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

ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo
dňa 28. novembra 2016 o 18 00 hod.

Miesto konania:

zasadačka obecného úradu (1. posch.)

Prezenčná listina:
Funkcia

Prítomnosť

Čas

zástupca starostky obce

prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod.

Ladislav Futej

poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod.

Ján Hnath

poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod.

Ing. Jozef Mizerák

poslanec

prítomný

Ing. Stanislav Rimský

poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod.

starostka obce

prítomná

18 00 hod. – 20 00 hod.

Mgr. Slavomír Karabinoš

hlavný kontrolór obce

neprítomný

18 00 hod. – 20 00 hod.

Mgr. Štefánia Haviarová

zapisovateľka

prítomná

18 00 hod. – 20 00 hod.

Meno a priezvisko
Poslanci:
Mgr. Ivan Minárik

Za obecný úrad:
Ing. Magdaléna Sasaráková

Priebeh rokovania

Bod č. 1: OTVORENIE ZASADNUTIA
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2016 otvorila a viedla
starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala poslancov. Konštatovala, že počet prítomných
poslancov je štyri a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ing. Mizerák je práceneschopný
a z neúčasti na Obecnom zastupiteľstve sa vopred ospravedlnil. Starostka obce oboznámila všetkých
prítomných s programom zasadnutia.
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Návrh na uznesenie č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2016 v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra
Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 11 a č. 12
Informácia o dopracovaní auditu verejného osvetlenia
Informácia o výdavkoch obce na zabezpečenie zberu a vývozu odpadu
VZN č. 18/2016, ktorým sa mení VZN č. 13/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova
Voľa na rok 2016
VZN č. 19/2016 o organizovaní miestneho referenda
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce v zmysle VZN číslo 10/2015 o
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Návrh na schválenie vedúceho a členov kontrolnej skupiny na vykonávanie protipožiarnych
kontrol
Rôzne
Diskusia a interpelácia poslancov
Záver

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

Bod č. 2: URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Za zapisovateľku bola navrhnutá pracovníčka obecného úradu Mgr. Štefánia Haviarová a za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ladislav Futej a Ján Hnath.
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Návrh na uznesenie č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
určuje
a) za zapisovateľku zápisnice:

Mgr. Štefániu Haviarovú

b) za overovateľov zápisnice:

Ladislava Futeja, Jána Hnatha

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Bod č. 3: VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Mgr. Ivan Minárik a Ing. Stanislav Rimský
Návrh na uznesenie č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivan Minárik a Ing. Stanislav Rimský
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0
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Bod č. 4: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Mgr. Slavomír Karabinoš

Útvar/Orgán

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. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na ved om ie
Správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
Hlasovanie
Stanovisko
Počet
Meno
Za

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
Bod č. 5: SPRÁVA O VYKONANÝCH KONTROLÁCH HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Slavomír Karabinoš

