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

ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018, ktoré sa uskutočnilo
dňa 3. apríla 2018 o 18 00 hod.

Miesto konania:

kancelária starostky obce (1. posch.)

Prezenčná listina:
Funkcia

Prítomnosť

Čas

zástupca starostky obce

prítomný

18 00 hod. – 20 30 hod.

Ladislav Futej

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 30 hod.

Ján Hnath

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 30 hod

Ing. Jozef Mizerák

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 30 hod

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 30 hod.

starostka obce

prítomná

18 00 hod. – 20 30 hod.

Mgr. Slavomír Karabinoš

hlavný kontrolór obce

neprítomný

ospr.

Mgr. Štefánia Haviarová

zapisovateľka

neprítomná

ospr..

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:
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 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. K navrhovanému
programu nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky.
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Návrh na uznesenie č. 156/2018 zo dňa 03. 04. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jakubova Voľa č. 27/2018 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území obce Jakubova Voľa na rok 2018
6. Prejednanie žiadosti o stanovisko k zámeru výstavby vodnej plochy
7. Schválenie knihovníka v zmysle štatútu o obecnej knižnici
8. Rozpočtové opatrenia č. 2/2018 a 3/2018 – presuny medzi položkami a povolené
prečerpanie rozpočtu
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 a odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k navrhovanej zmene
10. Rôzne
11. Diskusia a interpelácia poslancov
12. Záver
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

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

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Vzhľadom k tomu, že pracovníčka obecného úradu nebola prítomná za zapisovateľku bola
navrhnutá starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí
poslanci Ing. Jozef Mizerák a Mgr. Ivan Minárik.
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Návrh na uznesenie č. 157/2018 zo dňa 03. 04. 2018

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
určuje
a) za zapisovateľku zápisnice Ing. Magdalénu Sasarákovú
b) za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Mizeráka a Mgr. Ivana Minárika
Hlasovanie :
Stanovisko
Počet
Meno
Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

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: Ján Hnath a Ladislav Futej
Návrh na uznesenie č. 158/2018 zo dňa 03. 04. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ján Hnath a Ladislav Futej
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Meno
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef
Mizerák, Ján Hnath
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Bod č. 4: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór na zasadnutí nebol prítomný, tento bod predniesla
starostka obce, ktorá skonštatovala, že na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva nebolo prijaté
žiadne uznesenie, ktoré by ukladalo plnenie nejakých úloh.
Návrh na uznesenie č. 159/2018 zo dňa 03. 04. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na

ved om ie

správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.

Bod č. 5: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKUBOVA VOĽA Č.
27/2018 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVA VOĽA
NA ROK 2018
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

starostka obce

Útvar/Orgán

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala, že vzhľadom k tomu, že dochádza k zmene rozpočtu, ktorá sa dotýka aj
rozpočtu materskej školy a školskej jedálne, je potrebné prijať VZN, ktoré je v súlade s upraveným
rozpočtom.
Návrh na uznesenie č. 160/2018 zo dňa 03. 04 .2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
s ch v a ľ u j e
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jakubova Voľa č. 27/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok
2018
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.

Bod č. 6: PREJEDNANIE ŽIADOSTI O STANOVISKO K ZÁMERU VÝSTAVBY VODNEJ
PLOCHY
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o Žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu , miestnej
organizácie Sabinov, ktorá žiada o poskytnutie stanoviska k zámeru výstavby vodnej plochy
v extraviláne obce Jakubova Voľa, konkrétne na parcelách KN E č. 163, 408/1 a 407/1 (pri Toryse
smerom k P. Novej Vsi ).
Vodnú plochu plánujú vybudovať za účelom športového rybolovu.
Starostka ďalej informovala, že podobná žiadosť prišla už v roku 2014. Poslanci sa ňou
zaoberali na zastupiteľstve dňa 14. 5. 2014 a žiadali uvedenú žiadosť doplniť o výmeru a situačné
riešenie.
Poslanec Mgr. Minárik položil starostke otázku, aké výhody by výstavba vodnej plochy
priniesla obci. Starostka informovala, že sadzba dane za dobývací priestor je vyššia ako sadzba dane ako
za ornú pôdu, čiže v čase ťažby, by táto daň bola príjmom rozpočtu obce. Ak by sa to ďalej užívalo na
športový rybolov, tak tam by obec z tejto plochy nemala žiadne príjmy, pretože plochy určené na
športový rybolov sú od dane oslobodené. Na druhej strane by tu však vznikla vodná plocha, ktorá by
slúžila aj miestnym obyvateľom a možno aj rozvoju turizmu.
Návrh na uznesenie č. 161/2018 zo dňa 03. 04. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
nesúhlasí
so zámerom výstavby novej vodnej plochy v extraviláne obce Jakubova Voľa na parcelách EKN č.163,
408/1 a 407/1
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

