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

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli,
ktoré sa uskutočnilo dňa 4. apríla 2019 o 18 00 hod.

Miesto konania:

zasadačka obecného úradu (1. posch.)

Prezenčná listina:
Funkcia

Prítomnosť

Čas

Ing. Peter Ďuriš

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 10 hod

Ladislav Futej

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 10 hod

Ing. Vladimír Mačo

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 10 hod

Mgr. Ivan Minárik

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 10 hod

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 10 hod

starostka obce

prítomná

18 00 hod. – 19 10 hod

Ing. Alžbeta Semanová

hlavná kontrolórka
obce

prítomná

Mgr. Štefánia Haviarová

zapisovateľka

prítomná

Meno a priezvisko
Poslanci:

Za obecný úrad:
Ing. Magdaléna Sasaráková

18 00 hod. – 19 10 hod
18 00 hod. – 19 10 hod

Priebeh rokovania
1. OTVORENIE ZASADNUTIA
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce
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Zápis z rokovania:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli otvorila a viedla starostka obce
Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala všetkých prítomných. 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.
Návrh na uznesenie č. 230/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli zo dňa 04.04.2019 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 hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018
Rozpočtové opatrenia č. 1/2019, 2/2019 a 3/2019 – presuny medzi položkami a povolené
prečerpanie rozpočtu
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 a odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
k navrhovanej zmene
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jakubova Voľa č. 31/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN Obce Jakubova Voľa č. 29/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na
rok 2019
Žiadosť obce Pečovská Nová Ves o poskytnutie finančnej dotácie na činnosť CVČ na rok
2019
Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
Schválenie Požiarneho poriadku obce Jakubova Voľa
Územný plán obce Jakubova Voľa – preskúmanie v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
Rôzne
Diskusia a interpelácia poslancov
Záver

Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0
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2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Za zapisovateľku bola starostkou obce určená pracovníčka obecného úradu Mgr.
Štefánia Haviarová a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Stanislav Rimský
a Ing. Vladimír Mačo.
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. Peter Ďuriš
Návrh na uznesenie č. 231/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivan Minárik a Ing. Peter Ďuriš
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÉ
Predkladatelia:
Meno
Ing. Alžbeta Semanová

Funkcia

Útvar/Orgán

kontrolórka obce

Zápis z rokovania:
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14. marca 2019 bolo prijaté uznesenie
č. 229/2019, ktoré ukladalo starostke zapracovať zmeny financovania prác naviac na stavbe
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií smer cintorín“ v celkovej výške 4.571,00 € do rozpočtu.
S t r a n a 3 | 12

Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že uznesenie je splnené, uvedené položky sú
zapracované v rozpočtovom opatrení č. 4/2019, ktoré je predmetom dnešného – najbližšieho
rokovania.
Návrh na uznesenie č. 232/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedom ie
správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

Proti

0

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
5. SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK
2018
Predkladatelia:
Meno
Ing. Alžbeta Semanová

Funkcia

Útvar/Orgán

kontrolórka obce

Zápis z rokovania:
Hlavná kontrolórka obce v priebehu hodnoteného obdobia vykonávala kontrolnú činnosť,
rozsah ktorej jej vyplýval z príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení. Táto činnosť
bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2018, ktorý bol schválený
obecným zastupiteľstvom.
Plán kontrolnej činnosti na rok 2018:
Rozpočet obce – kontrola rozpočtu bola zameraná aj na dodržiavanie par. 13 odst. 1 a 2 a par.
12 odst. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky.
Kontrola účtovných dokladov – kontrola dokladov bola zameraná hlavne na dodržiavanie
zákona č. 431/2002 Z.z. – o účtovníctve a na dodržiavanie Metodického usmernenia MF SR č.
MF/010175/2004-42, ktorým bola určená ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri
kontrole neboli zistené závažné porušenia zákona.
Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňovanie dokumentov. Pri kontrole zverejňovania
zmlúv neboli zistené dostatky a údaje zverejňované o zmluvách sú v súlade so zákonom
o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejnené objednávky boli všetky zverejnené
v zákonom termíne a z faktúr boli zverejnené všetky údaje uvedené v par. 5 zákona
o slobodnom prístupe k informáciám. Ing. Mačo uviedol, že objednávky a faktúry sa nemajú
zverejňovať so spätným dátumom.
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Návrh na uznesenie č. 233/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedom ie
správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2018
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

