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 18. júla 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. – 21 00 hod

Ladislav Futej

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 21 00 hod

Ing. Vladimír Mačo

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 21 00 hod

Mgr. Ivan Minárik

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 21 00 hod

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 21 00 hod

starostka obce

prítomná

18 00 hod. – 21 00 hod

Ing. Alžbeta Semanová

hlavná kontrolórka
obce

neprítomná

Mgr. Štefánia Haviarová

zapisovateľka

prítomná

Meno a priezvisko
Poslanci:

Za obecný úrad:
Ing. Magdaléna Sasaráková

ospravedlnená
18 00 hod. – 19 20 hod

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

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

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. Hlavná kontrolórka obce Ing. Alžbeta
Semanová prítomná nebola a svoju neúčasť vopred ospravedlnila. Medzi prítomnými bol aj obecný
kronikár Mgr. Marián Mikulec a obyvateľ Jozef Futej.
Starostka obce navrhla zmenu programu presunutím bodu č. 7 Návrh zápisu udalosti roku 2018
do obecnej kroniky na koniec programu, až za bod. Č. 11. Určenie spôsobu vysporiadania pozemkov na
vybudovanie infraštruktúry IBV k Rožkovanom.
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Poslanci s programom, spolu s presunom bodu č. 7 Návrh zápisu udalosti roku 2018 do obecnej
kroniky súhlasili.
Návrh na uznesenie č. 247/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli zo dňa 18.07.2019 v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jakubova Voľa č. 32/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN Obce Jakubova Voľa č. 15/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubova Voľa
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jakubova Voľa č. 33/2019, o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa
7. Schválenie Požiarneho poriadku obce Jakubova Voľa
8. Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 zákona
o sociálnych službách – Seniorvital, n. o. Sabinov
9. Územný plán obce Jakubova Voľa – zmeny a doplnky v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
10. Určenie spôsobu vysporiadania pozemkov na vybudovanie infraštruktúry IBV k
Rožkovanom
11. Návrh zápisu udalosti roku 2018 do obecnej kroniky
12. Rôzne
13. Diskusia a interpelácia poslancov
14. Záver
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

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

Funkcia

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. Vladimír Mačo a Ladislav Futej.
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3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Stanislav Rimský a Ing. Peter Ďuriš.
Návrh na uznesenie č. 248/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Rimský a Ing. Peter Ďuriš.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 17. júna 2019 bolo prijaté uznesenie
č.
246/2019, ktoré ukladalo starostke odviesť prebytok hospodárenia obce za rok 2018 vo výške 24.049,06
Eur do rezervného fondu. Prevod prostriedkov bol zrealizovaný 25.6.2019.
Starostka obce, konštatovala, že uznesenie je splnené, prevod bol vykonaný a neboli prijaté žiadne
ďalšie uznesenia, ktoré by ukladali starostke obce plnenie nejakých úloh.
Návrh na uznesenie č. 249/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
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5. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKUBOVA VOĽA Č.
32/2019, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN OBCE JAKUBOVA VOĽA Č. 15/2016
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVA VOĽA
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva predkladala požiadavku
schválenia úpravy VZN č. 15/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Jakubova Voľa a to konkrétne v čl. 6 , kde bolo potrebné určiť počet osôb
v domácnosti na jednu zbernú nádobu. Po diskusii poslanci navrhli 5 osôb na jednu zbernú nádobu.
V takej podobe bolo upravené VZN.
Ďalej sa upravoval aj bod, v ktorom sa určilo, že náklady na zbernú nádobu znáša obec a sú zahrnuté do
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V prípade, že občan požiada od
obce zbernú nádobu skôr, ako po piatich rokoch užívania, znáša náklady na zbernú nádobu v plnej výške
občan.
K predloženému návrhu nemali poslanci žiadne otázky a návrh hlasovaním schválili.
Návrh na uznesenie č. 250/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3229/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Jakubova Voľa .č
15/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Jakubova Voľa
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

6. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKUBOVA VOĽA Č.
33/2019, O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADY
VÝDAVKOV
V ŠKOLÁCH
A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE JAKUBOVA VOĽA
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
V mesiaci jún predložila riaditeľka Materskej školy Daša Alexiová Žiadosť o schválenie zvýšenia
finančného pásma na stravu pre stravníkov školy. Túto žiadosť podala na základe zmeny výšky
finančných pásiem s platnosťou od 01.09.2019.
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Na základe tejto žiadosti obec vypracovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jakubova
Voľa č. 33/2019, o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhrady výdavkov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa, kde okrem zmeny
finančných pásiem pre stravníkov, bola upravovaná aj výška režijných nákladov ŠJ a teda sa zvyšovala
aj celková výška stravného.
V návrhu bol tiež doplnený bod, ktorý sa týka poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa, poskytovaná z ÚPSVaR v celkovej výške 1,20 Eur na každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Tento bol starostkou obce
ešte dodatočne upravený tak, že v ňom nie je definovaná presná výška dotácie. Výšku dotácie určuje
ÚPSVaR.
Doplatok stravníkov – žiakov v poslednom ročníku Materskej školy je po odrátaní súčasne poskytovanej
dotácie z ÚPSVaR 0,17 Eur za jeden obed.
Poslanci k uvedeným zmenám nemali žiadne pripomienky a návrh VZN schválili bez výhrad.
Návrh na uznesenie č. 251/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

7. 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.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 04.04.2019 bol návrh požiarneho poriadku predložený
poslancom na schválenie. Poslanec Ing. Stanislav Rimský navrhol upraviť 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, § 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.
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Požiarny poriadok bol vrátený na prepracovanie požiarnemu technikovi obce a po úprave bol opätovne
predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Návrh na uznesenie č. 252/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
Požiarny poriadok obce Jakubova Voľa
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

8. ŽIADOSŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PREVÁDZKU POSKYTOVANEJ
SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA § 75 ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH –
SENIORVITAL, N.O. SABINOV
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve bola prerokovaná žiadosť o finančný príspevok na
zabezpečenie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa Seniorvital, n. o. Sabinov. Obec Jakubova
Voľa na základe predloženého vyúčtovania za rok 2018, ktoré predložil neverný poskytovareľ, stanovila
finančný príspevok vo výške 12 €/klient/mesiac.
Dňa 19.6.2019 odoslala obec zmluvu s vyššie uvedenou sumou na podpis neverejnému poskytovateľovi,
ktorý 27.6.2019 doručil obci list, že zmluvu nepodpíše, nakoľko s uvedenou výškou finančného
príspevku nesúhlasí. Požaduje 70 € /klient/mesiac. V opačnom prípade nebude poskytovať pre občanov
z obce Jakubova Voľa svoje služby .
Na základe vyššie uvedeného dohodla starostka osobné stretnutie s riaditeľom neziskovej organizácie,
kde žiadala predložiť podklady, na základe ktorých bola vypočítaná nimi požadovaná suma. Zo strany
vedenia neziskovej organizácie bola požadovaná výška zdôvodnená tým, že porovnateľné zariadenie
v územnom obvode vyššieho územného celku vykazuje požadovanú dotáciu vo výške 140 €
/klient/mesiac. Mohli by žiadať túto sumu, ale sú voči obci ústretový, tak žiadajú iba 70 €/klient/mesiac.
Poslanci po diskusii dospeli k záveru, že vzhľadom k tomu, že neverejný poskytovateľ nepredložil
podklady k nim požadovanej čiastke, obec ponúka sumu 12 €/klient/mesiac , ktorá bola vyrátaná na
základe podkladov od neverejného poskytovateľa.
Návrh na uznesenie č. 253/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedom ie
informáciu o nepodpísaní Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku vo výške 12,00 Eur na 1 osobu
na 1 mesiac, zo strany neverejného poskytovateľa Seniorvital, n.o. Sabinov.
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
9. ÚZEMNÝ PLÁN OBCE JAKUBOVA VOĽA – PRESKÚMANIE V ZMYSLE § 30
ZÁKON Y 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 dňa 4.4.2019 preskúmanie územného
plánu a určenie oblastí, ktoré je potrebné doplniť alebo zmeniť.
Uznesením č. 239/2019 zo dňa 4.4.2019 obecné zastupiteľstva určilo lehotu na podávanie návrhov
k spracovaniu zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Jakubova Voľa do 31.05.2019 a oblasť
zmien a doplnkov – plochy bývania.
Návrh k spracovaniu zmien a doplnkov č. 1 do lehoty 31.5.2019 nepodal nikto z občanov, o čom boli
poslanci informovaný na obecnom zastupiteľstve 16.7.2019.
V tomto bode mali poslanci odsúhlasiť začiatok procesu obstarávania zmien a doplnkov ÚP
v konkrétnych lokalitách.
Dôležitým faktorom pri určovaní týchto lokalít, sú aj prístupové cesty k plánovaným stavebným
pozemkov a teda vybudovanie infraštruktúry.
V bode 10 tohto OcZ mali poslanci určiť spôsob vysporiadania pozemkov na vybudovanie infraštruktúry
IBV k Rožkovanom, čo súvisí podľa poslancov aj s tým, v ktorej lokalite by sa mali schvaľovať plochy
bývania.
Pozemky na vybudovanie infraštruktúry sú vo vlastníctve súkromnej osoby. Vlastník pozemkov bol
starostkou prizvaný na jednanie a zistenie možnosti získania pozemkov do vlastníctva obce.. Navrhol
zámenu pozemkov a to za pozemky vo vlastníctve obce na parcelách č. 407/2 a 408/2 výmere 3 987
m2. Obec pozemky získala v rámci ROEPky a nachádzajú sa na hospodárskom dvore.
So zámenou nesúhlasil poslanec, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Vladimír Mačo a Ladislav Futej. Poslanec Ing.
Ďuriš položil otázku, ako plánujú poslanci v budúcnosti dané pozemky využívať. Poslanec Futej
uviedol, že sa tam vybuduje kompostovisko. Taktiež navrhol, aby sa pozemky na vybudovanie
infraštruktúry v lokalite IBV k Rožkovanom odkúpili. Keďže obec môže dané pozemky kúpiť za cenu,
ktorú určí znalecký posudok, jednalo by sa o čiastku cca 7 000,00 €. Starostka upozornila, že ak to chcú
odkúpiť, je potrebné určiť , z akých finančných zdrojov sa zrealizuje úhrada.
Nakoniec poslanec Ing. Vladimír Mačo požiadal starostku o preverenie charakteru pozemkov na katastri
a podľa toho sa poslanci rozhodnú, či pozemky bude obec zamieňať alebo ich bude obec od vlastníka
odkupovať.
Poslanci navrhli, že sa o bode 9 nebude hlasovať a bude opätovne predložený na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, kedy by im mala starostka predložiť bližšie informácie o pozemkoch na
parcelách č. 407/2 a 408/2.
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10. URČENIE SPÔSOBU VYSPORIADANIA POZEMKOV NA VYBUDOVANIE
INFRAŠTRUKTÚRY IBV K ROŽKOVANOM
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Tento bod sa presúva na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, kedy by im mala starostka
predložiť bližšie informácie o pozemkoch na parcelách č. 407/2 a 408/2.
11. NÁVRH ZÁPISU UDALOSTÍ ROKU 2018 DO OBECNEJ KRONIKY
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Marián Mikulec

