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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 zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 7. marca 2019 o 17 00 hod.  

 

 

 

 

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

 

Prezenčná listina:  

 

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Ing. Peter Ďuriš Poslanec neprítomný ospravedlnený  

Ladislav Futej  Poslanec prítomný 17 00 hod. – 19 00 hod 

Ing. Vladimír Mačo Poslanec prítomný  17 00 hod. – 19 00 hod 

Mgr. Ivan Minárik Poslanec prítomný 17 00 hod. – 19 00 hod 

Ing. Stanislav Rimský Poslanec prítomný 17 00 hod. – 19 00 hod 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 17 00 hod. – 19 00 hod 

Ing. Alžbeta Semanová  
hlavná kontrolórka 

obce 
prítomná 

 

ospravedlnená 

Mgr. Štefánia Haviarová zapisovateľka neprítomná ospravedlnená 

  

 

Priebeh rokovania 

 

1. OTVORENIE ZASADNUTIA  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

 

 

Zápis z rokovania: 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli otvorila a viedla starostka obce Ing. 

Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala všetkých prítomných. Keďže hlavným bodom  rokovania 
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obecného zastupiteľstva bolo zhodnotenie stavu rozpracovaných investičných akcií a určenie priorít na 

rok 2019, odobrali sa poslanci do terénu, kde prešli obec a zhodnotili vyššie spomínané oblasti. 

Z obhliadky vzišli tieto závery: 

 

1. Rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom cintorín a vybudovanie odvodňovacieho 

kanála – rozostavaná investičná akcia 
Zatiaľ zrealizovaná výstavba spevnenej plochy pri kostole, osadenie odvodňovacích tvárnic 

takmer po celej dĺžke odvodňovacej priekopy,  osadená kalová jama, osadený dláždený 

odvodňovací rigol. 

 

Treba ešte zrealizovať – doloženie zvyšku odvodňovacích tvárnic v priekope, obsypanie 

priekopy a spevnenie okrajov, vyčistenie existujúcej rošty, osadenie odvodňovacieho žľabu 

v telese cesty, vyrovnanie terénu, vysypanie cesty podkladov vrstvou, položenie asfaltu . 

 

Mimo investičnej akcie je potrebné upraviť plochu na parkovanie pri cintoríne. Táto plocha sa 

neriešila v rámci prebiehajúcej investičnej akcie, pretože v tom čase obec ešte nemala daný 

pozemok vo svojom majetku, tak sa to nedostalo ani do projektovej dokumentácie. Pozemok bol 

zaťažený exekúciou a vysporiadanie trvalo dosť dlho.  

 

Stanovisko poslancov:  makadam v minimálne dvoch vrstvách ( dve  frakcie). 

 

2.  Preloženie stĺpa elektrického vedenia pri kostole 
Od 21. marca 2019 začína VSD spoločnosť s výmenou stĺpov elektrického vedenia. V rámci 

tejto akcie požiadala obec o preloženie stĺpa, ktorý stojí pred kostolom, na mieste, kde by mohli 

vzniknúť  parkovacie miesta. Stĺp bude preložený smerom ku kaplnke (pri prekladke treba dať 

pozor na prípojku vody). 

 

Stanovisko poslancov: súhlasia  

 

3. Odstavná plocha pod kostolom 

Zo strany občanov bola vznesená požiadavka úpravy plochy pod kostolom pre parkovanie áut 

v čase konania bohoslužieb. Pozemok je majetkom obce.  

Starostka navrhla, aby sa terén vyložil betónovými kockami, ktoré sa vybrali z odvodňovacej 

priekopy ( z tej, ktorá sa rekonštruuje).  

 

Stanovisko poslancov: makadam v minimálne dvoch vrstvách (dve frakcie). 

 

4. Odstavná plocha pri materskej škole 

Obec ešte v roku 2017 požiadala Slovenský pozemkový fond o dlhodobý prenájom pozemku 

oproti materskej škole, ktorý by slúžil ako plocha na dočasné parkovanie ( v čase, keď rodičia 

privezú a vyberajú deti z materskej školy).  

SPF zaslal obci zmluvu na podpis, ale nakoniec ju nepodpísal z dôvodu, že je tam neznámy 

vlastník.  

Poslanec Ďuriš tlmočil prostredníctvom starostky požiadavku, aby sa tam uložili betónové 

kocky. V prípade, že sa ozve niekto z dedičov, betónové kocky  sa odstránia.  

 

Stanovisko poslancov: jednať s potencionálnymi dedičmi a potom daný problém riešiť. 

 

5. Rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom k p. Lukčíkovi 

V júli 2017 dala obec spracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie smerom k p. Lukčíkovi. V decembri podala návrh na vydanie územného 

rozhodnutia. Účastníkom konania bola aj Správa a údržba ciest PSK, ktorá vydala nesúhlasné 

stanovisko z odôvodnením, že najprv treba vyriešiť problém z vodou, ktorá steká z kanála pod 

ich cestu a poškodzuje ju. Keďže obec v tom čase nemala spracovanú žiadnu PD na 
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rekonštrukciu odvodňovacieho kanále, táto trasa sa z územného konania vypustila a predmetom 

zostala iba cesta k cintorínu.  

 

Obec danú problematiku riešila so SUC PSK ešte v čase, keď rekonštruovali prístupovú cestu do 

obce. Navrhovala , aby sa voda zviedla priamo do Torysy. No požiadavke nebolo vyhovené 

z odôvodnením, že SUC PSK takúto investíciu nemá v pláne ani v rozpočte. A tak zrealizovali  

iba položenie asfaltového krytu.  

