhľadom k tomu, že je to nezvyčajné, bude oslovený  Ing. Petrík so Spoločného 
stavebného úradu v Pečovskej Novej Vsi aby sa daný stav objasnil a aby sa stanovili podmienky, 

ako pokračovať pri realizácií opravy ciest na úsekoch, ktoré neboli zahrnuté do Revitalizácie 
centra obce po povodniach.  

 

 
4. Havarijný stav v škôlke.  

 Starostka informovala poslancov, že dostala podnet od poslanca Futeja na zápach, ktorý 
je cítiť v materskej  škôlke. Na základe toho  navštívila škôlku a potvrdila, že daný problém tam 

je a je potrebné ho riešiť. Taktiež v triede je prasknutý jeden radiátor.  
 Po diskúsii s poslancami sa dospelo k záveru, že bude oslovený p. Lukčík , ktorý sa danou 

problematikou zaoberá.  

 
 

5. Najlepšia ponuka na zriadenie internetovej stránky 
 Najlepšiu ponuku predložila spoločnosť WEBDATA s.r.o. so sídlom v Sabinove. Vzhľadom 

k tomu, že bude realizovať zriadenie stránky v troch obciach (Rožkovany, Jakovany a Jakubova 

Voľa) spoločnosť upravila pôvodnú cenovú ponuku o 30 % smerom dole. Konečnú cenu doručí v 
priebehu budúceho týždňa.  

 
 

6. Žiadosť o dotáciu na dobrovoľnnú požiarnu ochranu. 

 Starostka informovala, že bola podaná žiadosť o dotáciu na činnosť dobrovoľnej 
požiarnej ochrany. Po vyhodnotení žiadosti príde informácia o schválení resp. neschválení 

žiadosti.  
 

 
7. Príprava podkladov k žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu materskej školy.  

 Starostka informovala, že je vypísaná výzva na rekonštrucie a rozšírenie materských škôl. 

Zatiaľ sa zisťujú podmienky, či by to tohto projetku mohla byť zapojená aj naša škôlka. Ak sa 
potvrdí, že spĺňa všetky požadované kritéria, začne sa pracovať na písaní žiadosti a dokladovaní 

všetkých príloh.  
 
 

8. Návrh na úpravu prístupovej cesty ( k domu p. Poráča a p. Turóciho ) 

 Starostka informovala, že je potrebné dať návrh na úpravu prístupovej cesty k rodiným 

domom vyššie spomínaných obyvateľov. 
  V rámci prác pri Revitalizácii obce ťažké stroje rozbahnili terén, ktorý teraz pri odmeku je 

v stave, kde sa jednak ťažko dostať k rodinným domom , ale vzniká tu aj iný problém, všetko 
blato sa nanáša na nový asfalt a dochádza k značnému znečisteniu vozovky.  



 Starostka navrhuje, aby sa vyvolalo stretnutie zo zhotoviteľom stavby Revitalizácia obce 

po povodniach a navrhlo sa najvhodnejšie riešenie. 
 

9. Oprava miestneho rozhlasu 
 Starostka informovala, že minulý týždeň spoločnosť MK Hlas vykonala kontrolu funkčnosti 

miestneho rozhlasu . Bol vymenený jeden reproduktor (pri vstupe do obce , oproti  domu č. 3), 

pri kostole oproti p. Girovej bol opravený spoj( reproduktor niekedy fungoval, inokedy nie). 
Ostatné reproduktory boli v poriadku.  

 Ministertvo financií vypísalo výzvu na získanie dotácie na miestny rozhlas. Vzhľadom k 
tomu, že ten , ktorý je v obci, je dosť poruchový, skúsime sa do tejto výzvy zapojiť.  

 
 

10. Opakovaný výpadok verejného osvetlenia 

 Starostka informovala, že sa spoločnosti , ktorá realizovala rekonštrukciu verejného 
osvetlenia podarilo nájsť príčinu opakujúceho sa výpadku verejného osvetlenia. Spôsoboval to 

starý kábel, do ktorého  v čase hmly alebo dažďa zašla voda a vyhodilo verejné osvetlenie v celej 
obci.  

 

 
 

 
 

Bod č. 12: Diskusia a interpelácie poslancov 
 

 Do diskúsie sa prihlásil p. poslanec Futej, ktorý žiada urobiť analýzu financovania 

školského stravovania . Konkrétne kalkuláciu ceny jedla – náklady na potraviny a náklady na 
réžiu.  

