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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 17. októbra  2019 o 18 00 hod.  

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

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Ing. Peter Ďuriš Poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod 

Ladislav Futej  Poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod 

Ing. Vladimír Mačo Poslanec neprítomný  ospravedlnený 

Mgr. Ivan Minárik Poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod 

Ing. Stanislav Rimský Poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 18 00 hod. – 19 30 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 

  
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. Obecného zastupiteľstva sa 
nezúčastnil poslanec Ing. Vladimír Mačo, ktorý sa vopred ospravedlnil. Starostka konštatovala, že počet 
prítomných poslancov je štyri a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Rokovania obecného 
zastupiteľstva sa zúčastnil aj jeden obyvateľ obce Jakubova Voľa.  

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. 262/2019 zo dňa 17.10.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e 
 
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli zo dňa 17.10.2019 v tomto znení: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Rozpočtové opatrenie č. 10/2019 – presuny medzi položkami a povolené prečerpanie 
rozpočtu 

6. Návrh zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa 

7. Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 zákona 
o sociálnych službách – Seniorvital, n. o.  Sabinov – doplnenie podkladov 

8. Určenie spôsobu vysporiadania pozemkov na vybudovanie infraštruktúry v lokalite IBV 
k Rožkovanom 

9. Informácia o vykonaných a plánovaných aktivitách OcÚ 

10. Pohľadávky k poplatku za komunálny odpad 

11. Rôzne  

12. Diskusia a interpelácia poslancov 

13. Záver 

 

Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 

2. URČENIE ZAPISOVATE ĽA A OVEROVATE ĽOV ZÁPISNICE 
 

Predkladatelia: 
Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Za zapisovateľku bola starostkou obce určená pracovníčka obecného úradu Mgr. Štefánia Haviarová a za 
overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ladislav Futej a Mgr. Ivan Minárik 

 
3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   
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Zápis z rokovania: 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Peter Ďuriš a Ing. Stanislav Rimský 
 
Návrh na uznesenie č. 263/2019 zo dňa 17.10.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e  
 
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Ďuriš a Ing. Stanislav Rimský 
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 

4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Alžbeta Semanová  hlavná kontrolórka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že na poslednom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 28.8.2019 bolo prijaté 
uznesenie č. 260/2019, ktoré určovalo starostke obce osloviť vlastníka pozemkov v lokalite IBV 
k Rožkovanom,  Ing. A. K. s návrhom zámeny pozemkov bez doplatku.  
Starostka obce vlastníka pozemku Ing. A. K. oslovila a o výsledku návrhu bude starostka bližšie 
informovať v bode č. 8 tohto obecného zastupiteľstva. Hlavná kontrolórka konštatovala, že uznesenie 
bolo splnené.  

Návrh na uznesenie č. 264/2019 zo dňa 17.10.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Znenie uznesenia bolo schválené. 
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5. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 10/2019 – PRESUNY MEDZI POLOŽKAMI 
A POVOLENÉ PREČERPANIE ROZPOČTU 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Zákon o rozpočtových pravidlách umožňuje subjektom verejnej správy v rámci rozpočtového roka 
vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.  
V mesiaci august boli vykonané zmeny rozpočtu z dôvodu navýšenia príjmov aj výdavkov na 
predškolákov a pracovníka zamestnaného cez projekt úradu práce (kód zdroja 111, 1AC1, 1AC2). 
Ostatné zmeny (kód zdroja 41) boli vykonané z dôvodu nerozpočtovaných výdavkov na opravu 
verejného osvetlenia, ktoré zostalo nefunkčné po výmene elektrického vedenia a stĺpov, ktoré 
realizovala VSD. Faktúra bola postúpená VSD na preplatenie. 
Taktiež bolo potrebné preložiť skrinku s meraním spotreby el. energie na ihrisku. Táto bola osadená na 
plote pri dome so súpisným číslom 82, z vonkajšej strany k pozemku pri rodinnom dome so súpisným 
číslom 83. Vzhľadom k tomu, že pri dome so súpisným číslom 83 prebiehala  rekonštrukcia oplotenia, 
skrinka majiteľovi pozemku jednak prekážala, a ak by bola zostala na pôvodnom mieste, obec by k nej 
nemala prístup.  
Uvedené finančné prostriedky boli zabezpečené presunom z položiek, ktoré boli rozpočtované a do 
konca roka sa čerpať nebudú. Celkový rozpočet sa z uvedeného dôvodu nenavyšoval. 
 
Návrh na uznesenie č. 265/2019 zo dňa 17.10.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
b e r i e    n a   v e d o m  i e  
 
rozpočtové opatrenie č. 10/2019 – presuny medzi položkami a povolené prečerpanie rozpočtu 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Znenie uznesenia bolo schválené. 
 