 

Vzhľadom k tomu, že je opäť možnosť získať finančné prostriedky na jej rekonštrukciu, 

starostka navrhla, aby sa voda zviedla v telese cesty do miestneho potoka. Riešilo by sa to cez 

pozemok SPF, ale ten by to obci bezodplatne previedol, nakoľko je tam už existujúca cesta . 

Všetky ostatné alternatívy zasahujú do pozemku súkromných osôb ( na jednom pozemku 212 

vlastníkov). 

 

Stanovisko poslancov: dať spracovať projektovú dokumentáciu a odviesť vodu priamo do 

Torysy, prepychom cez cestu III. triedy (SUC PSK).  

 

Tu je ale potrebné vstúpiť do jednania so SUC PSK, či s takouto alternatívou bude súhlasiť. No  

a samozrejme so súkromnými vlastníkmi a s SPF. A to bude trvať dlhšiu dobu.  

 

6. Rozšírenie existujúcej cesty smerom k Rožkovanom  

Vzhľadom k tomu, že Krajský dopravný inšpektorát vydal nesúhlasné stanovisko k vybudovaniu 

infraštruktúry v novej lokalite IBV k Rožkovanom, z dôvodu nevyhovujúcej existujúcej cesty 

(úzka cesta ) , obec dala prepracovať projektovú dokumentáciu a rozšírenie existujúcej cesty 

bude riešiť cez projekt Eurovelo 11.  

 

Do nového územného konania na vybudovanie infraštruktúry v IBV k Rožkovanom pôjdu 

všetky objekty okrem cesty a chodníka.  

 

Stanovisko poslancov: súhlasia 

 

7. Zamokanie budovy OcÚ 

 

Obec plánuje podať žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na riešenie nepriaznivého stavu 

zamokania budovy obecného úradu. Súčasťou žiadosti bude aj výmena kúrenia v sále kultúrneho 

domu.  

 

Stanovisko poslancov : súhlasia  

 

Po obhliadke vyššie uvedených objektoch pokračovalo zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom 

úrade.  

 

 

 

2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Za zapisovateľku bola určená starostka a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci 

Ladislav Futej a Mgr. Ivan  Minárik. 
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3. RÔZNE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

V rôznom starostka informovala: 

1. Od nového roka  vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá stanovila nové podmienky výpočtu 

poplatku za uloženie komunálneho odpadu. Výška je závislá od úrovne vytriedenia odpadu 

vyjadreného v percentách. Obec v roku za rok 2018 dosiahla úroveň vytriedenia vo výške 40,35 

% a na základe toho jej bol stanovený poplatok vo výške 7,00 € /t odpadu.  

V tomto smere treba robiť osvetu medzi občanmi, aby sa triedeniu venovala náležitá pozornosť, 

lebo výška poplatku sa prepočíta každý rok.  

2. Pracuje sa na žiadosti o poskytnutie dotácie na vybudovanie detského ihriska v areáli materskej 

školy . Je možné žiadať od 8 do 12 000 tis.€. 

3. Najbližšie akcie: 

- voľby prezidenta SR 

- pravdepodobne 8. mája 2019 vysvätenie a osadenie sochy sv. Floriána 

- 12. mája – deň matiek  

- 25. mája – majáles 

4. Od 21. do 25. marca 2019 začína výmena stĺpov elektrického vedenia . V tom čase bude 

odstávka elektrickej energie. Upozornenie zverejnené na úradnej tabuli, internetovej stránke 

a bude sa aj hlásiť.  

5. Stav financií:  

k 1.1.2019 na rezervnom fonde      30 925,69 

prebytok hospodárenia za rok 2018, ktorý sa odvádza na RF 23 976,81 

Spolu        54 902,50 

 

podielová daň vyššia oproti schválenému rozpočtu o   22 266,00 

preplatok za rok 2018 na energiách       2 067,00 

šetrenie na preddavkoch obecný úrad       1 304,00  

šetrenie na preddavkoch MŠ       1 202,00  

spolu        26 839,00 

 

refundácia za spracovanie projektovej dokumentácie   12 000,00 

 

Uvedené zdroje v sume 93 741,00 , z toho  11.000,00 už zapracované v rozpočte, zvyšok   sú to 

finančné prostriedky, ktoré ešte nie sú zahrnuté do rozpočtu a budú slúžiť hlavne na investičné 

akcie a spolufinancovanie projektu Multispoločenské a kultúrne centrum.  

 

 

 

 

6. DISKUSIA A INTERPELÁCIA POSLANCOV 

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Futej, ktorý predniesol návrh zriadiť chránenú dielňu. Ako 

dôvod uviedol, že v časovom horizonte cca dvoch rokov bude obec nútená všetky služby si 

objednať, nakoľko nebude mať kto pracovať na menších obecných službách.  

 Starostka interpeláciu zobrala na vedomie a bude sa ňou zaoberať. 
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 Ďalej otvoril diskusiu na tému biologický rozložiteľného odpadu, konkrétne skladovania 

konárov pri ihrisku. Navrhol aby sa našla nová lokalita. Zatiaľ obec novú lokalitu nemá. Starosta berie 

pripomienku na vedomie a bude hľadať riešenie.  

 

 

7. ZÁVER 

 

 Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva . 

 

V Jakubovej Voli  07. 03. 2019 

Zapísala: Ing. Magdaléna Sasaráková 

 

Overovatelia zápisnice:  Ladislav Futej   .......................................................... 

 

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

 

    

 

 

 

 

       Ing. Magdaléna Sasaráková 

                     starostka obce 