Funkcia

Útvar/Orgán

Hlavný kontrolór obce

Zápis z rokovania:
Hlavný kontrolór obce Mgr. Slavomír Karabinoš predniesol správu o vykonaných kontrolách
hlavného kontrolóra za II. polrok 2016. Konštatoval, že:
Predmetom kontroly bola kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce
poskytnutých formou dotácií na základe VZN č. 10/2015.
VZN č.10/2015 bolo schválené obecným zastupiteľstvom 14.12.2015 Ustanovuje podmienky
pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce, vymedzuje okruh subjektov, ktorým možno dotáciu poskytnúť
a upravuje postup pri poskytovaní a vyúčtovaní dotácií.
Dotácie sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu obce právnickým osobám a to na
konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja územia obce.
Výsledky kontroly
V roku 2016, boli z rozpočtu obce na základe VZN č.10/2015 poskytnuté dotácie dvom
subjektom a to 500,00 € TJ Sokol Jakubova Voľa - stolnotenisový oddiel a 2500,00 € TJ Sokol Jakubova
Voľa futbalovému oddielu. Dotácie boli poskytnuté na základe písomnej žiadosti a schválené obecným
zastupiteľstvom obce Jakubova Voľa.
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Záver kontroly
Na základe vykonanej kontroly neboli zistené žiadne nedostatky ani rozpor so VZN určujúcim
podmienky poskytnutia dotácii.
Návrh na uznesenie č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na ved om ie
Správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za II. polrok 2016
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
Bod č. 6: ZMENA ROZPOČTU – ROZPOČTOVÉ OPATRENIA č. 11/2016 a č .12/2016
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce uviedla, že najväčšia zmena v príjmovej časti rozpočtu – smerom nadol je na
položke rekonštrukcia miestnych komunikácií a to z toho dôvodu, že pri zostavovaní rozpočtu na rok
2016 sa do rozpočtu plánovali finančné prostriedky vo forme dotácie na rekonštrukciu
nezrekonštruovaných miestnych komunikácií. Súčasťou rekonštrukcie malo byť aj parkovisko pri
cintoríne. Vzhľadom k tomu, že tento pozemok nepatrí obci, v priebehu roka 2016 ho obec chcela
zameniť za nevyužívané pozemky, ktoré patria obce. Nakoľko na uvedený pozemok je vydaný
exekučný príkaz na zriadenie záložného práva, musí obec počkať, pokiaľ sa tieto veci nevysporiadajú.
Ostatné zmeny sú spracované na základe skutočného plnenia v príjmovej časti a čerpania v časti
výdajovej.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtovému opatreniu č. 12/2016:
Predkladaná zmena rozpočtu obce Jakubova Voľa na rok 2016 je spracovaná v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi
obce Jakubova Voľa, bola splnená informačná povinnosť v zmysle zákona o obecnom zriadení
a rešpektuje základnú podmienku vyrovnaného rozpočtovania.
Na základe vyhodnotenia procesov prípravy a tvorby návrhu predkladanej zmeny a následne
spracovaného stanoviska, ako aj skutočností uvedených v tomto dokumente odporúčam poslancom
obecného zastupiteľstva obce Jakubova Voľa predložený materiál Zmena rozpočtu obce Jakubova Voľa
na rok 2016 schváliť.
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Návrh na uznesenie č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
1.

berie na

ved om ie

informáciu o zmenách rozpočtu č. 11/2016 kde išlo o presuny medzi položkami bez zmeny celkového
objemu rozpočtu na príjmovej aj výdajovej strane.
schvaľuje

2.

12. zmenu rozpočtu na rok 2016 v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v členení:
12. ZMENA
HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE

ROZPOČTU 2016
v EUR

100

Daňové príjmy

126 305,00

200

Nedaňové príjmy

2 119,00

300

Granty a transfery

3 109,00

400

Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami

60 158,00

500

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

20 000,00

PRÍJMY SPOLU:

211 691,00

600

Bežné výdavky

116 915,00

700

Kapitálové výdavky

800

Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami

91.336,00
3 440,00
211 691,00

VÝDAVKY SPOLU:

Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
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Bod č. 7: INFORMÁCIA O DOPRACOVANÍ AUDITU VEREJNÉHO OSVETLENIA

Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková informovala poslancov o dopracovaní auditu
verejného osvetlenia. Prvý návrh, ktorý bol spracovaný zahŕňal iba výmenu 24 ks LED svietidiel
a výmenu rozvádzača. Cena takto navrhovanej rekonštrukcie bola 10 921,00 €. Ale tento návrh neriešil
najväčší problém a to výmenu neizolovaného káblového vedenia, ktoré pri vetre spôsobuje výpadok
celého verejného osvetlenia. Z uvedeného dôvodu sa dal audit dopracovať o ďalšie svetelné body
a izolované vzdušné vedenie. Cena takto spracovaného auditu bola vyčíslená na 20 681,00 €.
Samozrejme, nie je to suma konečná, pretože pri rekonštrukcii sa bude postupovať podľa zákona
o verejnom obstarávaní, takže konečná suma môže byť o niekoľko tisíc nižšia.
Starostka zdôraznila, že výpadky celého verejného osvetlenia sú čoraz častejšie a pokiaľ sa
nevymení vedenie za izolované káble, problém sa neodstráni.
Preto aj požiadala poslancov, aby informovali občanov o tom, že zo strany vedenia obce , pri
výpadku verejného osvetlenia je urobené maximum ( ističe sa nahodia, ale vzápätí , pri vetre opäť dôjde
k výpadku osvetlenia).
Starostka uviedla, že túto investičnú akciu ,treba brať ako prioritu , pretože ide o bezpečnosť
občanov.
Spoločnosť, ktorá audit vypracovala navrhuje jednu z možnosti financovania aj dodávateľsky
úver, ale ten je pre obec nevýhodný, pretože úroková sadzba je vyššia, ako keby obec čerpala úver
z banky a dodávateľsky úver takisto vstupuje do celkovej úverovej zaťaženosti obce.
Ak sa začiatkom roku 2017 nevyhlásia žiadne výzvy na získanie nenávratného finančného
príspevku, bude obec nútená zvážiť aj čerpania úverových prostriedkov.
Celkové výdavky na opakované opravy verejného osvetlenia sú vysoké a z dlhodobého
hľadiska, pre obec finančne neefektívne.
Poslanci poverili starostku , aby zistila, či by danú akciu nebolo možné realizovať po etapách,
a či by daný problém nevyriešilo aj premiestnenie a výmena starého rozvádzača.
Starostka obce tiež informovala poslancov o stave Miestneho rozhlasu, ktorý slúži ako jediný
verejný zdroj informovanosti občanov, ktorý je možné využiť aj pri krízových situáciách v obci. Miestny
rozhlas prevažnú časť roka nefunguje a odstraňovanie opakovaných porúch si vyžaduje v rozpočtu obce
nemalé finančné prostriedky. Dotácia, o ktorú obec žiadala na rekonštrukciu miestneho rozhlasu, nebola
schválená.
Návrh na uznesenie č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
informáciu o dopracovaní auditu verejného osvetlenia
Hlasovanie
Stanovisko
Počet
Za