Bod č. 7: SCHVÁLENIE KNIHOVNÍKA V ZMYSLE ŠTATÚTU O OBECNEJ KNIŽNICI
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o tom, že sa obci v roku 2017 podarilo bezplatne
zaobstarať program na elektronizáciu knižnice. V skratke vysvetlila jej výhody a nevýhody.

Výhody:
- zlepší obraz knižnice, zvýši záujem používateľov,
- zefektívni služby pre používateľov prepojením katalógov a výpožičného procesu,
- urýchli realizáciu pracovných úkonov knihovníka (napr. vypisovanie zoznamov používateľov,
vypisovanie evidenčných listov používateľov, vedenie evidencie štatistických ukazovateľov),
- obmedzí nákup a používanie klasických ŠEVT-om vydávaných tlačív
- takmer okamžite umožní zobraziť a vytlačiť štatistické prehľady z rôznych hľadísk v súlade so
štatistickými výstupmi, ktoré sú potrebné pre vyplnenie ročných štatistických výkazov o
činnosti knižnice (fondy, používatelia, výpožičky),
- podstatne skráti čas, potrebný na revíziu knižničných fondov (z niekoľkých týždňov na
niekoľko hodín),
- zefektívni vyraďovanie knižničných dokumentov,
- vygeneruje upomienky (upomínanie používateľov po uplynutí výpožičnej lehoty).
Nevýhody:
- časovo náročné retrospektívne vkladanie údajov do databázy, ktoré vyžaduje strednu úroveň
ovládania práce s IT technológiami
- údržba a inovácia technického vybavenia a aktualizácia zakúpeného programu
(upgrade),
- potreba systematického vzdelávania a školení.
V závere uviedla, že už začali riešiť prvú nevýhodu a to časovo náročné vkladanie údajov do databázy.
Aby výdavky súvisiace s touto prácou nezasiahli obecný rozpočet, starostka podala na úrad práce
žiadosť o poskytnutie dobrovoľníckej služby, v rámci ktorého sa zamestnal jeden nezamestnaný občan
z našej obce. Ten za obdobie 6 mesiacov pracoval v knižnici a vkladal údaje do systému.
Vzhľadom k tomu, že projekt skončil, bola podaná ďalšia žiadosť. Ak ju úrad práce schváli, na
miesto knihovníka na obdobie od 1. 5. do 31. 10. 2018 by mala nastúpiť pani Eva Semanová.
Keďže štatút obecnej knižnice stanovuje, že knihovníka schvaľuje obecné zastupiteľstvo,
predkladá sa tento bod na dnešné rokovanie.
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Návrh na uznesenie č. 162/2018 zo dňa 03. 04. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
s ch v a ľ u j e
na obdobie od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 za knihovníčku obecnej knižnice pani Evu Semanovú.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

