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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 
 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo  
dňa 12. januára 2017  o 18 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 18 00 hod. – 19 00 hod. 

Ladislav Futej  poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 00 hod. 

Ján Hnath poslanec prítomný  18 00 hod. – 19 00 hod. 

Ing. Jozef Mizerák poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 00 hod 

Ing. Stanislav Rimský poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 00 hod. 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 18 00 hod. – 19 00 hod. 

Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce prítomný 18 00 hod. – 19 00 hod. 

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: 

Prvé 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 päť a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  Starostka obce oboznámila všetkých 
prítomných s programom zasadnutia. 
 



S t r a n a 2 | 8 
 

Návrh na uznesenie č. 72/2017 zo dňa 12. 1. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e 
 
program 1. 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. Prejednanie žiadosti o finančnú dotáciu na CVČ pre rok 2017 od obce Pečovská Nová Ves 
a mesta Lipany 

6. Návrh VZN č. 22/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2017 

7. Informácia o havarijnom stave na verejnom osvetlení a určenie ďalšieho postupu 

8. Rôzne 

9. Diskusia a interpelácia poslancov 

10. Záver 

 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 
 
 
Bod č. 2:  URČENIE ZAPISOVATE ĽA A OVEROVATE ĽOV 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 Ing. Jozef 
Mizerák  a Ján Hnath. 
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Návrh na uznesenie č. 73/2017 zo dňa 12. 1. 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: Ing. Jozefa Mizeráka a  Jána Hnatha 
 
 
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

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

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: Mgr. Ivan Minárik a Ladislav Futej 
 

 
Návrh na uznesenie č. 74/2017 zo dňa 12. 1. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e  
 
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivan Minárik a Ladislav Futej  
 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 
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Bod č. 4:  KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Mgr. Slavomír Karabinoš Hlavný kontrolór obce   

 
Zápis z rokovania: 

Hlavný kontrolór obce Mgr. Slavomír Karabinoš predniesol správu o plnení uznesení. 
Konštatoval, že: 

Pri kontrole uznesení neboli nájdené žiadne body rokovania ukladajúce povinnosť  starostke 
obce, resp. inej osoby, ktorej by bola obecným zastupiteľstvom v Jakubovej Voli uložená povinnosť 
konať.  
 
Návrh na uznesenie č. 75/2017 zo dňa 12. 1. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
b e r i e   n a     v e d  o m  i e  
 
Správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva  v Jakubovej Voli  
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
 
Bod č. 5:  PREJEDNANIE ŽIADOSTI O FINAN ČNÚ DOTÁCIU NA CV Č PRE ROK 2017  OD 
OBCE PEČOVSKÁ NOVÁ VES A MESTA LIPANY 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka  obce   

 
Zápis z rokovania: 

Starostka obce uviedla, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 8/2016 zo dňa 15. 1. 
2016 predkladá na dnešné rokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie CVČ od obce 
Pečovská Nová Ves a mesta Lipany.  

Pečovská Nová Ves žiada o finančnú dotáciu pre rok 2017 na jedného žiaka vo výške 40,00 € 
a mesto Lipany vo výške 32,00 €.  

Zo strany poslancov k navrhovaným sumám neboli vznesené žiadne pripomienky.  
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Návrh na uznesenie č. 76/2017 zo dňa 12. 1. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s ch v a ľ u j e  
 
poskytnutie dotácie pre CVČ na území iných obcí na základe prijatých žiadostí nasledovne: 
 
ZŠ Lipany – dotácia vo výške 32,00 € na jedného žiaka na rok 2017 
 
ZŠ Pečovská Nová Ves – dotácia vo výške 40,00 € na jedného žiaka na rok 2017 
 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
 
Bod č. 6:  NÁVRH VZN č. 22/2017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY 
NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ 
OBCE JAKUBOVA VO ĽA NA ROK 2017 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce    

 
Zápis z rokovania: 
Starostka obce uviedla, že od 1. januára 2010 sa v obciach zásadne zmenili podmienky financovania 
školstva. Podľa § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve sú všetky obce, v ktorých sídli základná umelecká škola, jazyková škola, materská 
škola alebo školské zariadenie, povinné určiť výšku dotácie na žiaka uvedených škôl a školských 
zariadení na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením.  