Funkcia

Útvar/Orgán

Kronikár obce

Zápis z rokovania:
Návrh zápisu udalosti roku 2018, vzhľadom na veľký rozsah, bol poslancom zaslaný spolu s ostatnými
materiálmi pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Na samotnom zasadnutí poslanci predkladali
požiadavky na zmenu, resp. opravu jednotlivých zápisov. Starostka požiadala kronikára, aby sa ku
kapitole I. samospráva obce ešte stretli, pretože zápis sa týka roku 2018 a v predložených materiáloch sú
údaje z roku 2019. Kronikár súhlasil.
Po diskusii sa poslanci, spolu s kronikárom obce dohodli, že zápis, po úpravách, schvaľujú.
Nakoniec kronikár obce otvoril diskusiu k svojej odmene na prácu kronikára a uviedol, že za 300, €
v hrubom , prácu kronikára ďalej vykonávať nebude.
Dotkol sa aj platu starostky obce. Konkrétne jej navýšenia. Starostka vysvetlila, že poslanci jej koncom
roka 2017 navrhli 10 % zvýšenie platu, ale ona sa navýšenia vzdala a od zvolenia za starostku je jej
vyplácaný základný plat, bez akéhokoľvek navýšenia. Poprosila kronikára, aby zbytočne nešíril
nepravdivé údaje.
Nakoniec kronikár predniesol požiadavku, že občania majú málo informácii a chcú verejné
zhromaždenie. Na otázku, ktorí občania a akých informácii majú málo, odpovedať nevedel. Starostka
uviedla, že zápisnice zo zastupiteľstva sú písané podrobne a všetky sú zverejnené na stránke obce.
A občania, ktorí naozaj majú nejaký problém, chodia za ňou osobne a nevie o tom, aby niekoho
neprijala. Taktiež uviedla, že občania sa so svojimi požiadavkami môžu obrátiť aj na poslancov. Na
každom obecnom zastupiteľstve je bod, kde poslanci majú možnosť predložiť požiadavky obyvateľov.
Poslanec Ďuriš vysvetlil, že ak má byť verejné zhromaždenie také, aké boli predošlé, kde si jednotlivci
vykrikovali svoje nedostatky , tak nemá zmysel. On ako poslanec, nemá problém, ak ho nejaký občan
osloví, aby požiadavku neprijal a neriešil.
Diskusiu ukončil poslanec Futej, ktorý vyzval kronikára, aby prestal útočiť na prítomných poslancov
a neskákal z jednej požiadavky na druhú.
Starostka nakoniec položila kronikárovi otázku, či sa niečo zmenilo, pretože keď chodí za ňou osobne,
tak jej prácu hodnotí veľmi pozitívne a teraz tu prednáša úplne niečo iné.
Návrh na uznesenie č. 254/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrh na zápis udalostí roku 2018 do obecnej kroniky
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

