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 28. augusta 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. – 20 00 hod

Ladislav Futej

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod

Ing. Vladimír Mačo

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod

Mgr. Ivan Minárik

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod

starostka obce

prítomná

18 00 hod. – 20 00 hod

Ing. Alžbeta Semanová

hlavná kontrolórka obce

prítomná

18 00 hod. – 19 30 hod

Mgr. Štefánia Haviarová

zapisovateľka

prítomná

18 00 hod. – 19 30 hod

Meno a priezvisko
Poslanci:

Za obecný úrad:
Ing. Magdaléna Sasaráková

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. Medzi prítomnými bol aj obecný
kronikár Mgr. Marián Mikulec a hlavná kontrolórka obce Ing. Alžbeta Semanová.
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. 255/2019 zo dňa 28.8.2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli zo dňa 28.08.2019 v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 a rozpočtové opatrenie č. 9/2019 – presuny medzi položkami
a povolené prečerpanie rozpočtu
6. Zhodnotenie stavu naplánovaných investičných akcií v roku 2019 a prehodnotenie spôsobu
ich financovania
7. Určenie spôsobu vysporiadania pozemkov na vybudovanie infraštruktúry v lokalite IBV
k Rožkovanom
8. Určenie termínu, programu a spôsobu financovania osláv 705. výročia prvej písomnej
zmienky v obci Jakubova Voľa (r. 2020)
9. Rôzne
10. Diskusia a interpelácia poslancov
11. 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. Stanislav Rimský a Ing. Peter Ďuriš.
3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ladislav Futej a Mgr. Ivan Minárik.
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Návrh na uznesenie č. 256/2019 zo dňa 28.8.2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Futej a Mgr. Ivan Minárik.
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:

Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že od posledného zasadnutia neboli prijaté žiadne
uznesenia, ktoré si vyžadovali ich plnenie a uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí sú boli
splnené.
Návrh na uznesenie č. 257/2019 zo dňa 28.8.2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky 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.
5. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 8/2019 A ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 9/2019 –
PRESUNY MEDZI POLOŽKAMI A POVOLENÉ PREČERPANIE ROZPOČTU
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:

Zákon o rozpočtových pravidlách umožňuje subjektom verejnej správy v rámci rozpočtového
roka vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
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Obec od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva vykonala dve rozpočtové opatrenia a to
presunom medzi jednotlivými položkami a povoleným prekročením výdavkov v súvislosti
s vyššími príjmami – dotáciami. Celkový rozpočet sa navýšil iba o položky, ktoré obecné
zastupiteľstvo neschvaľuje a to o dotácie zo ŠR – dotácia na predškolákov, dotácia z ÚPSVaR
na mzdu pracovníka na projekt, voľby do Európskeho parlamentu. Navýšená bola aj položka
z poistného plnenia (s kódom zdroja 72e) zo škodovej udalosti z predchádzajúceho roka.
Vykonané boli tiež presuny medzi jednotlivými položkami bez navýšenia rozpočtu a to
z rozpočtových (kód zdroja 41) i z nerozpočtovaných zdrojov financovania (kód zdroja 72f –
preplatky na potraviny od stravníkov).
Návrh na uznesenie č. 258/2019 zo dňa 28.8.2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a