 Z uvedeného dôvodu na dnešné rokovanie  bol predložený návrh VZN č. 22/2017 o určení 
výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území 
obce Jakubova Voľa na rok 2017.  

 Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. V zákonom stanovenej 
lehote neboli podané žiadne pripomienky.  

 Pri stanovení výšky dotácie sa vychádzalo zo schváleného rozpočtu na rok 2017.  Aktuálny 
počet detí k 15. septembru 2016 bol 20 detí.  

 
Návrh na uznesenie č . 77/2017 zo dňa 12. 1. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e  
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VZN č. 22/2017 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2017.  

 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
 
 
Bod č. 7:  INFORMÁCIA O HAVARIJNOM STAVE NA  VEREJNOM  O SVETLENÍ 
A URČENIE ĎALŠIEHO POSTUPU.   
 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 
Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková informovala poslancov o havarijnom stave na 
verejnom osvetlení. Touto problematikou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo už v roku 2016, ale stav, 
ktorý nastal teraz, je havarijný, pretože časť obce je bez  funkčného verejného osvetlenia.   

Už koncom roka 2016 pri akejkoľvek zmene počasia  (vietor, dážď, sneh, mráz) dochádzalo 
k výpadkom verejného osvetlenia .  

Dňa 5. januára 2017 pri silnom vetre vyhodilo verejné osvetlenie v celej obci a nedalo sa 
opätovne nahodiť. Ak sme chceli, aby aspoň v časti obce verejné osvetlenie svietilo, museli sme vypnúť 
koniec ulice k Rožkovanom, ulicu smerom ku Mackaničovi, osvetlenie pri detskom ihrisku pri obecnom 
úrade a skratku – chodník medzi záhradami pri obecnom úrade. Inač by nesvietila celá obec.  

Samozrejme, že bola vyslovená nespokojnosť občanov, ktorí bývajú na týchto uliciach.  
Vzhľadom k tomu, že obec momentálne nedisponuje dostatkom finančných zdrojov, aby 

zrekonštruovala celé staré verejné osvetlenie, ale existujúci havarijný stav by sa odstránil, keby sa 
vymenilo neizolované vedenie za izolované káble. Jedná sa o úsek v dĺžke cca 1 600 m.  

Obec má vypracované ponuky od dvoch firiem. IL Prešov  by to zrealizoval za 5 406,47 € 
a VPS  Sabinov za 3 439,92 €.  

Starostka obce preto vyzvala poslancov, aby odsúhlasili použitie rezervného fondu v objeme 
3 500,00 € na odstránenie havarijného stavu na verejnom osvetlení. Zdôraznila,  že sa tu jedná  
o bezpečnosť občanov.  

Do diskusie sa zapojili všetci poslanci. Zástupca starostky Mgr. Minárik potvrdil, že je veľká 
nespokojnosť zo strany občanov k opakujúcim sa výpadkom verejného osvetlenia a preto je potrebné 
daný problém odstrániť. Poslanec Ing. Mizerák uviedol, že má osobnú skúsenosť, kedy výmenou 
káblového vedenia sa mu odstránil problém výpadku energie na hospodárskom dvore. Poslanec Futej 
s výmenou súhlasí a zároveň žiada, aby boli oslovení všetci občania, ktorých stromy zasahujú do 
vedenia verejného osvetlenia s tým, že pri výmene káblového vedenia  budú konáre zo stromov  orezané 
tak, aby nepoškodzovali káblové vedenie ( ako tomu bolo v roku 2016 a obec na výmenu kábla 
vynaložila nemalé finančné prostriedky). Starostka dodala, že tento krát konáre  budú orezané na náklad 
obce, ale v budúcnosti ich odstráni ten, komu strom patrí. Poslanec Ing. Rimský s výmenou kábla súhlasí 
a poslanec Hnath navrhol, či by nebolo dobré ešte najprv pozrieť rozvádzač, či problém nie je tam, ale 
nakoniec súhlasil s výmenou káblového vedenia.  