 Starostka obce odpovedala, že v najbližšej dobe sa vykoná analýza financovania nielen 

školskej jedálne , ale aj financovania materskej a základnej školy.  
 S výsledkami budú poslanci oboznámení na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva 

. 
 

 

 Ďalej sa do diskúsie prihlásil p. poslanec Ing. Mizerák, ktorý pripomenul, že je 
potrebné v najbližšom čase zvolať sľúbené verejné zhromaždenie. 

 Starostka odpovedala, že je si toho vedomá, no zatiaľ nemá dostatok informácií na to, 
aby mohla občanov oboznámiť s ďalším postupom realizácie rekonštrukcie miestnych komunikácií 

.  Ďalším problémom, na objasnení ktorého sa zatiaľ pracuje je nesúlad zostaku finančných 
prostriedkov na bankových účtoch s vyčíslených prebytkom hospodárenia za rok 2014.  

 Akonáhle budú tieto veci jasné, bude zvolané verejné zhromaždenie.  

 
 

 Do diskúsie sa ďalej prihlásil p. poslanec Hnath, ktorý sa informoval, v akom stave je 
žiadosť o preplatenie už zrealizovaných prác v rámci Revitalizácie obce, ktoré práce sú už 

prevzaté a kedy sa začne ďalej pracovať.  

 Starostka odpovedala, že žiadosť sa už posunula na platobnú jednotku. Na základe avíza 
z Prešovského samosprávneho kraja , odboru SO/RO peniaze by mali byť na účet obce pripísané 

v priebehu budúceho týždňa. Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je 
obec povinná do 4 dní tieto finančné prostriedky poukázať na účet zhotoviteľa stavby.  

 Čo sa týka prevzatých prác, starostka odpovedala, že  teraz nie je vhodná doba, aby sa 
prebrali práce rekonštrukcie miestnych komunikácii ( snehová prikrývka). Akonáhle zíde sneh, 

vykoná sa obhliadka zrealizovaných prác, spíšu sa závady ako sú napr. sadnutie plochy pred 

obecným úradom , popraskanie dlažby, nevhodný priepust na miestnej komunikácii pod kostolom 



a iné, ktoré sa ukážu po zime. Až po ich odstránení sa práce odobria a zhotoviteľ bude vykonané 

práce fakturovať.  
 Na to zareagoval p. poslanec Ing. Mizerák, ktorý vysvetlil, že priepust pod kostolom 

nerealizoval zhotoviteľ, ale realizovalo sa to z vlastných zdrojov obce, nakoľko tento priepust 
nebol zahrnutý v projekte. 

 Pri vyberaní najvhodnejšej ponuky došlo k nedorozumeniu, pretože poslanci si mysleli, že 

údaj , ktorý je uvedený v ponuke je priemer  dier na mriežke, ale ukázalo sa , že to bol údaj , 
ktorý stanovoval záťaž . Po priepuste môžu prechádzať ťažké autá, ale vodu pri prudkom daždi 

tento priepust nezachytí.  
 Daný stav potvrdil aj p. poslanec Futej.  
 

 P. poslanec Ing. Mizerák ďalej informoval, že na ulici , od križovatky , resp. domu p. 
Futeja smerom ku kostolu ( ulica, ktorá nemá zrekonštruované miestne komunikácie) sa nedá 

vykonať zimná údržba, nakoľko cestá je rozbitá, poklopy sú nad povrchom vozovky a pri 
odhŕňani snehu dochádza niekedy k ich posunutiu.  

 

 
 Ďalej sa diskutovalo o ďalšom postupe pri oprave miestnych komunikácii. Starostka 

skonštatovala, že je veľká škoda , že poslanci neboli podrobne oboznámení s prácami , ktoré sa 
realizujú v rámci projektu Revitalizácia obce po povodniach a taktiež , že nemali dostatok 

informácií o rozsahu prác, na ktoré bola podpísaná zmluva so spoločnosťou CBR.  

 
 
 
 

Bod č. 13 : Záver 
 

 Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a pozvala ich na akciu – 

karneval , ktorá sa bude konať v nedeľu v kultúrnom dome.  
 

 

 
 

Zapísala: Ing. Magdaléna Sasaráková 
 

 

 
Overovatelia zápisnice: Ján Hnath   …...................................... 

 
 

   Mgr. Ivan Minárik  …..................................... 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

       …........................................ 
       Ing. Magdaléna Sasaráková 

                 starostka obce  



 