6. NÁVRH ZMLUVY O ZDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSÔB RZ ZMOS HO RNÁ 
TORYSA 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Z dôvodu vzájomnej spolupráce, pomoci, formovania spoločných záujmov a koordinácie spoločných 
postupov v problematike miestnej samosprávy sa mestá a obce dohodli na založení združenia pod 
názvom „RZ ZMOS Horná Torysa“. Založením združenia dochádza k zmluvnej spolupráci medzi 
oboma mestami okresu Sabinov, všetkými obcami okresu Sabinov a obce Vyšný Slavkov. Zmluvou 
o združení nevzniká samostatná právnická osoba. Právnym základom navrhovanej zmluvy o združení je 
tretia časť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len zákon“) venujúca sa spolupráci obcí, 
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v zmysle ktorej môže dochádzať k spolupráci obcí na zmluvnom základe za účelom uskutočnenia 
konkrétnej úlohy alebo činnosti. 

 
Na tento účel je najoptimálnejšie aplikovať ustanovenie § 20a zákona, ktoré však okrem základných 
náležitostí zmluvy obsiahnutých v odseku 2 citovaného ustanovenia vyžaduje aj odsekom 4 
predpokladané schválenie mestským/obecným zastupiteľstvom formou osobitného kvóra. Pre platnosť 
zmluvy týkajúcej sa medziobecnej spolupráce je potrebné, aby okrem podpisu primátormi 
miest/starostov obcí bola zmluva vopred (pred jej podpisom) schválená mestským/obecným 
zastupiteľstvom každého zúčastneného mesta/obce. Na platnosť uznesenia mestského/obecného 
zastupiteľstva o schválení zmluvy sa vyžaduje osobitné kvórum. Na platné schválenie zmluvy je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov - teda absolútna väčšina hlasov poslancov.  
 
K návrhu zmluvy nemali prítomní poslanci žiadne pripomienky a s jej podpisom súhlasili.  
 
Návrh na uznesenie č. 266/2019 zo dňa 17.10.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e  
 
podľa § 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zmluvu o združení právnických osôb RZ 
ZMOS Horná Torysa 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 

7. ŽIADOSŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PREVÁDZKU POSKYTOVANEJ 
SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA § 75 ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH – 
SENIORVITAL, N. O. SABINOV – DOPLNENIE PODKLADOV 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Dňa 5. septembra 2019 sa na pôde obecného úradu na základe požiadavky zo strany neziskovej 
organizácie SENIORVITAL uskutočnila porada k určeniu výšky príspevku na zabezpečenie 
poskytovanej služby podľa § 75 zákona č. 448/2008 Z. z.  
Nakoľko nezisková organizácia nesúhlasila so sumou, ktorú navrhla obec (12 €/klient/mesiac), 
zástupcovia NO prišli vysvetliť, ako postupovali pri výpočte, z ktorého vznikla čiastka, ktorú požadovali 
od obce v januári 2019 ( 140,00 €/klient/mesiac). NO – ako neverejný poskytovateľ, porovnala svoje 
ekonomicky oprávnené výdavky na jedného klienta ( 729,81 €) s priemernými skutočnými výdavkami 
na jedného klienta verejného poskytovateľa (870,98 €). Rozdiel vo výške 140,00 €/klient/mesiac  žiadala 
doplatiť od jednotlivých obcí. Keďže obce nesúhlasili s vyššie uvedenou sumou, pristúpila NO 
k zníženiu požadovanej čiastky a to na 30 € /klient/mesiac. Väčšina obcí s danou sumou súhlasila. Zákon 
pri výpočte výšky príspevku neurčuje jeden postup, ale dáva niekoľko alternatív. Spôsob, ktorý zvolila 
NO,  je jednou alternatívou. V prípade, že obec s uvedenou výškou nebude súhlasiť, NO nebude prijímať 
do svojho zariadenia občanov z našej obce.  
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Poslanci si informácie z jednania starostky a zástupcami neziskovej organizácie Seniorvital vypočuli 
a so sumou 30,00 Eur na jeden mesiac, na jedného obyvateľa obce súhlasili.  
 
Návrh na uznesenie č. 267/2019 zo dňa 17.10.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e 
 
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 zákona o sociálnych službách pre 
neverejného poskytovateľa Seniorvital, n.o. Sabinov vo výške 30,00 Eur na jeden mesiac, na 1 osobu 
s trvalým pobytom v obci Jakubova Voľa 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 
 

8. URČENIE SPÔSOBU VYSPORIADANIA POZEMKOV NA VYBUDOVANIE 
INFRAŠTRUKTÚRY V LOKALITE IBV K ROŽKOVANOM 
 

Predkladatelia: 
Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 
Zápis z rokovania: 
Starostka hneď na úvod uviedla, že  danému bodu sa poslanci venovali už niekoľkokrát aj na 
predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že obec nemá majetkovo 
vysporiadané pozemky na vybudovanie infraštruktúry k IBV k Rožkovanom, nemôže  byť obci vydané 
územné rozhodnutie, ktoré je zase potrebné na vysporiadanie pozemkov, ktoré spravuje slovenský 
pozemkový fond. Ďalej uviedla, že obec prichádza o možnosť zapojiť sa do vyhlásených výziev, 
konkrétne na vybudovanie cyklotrasy. Je preto potrebné urobiť také rozhodnutia, ktoré obci vytvoria 
podmienky pre ďalší rozvoj v oblasti bývania.  
Následne prešla k samotnému bodu. 
 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo 28. augusta  2019 bolo prijaté uznesenie  
č . 260/2019 v znení, ktoré určovalo starostke obce osloviť vlastníka pozemkov v lokalite IBV k 
Rožkovanom, Ing. A.K. s návrhom zámeny pozemkov bez doplatku. 
 