12. RÔZNE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Starostka obce

Útvar/Orgán

Zápis z rokovania:
V tomto bode informovala starostka poslancov o činnostiach úradu od posledného zastupiteľstva a to:
Žiadosť o vyjadrenie obce – v mesiaci júl dostala obec žiadosť od obyvateľa obce, v ktorej žiada
o vyjadrenie obce, či má, alebo nemá záujem o pozemky, ktoré sú predmetom dedičského konania po
jeho príbuznom. Ide o pozemky C KN na parcele č. 225/1,225/2 a 225/3. Podľa územného plánu obce
by cez jednu parcelu mal prechádzať turistický chodník. Starostka požiadala poslancov o vyjadrenie,
v akom zmysle môže obyvateľovi poskytnúť vyjadrenie. Podľa poslancov, turistický chodník na týchto
parcelách nikdy nebude a preto môže obyvateľovi vydať potvrdenie, že obec nemá záujem o tieto
pozemky.
Výmena elektrických stĺpov v obci – v mesiaci jún a júl prebiehala v obci výmena elektrických stĺpov
a vedenia. Starostka uviedla , že na prácu zhotoviteľa zo strany obyvateľov prijala veľmi veľa sťažností
a aj obci pri tejto realizácii vznikli náklady, s ktorými obec v rozpočte nepočítala. Pred samotnou
realizáciou sa uskutočnilo odovzdanie staveniska, kde bola prizvaná aj starostka a vtedy zo strany
zhotoviteľa nebola na obec vznesená žiadna požiadavka ohľadom financovania niektorých prác zo strany
obce. Starostka v danej veci posielala slovenskej distribučnej žiadosť o stanovisko k vzniknutým
skutočnostiam.
V rámci vyššie uvedených prác bol aj pri kostole premiestnený elektrický stĺp, čím vznikol nový
priestor na parkovanie . Starostka navrhla, aby existujúca priekopa bola prekrytá, čím by sa zväčšila
parkovacia plocha pri kostole. Rošt by mal stáť približne 660,- Eur. Poslanci navrhli, aby sa na miesto
išli pozrieť a následne rozhodli.
Projekt Multikultúrne spoločenské centrum – Partnerské dohody boli podpísané a s realizáciou by sa
malo podľa aktuálnych informácií začať 1.9.2019.
Detská letná stanovačka – v období od 11. – 13.7.2019 bola obcou realizovaná Detská letná
stanovačka, ktorej sa zúčastnilo 25 detí a 4 dospelí. Keďže počasie deťom veľmi neprialo, prvú noc spali
v sále kultúrneho domu, z čoho mali zážitok a až druhú noc spali v postavených stanoch v areáli ihriska
materskej školy. Jedno dopoludnie strávili pri koňoch na Červenej vode.
Materská škola – starostka informovala poslancov o počte prijatých detí do materskej školy. Od
septembra by malo navštevovať materskú školu 13 detí, z toho 6 je predškolákov a jedno by nasledujúci
rok nastúpiť už nemalo. Znamená to, že v septembri 2020 by malo do materskej školy nastúpiť 6 detí, čo
je veľmi málo. Poslancov tiež oslovila s tým, že je potrebné urobiť osvetu a viac zviditeľniť materskú
školu, aby rodičia aj z okolitých obcí mali záujem dávať deti do našej obce.
Požiadavka TJ o zakúpenie traktorovej kosačky – Mgr. Minárik, ako člen TJ Sokol Futbalový oddiel,
predniesol požiadavku pre obecné zastupiteľstvo ohľadom zakúpenia kosačky, resp. traktorovú kosačku.
Podľa Mgr. Minárika je traktorová kosačka pre údržbu futbalového ihriska potrebná, no futbalový oddiel
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nemá dostatok finančných prostriedkov na jej zakúpenie. Navrhol preto, že ak by obec takúto kosačku
zakúpila, futbalový oddiel by prispel na jej zakúpenie.
Poslanci sa vyjadrili, že traktorovú kosačku obec nevyužije, pretože nemá veľké súvislé plochy.
Európsky týždeň športu – starostka informovala poslancov o možnosti zapojiť sa v mesiaci september
do športovej akcie európsky týždeň športu. V minulosti obec až podobnú akciu organizovala a tentokrát
starostka navrhla viacdňovú športovú akciu, kedy by sa v spolupráci s klubom dôchodcov organizoval
pochod do Rožkovian a späť. Akcie by sa mohli zúčastniť všetky vekové kategórie, vrátane detí.
Ing. Ďuriš navrhol športovo pohybovú akciu „do školy pešo“, Keďže obec nemá Základnú školu, deti
navštevujú školy v okolitých obciach a taktiež v obci Červenica pri Sabinova. Nie je to náročná trasa
a obyvatelia ju dobre poznajú. Navrhol aby sa v rámci tejto športovej aktivity chodilo s deťmi do školy
pešo a vynechala by sa verejná i osobná doprava. Deťom by robili doprovod aj rodičia, čím by sa do
akcie zapojili tiež.
13. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Zápis z rokovania:
Vzhľadom k tomu, že sa diskutovalo pri jednotlivých bodoch, do diskusie sa nikto neprihlásil.
14. ZÁVER
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Týmto
bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Jakubovej Voli 19.07.2019
Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Vladimír Mačo

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

Ladislav Futej

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

Ing. Magdaléna Sasaráková, v.r.
starostka obce
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