berie na vedom ie
rozpočtové opatrenie č. 8/2019 a 9/2019 – presuny medzi položkami a povolené prečerpanie
rozpočtu
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.
6. ZHODNOTENIE STAVU NAPLÁNOVANÝCH INVESTIČNÝCH AKCIÍ V ROKU 2019
A PREHODNOTENIE SPÔSOBU ICH FINANCOVANIA
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o financovaní naplánovaných investičných akcií v roku 2019
a prehodnotenie spôsobu ich financovania:
1. vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia odvodňovacej priekopy smer Lukčík –
700,00 € - projektová dokumentácia sa spracováva
2. samotná realizácia rekonštrukcie odvodňovacej priekopy smer Lukčík – poskytnutá dotácia vo výške
10 000,00 € , zvyšok z rozpočtu obce – presná suma bude známa po spracovaní PD
3. vypracovanie projektovej dokumentácie – výmena gamatiek v sále KD a odizolovanie základov –
1 000,00 €– PD sa spracováva
4. samotná realizácia výmeny gamatiek a odizolovanie základov - poskytnutá dotácia vo výške
8 300,00 € , zvyšok z rozpočtu obce – presná suma bude známa po dodaní PD
5. dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Multispoločenské a kultúrne centrum
– 4 750,00 € - PD vypracovaná, nevyčerpané financie vo výške 750,00 €
6. zmeny a doplnky územného plánu – 2 000,00 € - obstaranie zmien v roku 2019 sa nebude
realizovať, suma sa môže presunúť na inú investičnú akciu
7. spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – infraštruktúra IBV k Rožkovanom –
5 500,00 € - z dôvodu prerušenia územného konania, pravdepodobne sa v roku 2019 PD nestihne
vypracovať.
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8. rekonštrukcia miestnej komunikácie a odvodňovacieho kanála smer cintorín – akcia ukončená,
skolaudovaná – zostatok nevyčerpaných prostriedkov vo výške 3 600,00 € sa môže použiť na inú
investičnú akciu – napr. obstaranie preliezok do areálu materskej školy
9. vybudovanie Multispoločesnského centra – vzhľadom k tomu, že jeden z oprávnených žiadateľov
problémy, celý proces
o dotáciu z programu HUSKROUA a to Maďarsko malo nejaké
zazmluvňovania schválených projektov sa posunul a preto rozpočtované prostriedky na rok 2019
nebudú použité. Časť z nich sa môžu použiť na iné rozpracované akcie a časť zostane na budúci rok.
O konkrétnom použití nevyčerpaných finančných prostriedkoch rozhodne obecné zastupiteľstvo po
predložení projektových dokumentácii na jednotlivé akcie.
Návrh na uznesenie č. 259/2019 zo dňa 28.8.2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a

berie na vedom ie
zhodnotenie stavu naplánovaných investičných akcií v roku 2019 a prehodnotenie spôsobu ich
financovania
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.
7. URČENIE SPÔSOBU VYSPORIADANIA POZEMKOV
INFRAŠTRUKTÚRY V LOKALITE IBV K ROŽKOVANOCH
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

NA

VYBUDOVANIE

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o tom, že obci bolo doručené Rozhodnutie o prerušení konania o
umiestnení stavby s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním "Jakubova Voľa - IBV k
Rožkovanom". Dôvodom prerušenia konania sú nevysporiadané vlastnícke vzťahy.

Jednou z možností je návrh zámeny obecných pozemkov za pozemky v lokalite IBV
k Rožkovanom. Obec má vo vlastníctve pozemky na parcele č. 408/2 vodná plocha o výmere
3 267 m2 a na parcele č. 407/2 vodná plocha o výmere 720m2. Tieto pozemky obec v súčasnosti
nevyužíva na žiadny účel a neplánuje tak ani do budúcna. V lokalite IBV k Rožkovanom má
obec záujem o tri pozemky a to priekopa nad novými pozemkami o výmere 480 m2, rigol okolo
rodinného domu so súpisným číslom 103 o výmere 792 m2, rigol okolo rodinného domu so
súpisným číslom 104 (nižšia strana smerom k Toryse) o výmere 1 420 m2 a parcelu č. 298/1
pod obecným úradom pri ihrisku o výmere 13 140 m2 . Tie sú v osobnom vlastníctve viacerých
vlastníkov, ktorých v tejto veci zastupuje Ing. Albín Kropúch.
Obec by teda zamieňala pozemky spolu o výmere 3 987 m2 za pozemky v osobnom vlastníctve
spolu o výmere 15 832 m2 bez doplatku.
S návrhom výmeny pozemkov súhlasili traja poslanci a dvaja sa hlasovania zdržali.
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Návrh na uznesenie č. 260/2019 zo dňa 28.8.2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a

určuje
starostke obce osloviť vlastníka pozemkov v lokalite IBV k Rožkovanom,
Kropúcha s návrhom výmeny pozemkov bez doplatku
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