Proti

0

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
6. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA Č. 1/2019, 2/2019 A 3/2019 – PRESUNY MEDZI
POLOŽKAMI A POVOLENÉ PREČERPANIE ROZPOČTU
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Zákon o rozpočtových pravidlách umožňuje subjektom verejnej správy v rámci rozpočtového
roka vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Obec od začiatku rozpočtového roka vykonala tri rozpočtové opatrenia a to presunom medzi
jednotlivými položkami a povoleným prekročením výdavok v súvislosti s vyššími príjmami –
dotáciami. Celkový rozpočet sa navýšil iba o položky, ktoré obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
a to o dotácie zo ŠR - REGOB, voľby prezidenta, dotácia na stravu pre predškolákov, dotácia
z ÚPSVaR.
Návrh na uznesenie č. 234/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedom ie
rozpočtové opatrenie č. 1/2019, 2/2019 a 3/2019 – presuny medzi položkami a povolené
prečerpanie rozpočtu
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

Proti

0

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
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7. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 4/2019 A ODBORNÉ
STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NAVRHOVANEJ ZMENE
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Rozpočet na rok 2019 bol schválený ako vyrovnaný a v čase jeho zostavovania sa vychádzalo
z výšky podielovej dane v roku 2018.
Vzhľadom k tomu, že už sú známe viaceré ukazovatele, ktoré ovplyvnia výšku rozpočtu,
starostka predložila poslancom na rokovanie úpravu rozpočtu, ktorá sa týka týchto akcií:
- Multispoločenské a kultúrne centrum
o Príjmy – dotácia vo výške
178.203,00 Eur
o Výdavky vo výške
204.570,00 Eur
- Dopracovanie projektovej dokumentácie IBV k Rožkovanom
o Výdavky vo výške
500,00 Eur
- Dopracovanie projektovej dokumentácie a výškopisné zameranie - rekonštrukcia MK
a vybudovanie odvodňovacieho kanála (smer dom súpisné č. 1)
o Výdavky vo výške
700,00 Eur
- Detské ihrisko v areáli materskej školy
o Príjmy – žiadaná dotácia vo výške 11.835,00 Eur
o Výdavky vo výške
12.894,00 Eur
- Zamokanie budovy obecného úradu a výmena gamatiek
o Príjmy – žiadaná dotácia vo výške 13.500,00 Eur
o Výdavky vo výške
21 000,00 Eur
- Obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce
o Výdavky vo výške
2.000,00 Eur
1
- Pasportizácia cintorína
o Výdavky vo výške
1.000,00 Eur
- Údržba oplotenia a areálu materskej školy
o Výdavky vo výške
800,00 Eur
Financovanie ako aj plánované príjmy z dotácií sú zapracované v navrhovanom rozpočtovom
opatrení, ku ktorému poslanci nemali námietky.
Návrh na uznesenie č. 235/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedom ie
stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanej zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2019
a
schvaľuje
návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2019 Rozpočtovým opatrením č. 4/2019:
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ROZPOČET 2019
v EUR po zmene

HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE
100

Daňové príjmy

159.323,00

200

Nedaňové príjmy

300

Granty a transfery

400

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

57.469,37

500

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

0,00

8.051,00
188.705,88

PRÍJMY SPOLU:

413.549,25

600

Bežné výdavky

167.420,25

700

Kapitálové výdavky

240.929,00

800

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

5.200,00

VÝDAVKY SPOLU:

Hlasovanie :
Stanovisko

413.549,25

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

8. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKUBOVA
VOĽA Č. 31/2019, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN OBCE JAKUBOVA
VOĽA Č. 29/2018 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY
NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO SÍDLOM
NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVA VOĽA NA ROK 2019
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
V rozpočtovom opatrení č. 4/2019 boli navrhované aj úpravy rozpočtu Materskej školy.
Takouto úpravou rozpočtu je potrebné zároveň upraviť aj výšku dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy podľa navrhovaného rozpočtu. Táto zmena výšky bola zapracovaná do
Návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubova Voľa č. 31/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN obce Jakubova Voľa č. 29/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
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dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok
2019 pôvodne so zmenou v ČL. 3 na sumu 1.713,76 Eur. Nakoľko však bola zmena rozpočtu
Materskej školy zmenená v nižšej sume s akou sa počítalo, zmena v Čl. 3 bola schvaľovaná na
sumu 1.663,48 Eur.
K predloženému návrhu VZN č. 31/2019 s úpravou sumy na v Čl. 3 na 1.663,48 Eur, nemali
poslanci žiadne pripomienky a s návrhom súhlasili.
Návrh na uznesenie č. 236/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jakubova Voľa č. 31/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Obec Jakubova Voľa č. 29/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2019
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

9. ŽIADOSŤ OBCE PEČOVSKÁ NOVÁ VES O POSKYTNUTIE FINANČNEJ
DOTÁCIE NA ČINNOSŤ CVČ NA ROK 2019
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala, že v súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov z rozpočtu
obce pre CVČ (Centrum voľného času) bola na obecný úrad v roku 2019 prijatá jedna žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov.
Obec Pečovská Nová Ves požiadala za ZŠ v obci Pečovská Nová Ves o finančné prostriedky na
rok 2019 vo výške 40,00 Eur na jedného žiada na jeden kalendárny rok.
Poslanci so žiadosťou súhlasili a výšku dotácie schválili podľa požadovanej výšky žiadateľa.
Návrh na uznesenie č. 237/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ pre obec Pečovská Nová Ves na rok 2019 vo
výške 40,00 Eur na jedného žiaka na jeden kalendárny rok
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