Bod č. 8: ROZPOČTOVÉ OPATRENIA Č. 2/2018 A 3/2018 – presuny medzi položkami
a povolené prekročenie rozpočtu
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov, že v mesiaci február 2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.
2/2018 a v marci 2018 rozpočtové opatrenie 3/2018.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 – presun medzi položkami a povolené prekročenie rozpočtu bolo prijaté
z dôvodu zmeny evidovania a rozpočtovania príjmov za stravu detí v školskej jedálni. Doteraz tieto príjmy
neboli súčasťou rozpočtu. Podľa najnovšieho usmernenia je potrebné ako súčasť rozpočtu vykazovať aj
tieto príjmy.
Ďalej súčasťou rozpočtového opatrenia bolo zapracovanie účelového daru vo výške 100,00 €, ktorý obci
poskytla spoločnosť Márius Pedersen na pokrytie výdavkov spojených s organizovaním detského
karnevalu.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 – presun medzi položkami a povolené prekročenie rozpočtu bolo prijaté
na základe zapracovania poskytnutej dotácie v objeme 1 400,00 € na financovanie DHZ. Z dôvodu nižšieho
počtu predškolákov, bola upravená aj táto suma.
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Návrh na uznesenie č. 163/2018 zo dňa 03. 04. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na

ved om ie

rozpočtové opatrenie č. 2/2018 a 3/2008 – presuny medzi položkami a povolené prekročenie rozpočtu
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.

Bod č. 9: ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 4/2018
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov, že od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
nastali nové skutočnosti, ktoré je potrebné zapracovať do rozpočtu.
Jedná sa o dopracovanie projektovej dokumentácie na IBV k Rožkovanom. Pred samotným
začatím územného konania sa k uvedenej projektovej dokumentácii vyjadrovali všetky dotknuté orgány.
Na základe vyjadrenia VSD spoločnosti, vzhľadom k tomu, že v obci je nepostačujúca kapacita
pre napojenie nových domov, je potrebné vybudovať nové VN rozvody, novú trafostanicu a NN
rozvody.
Vzhľadom k tomu, že obec nemá finančné zdroje na zrealizovanie vyššie uvedenej požiadavky,
oslovila starostka kompetentných zástupcov VSD so zámerom, aby uvedenú výstavbu VN, NN
a trafostanice realizovala VSD.
Po vzájomných jednaniach VSD súhlasila. Obec už podpísala s VSD zmluvu o budúcej zmluve
a VSD splnomocnila obec na konanie vo veciach majetkoprávneho vysporiadania, územného
a stavebného rozhodnutia. Súčasťou zmluvy je aj dojednanie, že náklady na dopracovanie projektovej
dokumentácie a výdavky s tým spojené uhradí následne formou refundácie VSD.
Dopracovanie projektovej dokumentácie, podľa podmienok VSD je vo výške 2 600,00 €. Túto
sumu je potrebné zapracovať do rozpočtu. Po úhrade obec požiada VSD o refundáciu.
Nesúhlasné stanovisko k predloženej PD dalo aj Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru. Žiadalo do projektovej dokumentácie dopracovať miestnu komunikáciu, chodník, otočisko a
protipožiarnu bezpečnosť. Výdavky na tieto úkony sú vo výške 640,00 €, ktoré je taktiež potrebné
zapracovať do rozpočtu.
Aby obec nemusela na pokrytie vyššie uvedených výdavkov použiť rezervný fond, hľadali sa
rezervy v bežných výdavkoch , resp. v príjmoch.
Šetrenie v objeme 1 400,00 € bude na položkách DHZ , pretože obci na krytie výdavkov DHZ
bola poskytnutá dotácia v objeme 1 400,00 €. V príjmovej časti sa pri tvorbe rozpočtu na rok 2018
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nezahrnula celková výška podielovej dane, čiže aj tam vznikla rezerva, ktorú je možné použiť na
pokrytie výdavkov spojených s dopracovaním PD. Následne sa tieto financie, po zrefundovaní VSD ,
vrátia späť do obecného rozpočtu.
Výdavky na ostatné siete v lokalite IBV plánuje obec pokryť nasledovne:
- voda, kanál – rokuje s vodárňami, aby to realizovali oni
- plyn, verejné osvetlenie, odvodňovací kanál, miestna komunikácia , chodník – z regionálneho
príspevku menej rozvinutých okresov

Návrh na uznesenie č. 164/2018 zo dňa 03. 04. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 nasledovne:
ROZPOČET 2018

HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE

v EUR po zmene

100

Daňové príjmy

145.314,00

200

Nedaňové príjmy

7.369,24

300

Granty a transfery

10.247,17

400

Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami

23.804,76

500

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

0,00

PRÍJMY SPOLU:

186.735,17

600

Bežné výdavky

141.245,17

700

Kapitálové výdavky

800

Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami

40.290,00
5.200,00

VÝDAVKY SPOLU:

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

186.735,17

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené
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Bod č. 10: RôZNE
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka v rôznom informovala poslancov o udalostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva.