3

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

2

Ing. Albína

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

8. URČENIE TERMÍNU, PROGRAMU A SPÔSOBU FINANCOVANIA OSLÁV 705.
VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY V OBCI JAKUBOVA VOĽA (R.2020)
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce predniesla poslancom návrh na prípravu osláv 705. výročia prvej písomnej zmienky
v obci Jakubova Voľa. V roku 2015 obec oslavovala 700. výročie prvej písomnej zmienky. Táto oslava
by mala byť spojená v akciou Stretnutie rodákov obce Jakubova Voľa. Poslanci sa však zhodli na tom,
že nie je potrebné robiť oslavy každých 5 rokov, ale bude dobré, ak sa zorganizuje samostatná obecná
akcia Stretnutie rodákov obce Jakubova Voľa
K akcii bolo potrebné určiť konkrétny termín, nakoľko koncom roka budú rodákom z obce, ktorí tu už
nežijú, zaslané pozvánky spolu s termínom konania akcie. Najvhodnejším termínom na takúto akciu je
podľa poslancov mesiac jún, kedy majú ľudia ešte pred dovolenkami a nie sú ešte vycestovaní. V prvej
polovici mesiaca jún by sa mala v obci konať vysviacka Ing. Mareka Puškáša, no presný termín
vysviacky ešte nie je známy. Preto sa poslanci spolu so starostkou zhodli na termíne akcie na sobotu
27.6.2020.
Program akcie je potrebné naplánovať a tak starostka požiadala všetkých poslancov o priebežné
zasielanie ich návrhov na program akcie.
Návrh na uznesenie č. 261/2019 zo dňa 28.8.2019
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
určuje
termín akcie „Stretnutie rodákov obce Jakubova Voľa“ na sobotu 27.6.2020.
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
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9. RÔZNE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
V tomto bode informovala starostka poslancov o činnostiach úradu od posledného zastupiteľstva:
1. Po poslednej búrke došlo k zosuvu pôdy na ľavej strane, smerom k domu p. Lukčíka , trocha ďalej
od miesta, kde vyúsťuje odvodňovacia rúra dažďovej vody. Pred samotnou rekonštrukciou cesty
bude potrebné dať uvedené miesto do pôvodného stavu, aby nedošlo k poškodeniu asfaltu.
2. Bol oslovený zhotoviteľ stavby – rekonštrukcia cesty smer miestny cintorín s požiadavkou na
odstránenie vady na diele - prasknutý asfalt .
3. Vzhľadom k tomu, že ani po písomnej komunikácii nedošlo k náprave nedostatkov, ktoré vznikli pri
rekonštrukcii elektrického vedenia ( výmena stĺpov a káblov), zvolá starostka poradu za účastí
Východoslovenskej distribučnej a zhotoviteľa stavby. Zároveň vyzvala poslancov, aby sa danej
porady zúčastnil aspoň niektorý poslanec.
4. ďalej starostka informovala, že na podnet poslanca Futeja, oslovila občana z obce s ponukou
zamestnať sa na obecných službách, no občan o prácu záujem neprejavil .
5. Seniorvital, n. o. požiadala obec o opätovné stretnutie k výške príspevku na občanov, ktorí sú
umiestnení v ich zariadení.
6. Začala sa pasportizácia cintorínov.
10. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Zápis z rokovania:
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol po celú dobu prítomný aj Mgr. Marián Mikulec, ktorý aj tento
rok pre obec spracovával Obecnú kroniku a zápis roku 2018. Pán Mikulec požiadal v tejto časti
programu starostku o to, aby boli zápisy do kroniky prepísané do elektronickej podoby a aby boli
zverejnené na internetovej stránke obce tak.
Starostka obce Mgr. Mikulca informovala o tom, že zápisy niektorých predchádzajúcich rokov sú už
prepísané a priebežne sa prepisujú do elektronickej podoby. Takže aj sprístupnenie zápisu do kroniky
v elektronickej podobe je v budúcnosti možné.
11. ZÁVER
Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Jakubovej Voli 04.09.2019
Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Stanislav Rimský ..........................................................
Ing. Peter Ďuriš

..........................................................
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Ing. Magdaléna Sasaráková, v.r.
starostka obce
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