4

Proti

0

Meno

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
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Bod č. 8: INFORMÁCIA O VÝDAVKOCH OBCE NA ZABEZPEČENIE ZBERU A VÝVOZU
ODPADU
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala o výdavkoch obce na zabezpečenie zberu a vývozu odpadu.
Posledné zvyšovanie poplatku za odvoz komunálneho odpadu bolo v roku 2009 a v súčasnosti je vo
výške 8,00 EUR na rok na jedného obyvateľa.
Plánovaný príjem na zabezpečenie zberu a vývoz odpadu na rok 2016 je vo výške:
2.974,00 EUR
Plánovaný výdaj na zabezpečenie zberu a vývozu odpadu na rok 2016 je vo výške:
4.175,00 EUR
Plánovaný rozdiel:
1.201,00 EUR
Dôležitým faktorom pri nákladoch spojených s likvidáciou odpadu je správne separovanie
odpadu. Čím lepšie a detailnejšie budú obyvatelia odpad separovať, tým budú náklady na jeho odvoz
a likvidáciu nižšie.
Ďalším veľkým problémom, s ktorým súvisí výška výdavkov, je veľkoobjemový odpad, alebo
odpad, ktorý sa nachádza vo veľkoobjemovom kontajneri.
Starostka konštatovala , že disciplína občanov pri ukladaní do veľkokapacitného kontajnera,
ktorý je pristavený pri obecnom úrade sa výrazne zlepšila. Nie je tam ani jedna plastová fľaša a iný
odpad, ktorý tam nepatrí.
Starostka obce preto poprosila všetkých prítomných poslancov, aby apelovali na obyvateľov
obce a šírili osvetu separovania odpadu.
Návrh na uznesenie č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie

na vedomie

informáciu o výdavkoch obce na zabezpečenie zberu a vývozu odpadu
Hlasovanie
Stanovisko
Počet
Meno
Za

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
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Bod č. 9: NÁVRH VZN Č. 18/2016, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 13/2015 O URČENÍ VÝŠKY
DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO
ZARIADENIA SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVA VOĽA NA ROK 2016
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka informovala, že návrh na VZN č. 18/2016, ktorým sa mení VZN č. 13/2015 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce
Jakubova Voľa na rok 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce a poslancom
bol zaslaný elektronicky ale v tlačenej podobe. V zákonnej lehote k návrhu nebola podaná žiadna
pripomienka , takže návrh bol schválený bez výhrad.
Návrh na uznesenie č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
VZN č. 18/2016, ktorým sa mení VZN č. 13/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2016
Hlasovanie
Stanovisko
Počet
Meno
Za

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.