1. Na základe opätovných sťažností pani Šarišskej na pani Grešovú vo veci nedodržiavania
výstavby drobných stavieb v súlade s ohlásením bol nariadený Štátny stavebný dohľad.
Na tretí pokus sa dňa 14. 3. 2018 uskutočnil. Vzhľadom k tomu, že pani Grešová
nepostupovala v súlade s Ohlásením, ktoré podala na stavebný úrad, bola jej stavba
pozastavená.
Musí požiadať o nové konanie, ale už nie o Ohlásenie drobnej stavby , ale o dodatočné
stavebné povolenie za trojnásobný poplatok (150 €).
2. Na základe opakovanej sťažnosti pani Slimákovej vo veci padajúceho plota pána Osifa
na jej pozemok a na presahujúce konáre stromov pána Osifa na pozemok pani
Slimákovej, bol pán Osif telefonicky upovedomený o danej sťažnosti. Dohodlo sa
stretnutie na mieste na 24. 3. 2018. Avšak pán Osif sa nedostavil.
Opätovne bol telefonicky kontaktovaný a mal by prísť v týždni od 4. do 6. apríla.
3. Oprava cesty k p. Lukčíkovi
Pri územnom konaní na rekonštrukciu miestnych komunikácii bola zo strany životného
prostredia vznesená požiadavka predložiť stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
k odvodňovaciemu kanálu, ktorý vedie od domu p. Lukčíka a vyusťuje pod brehom na
pozemok, ktorý nie je majetkom obce, ale majetkom 212 vlastníkov.
Naviac, pozemok susedí s komunikáciou, ktorú spravuje SUC PSK a ktorá bola
prednedávnom zrekonštruovaná.
Pri územnom konaní bola zo strany SUC PSK vznesená požiadavka doplniť projektovú
dokumentáciu o riešenie odvedenia vody do recipientu. Vzhľadom k tomu, že pozemok,
na ktorý voda vyusťuje má 212 vlastníkov, v tomto čase nie je možné danú požiadavku
splniť.
Škoda, že sa v minulosti tieto odvodňovacie kanály neurobili tak, aby teraz s nimi nebol
problém. Zvláštny spôsob, odviesť vodu z obce niekomu na pozemok a tam to končí. Či
je to pri p. Lukčíkovi, či pri obecnom úrade, pri ihrisku alebo na konci dediny, kde teraz
je problém s vydaním územného rozhodnutia pre vybudovanie infraštruktúry k novej
IBV.
Keďže vyššie spomínané požiadavky nevie obec v krátkom čase splniť, miestna
komunikácia sa teraz nebude rekonštruovať.
Vzhľadom k tomu, že je v zlom stave, urobí sa na nej zatiaľ bežná oprava po zime, aby
sa dala používať.
4. Zákon č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku stanovuje v §30 odseku (1) povinnosť orgánu územného plánovania, ktorým je
obec Jakubova Voľa , „sústavne sledovať, či sa nezmenili územno-technické,
hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia
organizácie územia“, ako aj v §30 odseku (4) stanovuje, že „obec a samosprávny kraj sú
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povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný
plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový
územný plán“. Okrem zákonnej povinnosti preskúmať aktuálnosť územného plánu,
vyplynuli potreby preskúmania aj z nasledovných dôvodov:
• zmeny niektorých východiskových podkladov pre stanovenie výhľadového rozvoja
mesta – demografické trendy, nová bytová výstavba
• posúdenie voči zmenám záväznej časti nadradenej územnoplánovacie dokumentácie
• reálne čiastkové zmeny funkčného využitia územia obce
•nové zámery rozvoja obce a súkromných investorov vo funkčnom využití územia.
Územný plán obce Jakubova Voľa bol schválený 13.12.2013. V súlade so zákonom
a s novými skutočnosťami je potrebné do územného plánu zapracovať:
a) rozšíriť lokalitu IBV k R*ožkovanom ( z výhľadu premiestniť do návrhu) – veľký dopyt
po pozemkoch) – v tejto súvislosti osloviť majiteľov pozemku o odpredaj obci za