10. SCHVÁLENIE ROKOVACIEHO PORIADKU OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V JAKUBOVEJ VOLI
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
V zmysle § 11, ods. 4, písm. k) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
okrem iného vyhradené schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
a zásady odmeňovania poslancov.
Vzhľadom k tomu, že rokovací poriadok obce Jakubova Voľa bol schválený iba na volebné
obdobie 2014 – 2018, starostka predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva nový rokovací
poriadok, bez ohraničenia doby volebného obdobia.
Mgr. Ivan Minárik mal k rokovaciemu poriadku jeden pozmeňujúci návrh. Navrhol zapracovať
do rokovacieho poriadku podmienku, že v prípade vytvárania zvukového alebo obrazového
záznamu, je povinný jeho zaznamenávateľ o tom upozorniť ešte pred zasadnutím.
S jeho návrhom však ostatní poslanci nesúhlasili, nakoľko zasadnutie je verejné a nie je
potrebné o vytváraní zvukových a obrazových záznamoch ani len informovať (za 1, proti 4).
Hlasovalo sa o pôvodne predloženom návrhu rokovacieho poriadku.
Návrh na uznesenie č. 238/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0
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11. SCHVÁLENIE POŽIARNEHO PORIADKU OBCE JAKUBOVA VOĽA
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Požiarny poriadok obce Jakubova Voľa je vypracovaný v súladu s § 15 ods. 1 písm. d) zákona
NR SR č. 314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli schválilo požiarny poriadok obce uznesením č.
01/2010, dňa 12.01.2010. Vzhľadom k tomu, že vyššie spomínaný zákon prešiel za obdobie 9
rokov niekoľkými novelami, je potrebné upraviť aj požiarny poriadok obce Jakubova Voľa.
Účelom „Požiarneho poriadku obce“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým
osobám – podnikateľom fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria podmienky pre
účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi
a inými nežiadúcimi udalosťami.
Návrh Požiarneho poriadku bol poslancom na spripomienkovanie zaslaný vopred. Ing. Stanislav
Rimský s predloženým návrhom nesúhlasil a navrhol v Článku 3 bode Podrobnosti o úlohách
fyzických osôb vyplývajúcich z vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov, upraviť § 31f (vyhlášky č. 121/2002 Z.z.). Cez obec nevedie železničná
trať a preto by tieto nariadenia nemali byť v Požiarnom poriadku obce Jakubova Voľa.
Po návrhu poslanca Ing. Rimského starostka navrhla, že pripomienky požiarneho poriadku
prediskutuje s požiarnym technikom obce a predloží na ďalšie rokovanie obecného
zastupiteľstva.
12. ÚZEMNÝ PLÁN OBCE JAKUBOVA VOĽA – PRESKÚMANIE V ZMYSLE § 30
ZÁKONA Č. 50/1976 ZB. O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM
PORIADKU V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
V zmysle § 30 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov je povinnosťou obce pravidelne, najmenej však raz za štyri roky,
preskúmavať územný plán obce, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba
obstarať nový územný plán obce.
Starostka obce predložila na rokovanie obecnému zastupiteľstvu preskúmanie územného plánu
a určenie oblastí, ktoré je potrebné doplniť alebo zmeniť.
Starostka navrhla poslancom dve možnosti, týkajúce sa zmien a doplnkov územného plánu
obce.
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Jednou z možností je určiť zmeny a doplnky obecným zastupiteľstvom. Druhou možnosťou je
vyzvať občanov, aby do určitého termínu predložili svoje pripomienky, o ktorých zapracovaní
rozhodne obecné zastupiteľstvo na ďalšom zasadnutí.
Poslanci sa jednotne priklonili k druhej možnosti s tým, že určili lehotu na podávanie
pripomienok a doplnkov a to do 31.05.2019. Taktiež určili oblasť zmien a doplnkov a to na
plochy bývania.
Návrh na uznesenie č. 239/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli
preskúmalo
Územný plán obce Jakubova Voľa
a
určuje
- lehotu na podávanie návrhov k spracovaniu zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu
obce Jakubova Voľa:
do 31.05.2019
- oblasť zmien a doplnkov:
plochy bývania
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

13. RÔZNE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Starostka obce

Útvar/Orgán

Zápis z rokovania:
V tomto bode informovala starostka poslancov o príprave Návrhu na kolaudačné rozhodnutie
stavby „Jakubova Voľa, rekonštrukcia miestnych komunikácií“.
Ďalej starostka otvorila diskusiu k riešeniu problému prechodu medzi cintorínmi smer do obce,
pretože asfalt je položený ešte iba pár dní a už je aj zalomený.
Navrhuje, aby sa vybrala jedna z možnosti:
1. osadiť závoru, znemožniť prechod
2. posilniť okraj krajnice betónom
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14. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Zápis z rokovania:
Do diskusie sa prihlásil poslanec Futej, ktorý upozornil, že odvodňovací žľab, ktorý je osadený na novo
rekonštruovanej ceste smer cintorín treba dorobiť, pretože je vyššie ako šachta a má ostrú hranu. ak na
ňu vyjde auto, môže dôjsť k poškodeniu pneumatík.
Starostka uviedla, že stavba ešte nie je prevzatá, pripomienku bude tlmočiť zhotoviteľovi stavby.
Ďalej sa do diskusie prihlásil poslanec Ing. Mačo, ktorý pripomienkoval, že asfalt, ktorý je daný na novo
rekonštruovanú smer cintorín je recyklovaný. Uviedol, že ešte žiadna obaľovačka nie je v prevádzke.
Starostka uviedla, že v projektovej dokumentácii nie je recyklovaný asfalt. Stavba nie je prevzatá, takže
až na základe predloženia všetkých dokladov, bude vedieť reagovať na túto interpeláciu.

15. ZÁVER
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Týmto
bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva .

V Jakubovej Voli 16.04.2019
Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Vladimír Mačo

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

Ing. Stanislav Rimský

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

Ing. Magdaléna Sasaráková, v.r.
starostka obce
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