Bod č. 10: NÁVRH VZN Č. 19/2016 O ORGANIZOVANÍ MIESTNEHO REFERENDA
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka informovala, že návrh na VZN č. 19/2016 o organizovaní miestneho referenda bol zverejnený
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce a poslancom bol zaslaný elektronicky ale v tlačenej
podobe. V zákonnej lehote k návrhu nebola podaná žiadna pripomienka , takže návrh bol schválený bez
výhrad.
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Návrh na uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
VZN č. 19/2016 o organizovaní miestneho referenda
Hlasovanie
Stanovisko
Počet
Za

4

Proti

0

Meno

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
Bod č. 11: ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z ROZPOČTU OBCE
V ZMYSLE VZN č. 10/2015 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU
OBCE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

-

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o prijatých žiadostiach o poskytnutie finančného
príspevku z rozpočtu obce. V zmysle VZN č. 10/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce môžu požiadať organizácie so sídlom na území obce Jakubova Voľa o poskytnutie finančného
príspevku do 30.11. bežného roka.
Na území obce sídlia dve organizácie, ktoré túto možnosť využili a o finančný príspevok obec
požiadali nasledovne:
Telovýchovná jednota Sokol – Futbalový oddiel,
žiadosť na príspevok vo výške 2.360,00 EUR,
Telovýchovná jednota Sokol – Stolnotenisový oddiel, žiadosť na príspevok vo výške 500,00 EUR.
V diskusií k danému bodu neboli vznesené žiadne iné návrhy.
Návrh na uznesenie č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schaľuje

-

poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 10/2015 o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpočtu obce nasledovne:
Telovýchovná jednota Sokol – Futbalový oddiel,
príspevok vo výške 2.360,00 EUR,
Telovýchovná jednota Sokol – Stolnotenisový oddiel, príspevok vo výške 500,00 EUR.
Hlasovanie
Stanovisko
Počet
Meno
Za

3

Proti

0

Zdržal sa
1
Znenie uznesenia bolo schválené.

Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský
Ján Hnath
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Bod č. 12: NÁVRH NA SCHVÁLENIE VEDÚCEHO A ČLENOV KONTROLNEJ SKUPINY
NA VYKONÁVANIE PROTIPOŽIARNYCH KONTROL
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o povinnosti obce na úseku ochrany pred požiarmi. Obec
je povinná vykonávať preventívne protipožiarne kontroly . Tieto zabezpečuje prostredníctvom vedúceho
kontrolnej skupiny a členov, ktorých schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Kontroly sa uskutočňujú na
základe vopred stanoveného plánu kontrol. musí zabezpečiť vykonávanie protipožiarnych kontrol v obci
a to tak, že protipožiarnou kontrolou musí prejsť každý jeden dom v obci, raz za päť rokov.
Starostka obce navrhla vedúceho a členov kontrolnej skupiny nasledovne:
Dávid Smolko
člen kontrolnej skupiny
Anton Mackanič, ml. člen kontrolnej skupiny
Ing. Stanislav Rimský vedúci kontrolnej skupiny
S návrhom členov a vedúceho kontrolnej skupiny súhlasili všetci prítomní poslanci.
Návrh na uznesenie č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schaľuje
vedúceho a členov kontrolnej skupiny na vykonávavnie protipožiarnych kontrol v tomto zložení:
Dávid Smolko
člen kontrolnej skupiny
člen kontrolnej skupiny
Anton Mackanič, ml. Ing. Stanislav Rimský vedúci kontrolnej skupiny
Hlasovanie
Stanovisko
Počet
Meno
Za