hodnotu znaleckého posudku , obec následne odpredá záujemcom a zo získaných FP
vybuduje infraštruktúru. V opačnom prípade nech infraštruktúru buduje ten, kto
pozemky predáva.
b) ďalší návrh zo strany občanov je rozšíriť IBV ešte aspoň o dva pozemky smerom
k cintorínu od Slava Urdzíka
c) v prípade, že sa odsúhlasí zámer vybudovania vodnej plochy, tak aj toto treba
zapracovať do územného plánu
Zmeny a doplnky územného plánu sú aj časovo aj finančne náročné. Je možnosť získať
dotáciu na realizáciu týchto zmien.
d) iné návrhy
5. Krajnice ciest
Starostka oslovila poslancov s problémom nedokončených krajníc po rekonštrukcii
miestnych komunikácii. Pri rekonštrukcii boli krajnice riešené dosýpaním hliny, ktorá
sa však v čase nepriaznivého počasia vynáša na miestnu komunikáciu, či odstrekujúce
blato poškodzuje majetok občanom.
Treba dať nejaký návrh, ako to riešiť, pretože občania začínajú na tieto verejné
priestranstva pred svojimi domami rozmiestňovať veľké kamene, čím bránia prejazdu
vozidiel. Cesta nemá takú šírku, aby sa na nej obišli dve vozidla. Musia zájsť aj na
krajnicu a tam im prekážajú uložené kamene. Ak dôjde k poškodeniu majetku – auta, kto
bude znášať náklady.
Poslanec Hnath z vlastnej skúsenosti navrhol, aby sa tam postupne dosypovali kamienky
a tak sa povrch spevnil.
Starostka navrhla, že sa poradí s firmou, ktorá má v danej oblasti skúsenosti a bude
poslancov informovať o najvhodnejšom postupe.
6. Komunitný plán sociálnych služieb
Posledná novela zákona o sociálnych službách priniesla pre obce a mestá novú
povinnosť a to v termíne do 30. 6. 2018 schváliť nové komunitné plány sociálnych
služieb. V súvislosti s tým bude do každej domácnosti doručený dotazník a na základe aj
jeho výsledkov bude spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb v našej obci.
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7. Vydané územné rozhodnutie na rekonštrukciu miestnych komunikácií
Bolo vydané územné rozhodnutie na rekoštrukciu miestnych komunikácii, takže
počkáme na právoplatnosť a môžeme požiadať o vyňatie poľnohospodárskej pôdy .
Súčasne podáme žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
V tejto súvislosti, na pokrytie výdavkov na realizáciu rekonštrukcie MK boli podané
dve žiadosti o získanie dotácie a to na Ministerstvo financií v objeme 13 500,00 € (
maximálne toľko sa mohlo žiadať) a na Úrad vlády v objeme 15.000,00 €. Verím, že
aspoň jednu nám schvália.
Po vydaní stavebného povolenie začneme s verejným obstarávaním na zhotoviteľa
stavby.
8. Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na IBV k Rožkovanom
Bola podaná žiadosť o územné rozhodnutie IBV k Rožkovanom. Stále však ešte
nemáme vyjadrenie SVP, hasičov a KDI. Verím, že to termínu územného konania sa
vyjadria , resp. prídu na konanie.
9. 2 % na letný stanový tábor
Starostka informovala , že oslovila niekoľko ľudí, či by nevenovali 2% dane na pokrytie
výdavkov letného tábora ( minulý rok 246,00 €). Aj teraz niektorí prispeli, tak bude
aspoň na časť výdavkov.
10. Príprava územia na výstavbu infraštruktúry k novej IBV k Rožkovanom
V termíne stanovenom na výrub drevín bol zrealizovaný výrub v lokalite IBV
k Rožkovanom na trase , kde bude realizovaná infraštruktúra. Stromy sa rezali na dĺžku
4 m. Guliače sa použijú na výstavbu altánku.
11. Projekty z úradu práce
V apríli končí projekt, na základe ktorého bol v obci zamestnaný p. Cicman. Keďže