S t r a n a 7 | 8 
 

 
 
 
 
Návrh na uznesenie č. 78/2017 zo dňa 12. 1. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s ch v a ľ u j e  
 
použitie rezervného fondu v objeme 3 500,00 € na odstránenie havarijného stavu na verejnom 
osvetlení – výmena neizolovaných káblov za kábel izolovaný ASXSH 2x16 v dĺžke 1 590 m; v cene 
je zahrnutá aj revízia nového vedenia 
 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
 
 
Bod č. 8:  RÔZNE 
 
Zmena na poste riaditeľky materskej školy 
Starostka obce informovala, že 1.1.2017 bola riadením materskej školy poverená Mgr. Monika 
Leščáková do doby, pokiaľ sa na základe výberového konania nevyberie nová riaditeľka, ktorá spĺňa 
zákonom stanovené podmienky. Poveriť riadením je možné najdlhšie na dobu 6 mesiacov.  
 Bývala pani riaditeľka bola na základe  dodatku k pracovnej zmluve preradená na post učiteľky 
do doby, pokiaľ sa nevyberie nová riaditeľka. Potom jej pracovný pomer skončí.  
 
Kalendáre zberu odpadu na rok 2017 
Starostka informovala, že 11. januára 2017 boli do každej domácnosti distribuované Kalendáre zberu 
odpadu na rok 2017. Upozornila, že kalendár síce uvádza, že do plastov nepatria teglíky od jogurtov – 
ale iba znečistené; ak sú umyté, treba ich dávať k plastom.  
 
Výmena gamatiek za radiátory v kuchyni a na ženskom WC v kultúrnom dome 
Starostka informovala, že pri rekonštrukcii v materskej školy zostali radiátory, ktoré sú ešte funkčné 
a preto ich ide nainštalovať do kuchyne v KD a do ženských WC. Vzhľadom k tomu, že existujúce 
gamatky majú vysokú spotrebu, výmenou za radiátory by mala spotreba klesnúť.  
 
Environmentálny fond- výzva na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 
Starostka informovala, že bola vyhlásená výzva na získanie dotácie na zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov. Žiadala poslancov o súhlas zapojiť sa do výzvy a žiadať dotáciu na zmenu 
vykurovania v sále kultúrneho domu. Existujúce gamatky majú vysokú spotrebu a preto sa vykurovanie 
zapína iba v čase, keď je v sále nejaká akcia. No v zimných mesiacoch, pri vyšších mrazoch dochádza 
k namŕzaniu okien  a následne k tvorbe máp na stenách.  
 Poslanci súhlasili, aby sa obec do výzvy zapojila.   
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Žiadosť o dotáciu z rezervy predsedu vlády 
Starostka ďalej informovala, že podala žiadosť o dotáciu z rezervy predsedu vlády na odstránenie 
havarijného stavu - zamokania budovy obecného úradu. Zrejme pri rekonštrukcii v predchádzajúcich 
rokoch neboli dostatočne odizolované základy a dochádza k zamokaniu stien . V zadnej pivnici sa drží 
na podlahe voda.  
Výzva na poskytnutie dotácie na vybudovanie cyklotrás 
 
Starostka informovala, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo V Ý Z V U na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy). Vzhľadom k tomu, že projektová dokumentáciu na 
vybudovanie cyklotrasy EUROVELO  má obec skoro hotovú, môže preto požiadať o poskytnutie 
dotácie na samotnú realizáciu.  
 
 
Bod č. 9: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
Do diskusie sa prihlásil zástupca starostky Mgr. Minárik a žiadal preveriť, kto naváža hlinu okolo koryta 
rieky Torysa z Červenickej strany. V prípade, že sa tam spevňuje a navyšuje hrádza, keď príde veľká 
voda, vyleje sa na našu stranu.  
Starostka zobrala podnet na vedomie a situáciu preverí.  
 
  
Bod č. 10: ZÁVER 
 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť 
a ukončila 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 o 19 00 hod.. 
 
V Jakubovej Voli  16. 1. 2017 
Zapísala: Ing. Magdaléna Sasaráková 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Mizerák 
 

Ján Hnath 
  

 
 
 
 
       Ing. Magdaléna Sasaráková, v.r. 
                     starostka obce 