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
Bod č. 8: RÔZNE
Inventúry za rok 2016
Starostka obce informovala poslancov o Inventarizácií majetku obce za rok 2016 a o jej postupe. Príkaz
na inventarizáciu si prebrali všetci poslanci, ktorí sú predsedovia jednotlivých komisií osobne
v kancelárii obecného úradu.
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu
Na Obecný úrad bola prijatá žiadosť pracovníčky školskej jedálne, p. Cicmanovej, ktorá žiada Obecné
zastupiteľstvo o preradenie do vyššej platovej triedy.
Nakoľko zaraďovanie zamestnancov do platových tried nie je v kompetencii poslancov OcZ, žiadosť
bola predložená len informatívne, bez ďalšieho schvaľovania.
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Podaná žiadosť prostredníctvom Ing. Lucie Futejovej v rámci zamestnaneckého programu
Východoslovenskej energetiky.
V letných mesiacoch sa na starostku obce obrátili deti (žiaci ZŠ a študenti SŠ) s požiadavkou na
zriadenie externého fitnes ihriska v obci. Nakoľko takýto výdavok nebol v rozpočte pre rok 2016
zahrnutý, obecný úrad, v zastúpení starostkou obce, prostredníctvom p. Futejovej podal žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie na kúpu strojov na cvičenie na externé športové fitnes ihrisko. Žiadosť
bola podaná na nákup dvoch strojov, no schválená bola na hodnotu 400,00 EUR, na kúpu jedného stroja.
Týmto starostka vyslovila Ing. Futejovej poďakovanie za ochotu spolupracovať pri získaní NFP.
Pozemok na parkovanie pri MŠ
Na predchádzajúcich obecných zasadnutiach poslanci prejednávali možnosti parkovania v blízkosti
objektu Materskej školy. Ako najvhodnejší sa javil nevyužívaný pozemok oproti materskej škole.
Nakoľko pozemkový fond na tejto pozemok eviduje neznámych vlastníkov, pozemok je v správe
Pozemkového fondu. Starostka obce preto podala na Pozemkový fond žiadosť o dlhodobý prenájom.
Predbežné náklady na prenájom by boli vo výške 10,00 EUR na rok. Po obdŕžaní všetkých písomných
náležitosti zo strany pozemkového fondu obec pristúpi k úprave pozemku tak, aby slúžil na parkovanie.
Prvá následná monitorovacia správa
V mesiaci november bola obcou podaná Prvá následná monitorovacia správa k projektu Revitalizácie
centra obce po povodniach. Tieto správy sa podávajú každý rok , najdlhšie päť rokov od ukončenia
realizácie projektu.
Zákon o pedagogických zamestnancov – platnosť od 01.01.2017
Zákon č. 317/2009 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, prináša od 1. januára 2017 výrazné zmeny. Od 01.01.2017 musia mať
prvú atestáciu vykonanú všetci vedúci pedagogickí zamestnanci aj všetci vedúci odborní zamestnanci,
teda všetci tí vedúci zamestnanci, ktorí budú k 1. januáru 2017 vo funkcii, ako aj tí, ktorí sa budú
uchádzať o funkcie uvedených skupín vedúcich zamestnancov po 1. januári 2017. Ak zamestnanec
nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, zamestnávateľ dá
zamestnancovi výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce pre
neplnenie predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce.
Starostka obce informovala poslancov o tom, že riaditeľka MŠ túto povinnosť v súčasnej dobe nespĺňa
a pravdepodobne predpoklady ustanovené právnymi predpismi spĺňať k 01.01.2016 nebude. Danú
situáciu konzultuje starostka s právnikom.
Mikuláš 2016
V mesiaci december do obce už tradične príde Mikuláš, aby potešil a odmenil detičky, ktoré tu bývajú.
Mikulášska nádielka spolu s predstavením detí z MŠ a krátkou rozprávkou pre deti, sa bude konať
v Kultúrnom dome Obecného úradu, v sobotu 3.12.2016 o 16,00 hod.
Cena starostky obce 2016
Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve predniesla starostka obce návrh na ocenenie niektorých
občanov a kolektívov, ktorí významne prispeli, alebo prispievajú, k rozvoje obce a šíria dobré meno
Jakubovej Vole. Vyzvala preto verejnosť, aby takýchto ľudí, či kolektívy nominovali na Cenu starostky
obce 2016. Ceny sa slávnostne odovzdajú na Vianočnej akadémii, ktorá sa bude konať 26. decembra
2016.
Objavujeme talenty našej obce
Starostka obce ďalej konštatovala, že v obci je veľa talentovaných občanov, kolektívov, o ktorých sa
možno na verejnosti nevie a ktorí by mohli svoj talent prezentovať pred obyvateľmi obce. Obec
Jakubova Voľa, v zastúpení starostkou obce, vyhlásila prvé nesúťažné kolo podujatia „Objavujeme
talenty našej obce“ a vyzvala občanov, aby takýchto talentovaných ľudí a kolektívy na toto podujatie
prihlásili. Navrhnutí jednotlivci alebo kolektívy majú možnosť svoje talenty odprezentovať na Vianočnej
akadémii, ktorá sa uskutoční 26. decembra 2016.
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Bod č. 10: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Do diskusie sa neprihlásil nikto.
Bod č. 11: ZÁVER
Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť
a ukončila 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2016 o 20 00 hod..
V Jakubovej Voli 02. 12 .2016
Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová
Overovatelia zápisnice: Ladislav Futej
Ján Hnath

Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce, v.r.
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