ďalej na tejto projekt pracovať nemôže, hľadajú sa nové možnosti. Tento sa projekt sa
môže využiť, ale miesto sa musí pre obsadiť iným uchádzačom o zamestnanie. Obec
podala žiadosť na p. Straku.
12. Dobrovoľnícka služba
Na dobrovoľnícku službu boli podané dve žiadosti a to pre pani Semanovú do knižnice
a pani Mackaničovú do škôlky. Popri tom obec plánuje s týmito silami urobiť evidenciu
hrobových miest a pripraviť tak podklady pre pasportizáciu cintorína.
13. Záverečný účet
V piatok sa ohlásila audítorka na overenie účtovnej závierky za rok 2017 a následne
obec zvolá obecné zastupiteľstvo na prerokovanie záverečného účtu za rok 2017.
14. vnútorné smernice a VZN
Na najbližšie zastupiteľstvo obec pripravuje VZN – požiarny poriadok obce,; smernicu
o vedení kroniky, Komunitný plán sociálnych služieb .
15. Ponuka obedov
Novovzniknutá spoločnosť z Pečovskej Novej Vsi ponúka donášku obedov za hodnotu
2,80 €. Vhodné hlavne pre dôchodcov, ale aj ostatných občanov.
16. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku cezhraničná spolupráca
HUSKROUA
V marci bola obci doručená žiadosť o doplnenie podkladov k žiadosti o poskytnutie NFP
na vybudovanie Multispoločenského centra a obstaranie záhradných kompostérov,
traktora a príslušenstva. V stanovemom termíne obec požadavané doklady predložila.
Vyhodnotenie žiadosti by malo byť do konca mesiaca jún.
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17. Predbežný rozpočtový náklad IBV k Rožkovanom a zdroje krytia
Objekt
Rozpočtový náklad
Zdroj krytia
37 390,00
Vodárne?
Splašková kanalizácia
27 990,00
Vodárne?
Vodovod
12 700,00
Regionálny príspevok
Plynovod
12 050,00
Regionálny príspevok
Verejné osvetlenie
48 090,00
VSD
VN prípojka
7 980,00
VSD
NN prípojka
30 000,00
VSD
Trafostanica
7
700,00
Stavebníci
Odberné zariadenia
Zatiaľ nerozpočtovaný
Regionálny príspevok
Komunikácia
Zatiaľ nerozpočtovaný
Regionálny príspevok
Chodník
Zatiaľ nerozpočtovaný
Regionálny príspevok
Odvodňovací kanál
18. Bezplatné napojenie na kanál a vodu
V rámci projektu „Napojme sa „ sa prihlásilo sa 21 občanov, ktorí majú záujem napojiť
sa na verejný vodovod u a 13 občanov na verejnú kanalizáciu. Ostatní, ktorí sa na
verejnú kanalizáciu nepripoja a majú vlastné žumpy, budú musieť obci predložiť
doklady o tom, ako likvidujú obsah žúmp.
19. VKK
Starostka informovala, že v najbližších dňoch bude pristavený veľkokapacitný kontajner
20. Starostka požiadala poslancov, aby svoju pozornosť upriamili na nedovolené sypanie
akéhokoľvek odpadu na ktorýkoľvek pozemok v obci. Pri zistení, že sa také niečo deje,
je potrebné občana upozorniť a nedovoliť mu svoj zámer uskutočniť. Každý druh
odpadu a hlavne spôsob jeho nakladania je definovaný vo VZN a v zákone o odpadoch.
Bod č. 11: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Starostka oslovila poslancov, aby v tomto bode predniesli svoje požiadavky, resp. požiadavky
občanov. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne požiadavky.
Bod č. 12: ZÁVER
Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť
a ukončila 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 o 20 30 hod.
V Jakubovej Voli 03.04.2018
Zapísala: Ing. Magdaléna Sasaráková
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Ivan Minárik

..........................................................

Ing. Jozef Mizerák

..........................................................

Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce, v. r.
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