V predloženom návrhu bola zámena pozemkov na vybudovanie odvodňovacej priekopy. 
 
vo vlastníctve obce Jakubova Voľa : 
- E KN  parcela č. 408/2 vodná plocha o výmere 3 267 m2  
- E KN parcela č.407/2 vodná plocha o výmere 720m2, 
 
- vo vlastníctve súkromných vlastníkov, zastúpených Ing. A.K. 
- C KN 309/36, 309/34, 309/32, 309/30, 309/28, 309/26, 309/24, 309/22, 309/1  o výmere cca 480 m2    
   (presná výmera po geometrickom zameraní) 
- C KN 304/1  o výmere  cca 1 420 m2 (presná výmera po geometrickom zameraní) 
- C KN 309/21 o výmere cca 792 m2 (presná výmera po geometrickom zameraní) 
- C KN  298/1 pod obecným úradom pri ihrisku o výmere 13 140 m2.  
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Obec by teda zamieňala pozemky spolu o výmere 3 987 m2 za pozemky v osobnom vlastníctve spolu 
o výmere cca 15 832 m2 bez doplatku (presná výmera po geometrickom zameraní). 
 
Starostka pozvala Ing. A.K. na stretnutie, kde ho oboznámila s tým, že návrh zámeny pozemkov 
prerokovali poslanci na zastupiteľstve dňa 28. augusta 2019 a uložili jej, aby ho oslovila a zistila, či zo 
strany vlastníkov je záujem zameniť pozemky bez doplatku.  
Ing. A.K. uviedol, že súhlasí s návrhom, ktorý mu bol zaslaný, t. z. bez doplatku.  
Požaduje iba, aby cesta, ktorá vedie cez parcelu 298/1 – okolo Torysy, zostala v jeho vlastníctve. 
Zdôvodnil to tým, že cestu využíva ako prístup k pozemkom, ktoré obhospodaruje. Ak s tým poslanci 
budú súhlasiť, dá  cestu odčleniť geometrickým plánom.  
Starostka ďalej Ing. A.K. upozornila, že obec môže zamieňať iba vysporiadané pozemky, t. z. 
nezaťažené exekúciou. Ing. A. K. uviedol, že na vysporiadaní začal pracovať, ale vzhľadom k tomu, že 
vlastník, na ktorého je exekúcia,  príde na Slovensko až v decembri,  zatiaľ sa v tomto smere bez neho 
nedá nič robiť.  
Ing. A.K. ďalej požiadal starostku, aby zo strany obce bolo vydané  písomne oznámenie, že obec má 
záujem vysporiadať uvedené pozemky formou zámeny. Žiada to z dôvodu, že na vysporiadanie exekúcie 
budú vynaložené určité finančné prostriedky a aby sa nestalo, že nakoniec obec od zámeny ustúpi.  
 
Starostka obce ďalej informovala poslancov o ďalších faktoch, ako aj o ochranných pásmach vodných 
tokov. Ochranné pásmo vodného toku nie je legislatívne definované. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 
používa v podobnej  súvislosti pojem „pobrežné pozemky“. V §49 sa uvádza, že  správca vodného toku 
môže pri výkone správy vodného toku  a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné 
pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie  pri 
vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary, pri drobnom 
vodnom toku do 5 m od brehovej čiary. Ochranné pásmo elektrického vedenia – vysoké napätia je 10 m 
od ramena stožiaru na jednu aj druhú stranu. 
Asi pred tromi rokmi na podnet poslanca Mgr. Ivana Minárika sa vstúpilo do rokovania s Ing. A.K. 
s požiadavkou získať do majetku obce predmetný pozemok  C KN 298/1 na vybudovanie tréningového 
ihriska. Vzhľadom k tomu, že pozemok bol zaťažený zriadením exekučného záložného práva, čakalo sa 
na jeho vysporiadanie. Čiže záujem obce o daný pozemok nevznikol teraz, ale trvá už dlhšiu dobu.  
Ďalej starostka uviedla, že je potrebné urobiť zmeny v územnom pláne, pretože na danom pozemku je 
plánovaná individuálna bytová výstavba, ktorú nebude možné zrealizovať, nakoľko sa pozemok 
nachádza v blízkosti vodného toku Torysy.  
Je na pováženie, ako sa mohol schváliť územný plán v takej podobe, ktorá absolútne neodráža reálne 
možnosti jeho realizácie, ale naopak, vyvoláva nové, zbytočné výdavky ( zmena územného plánu nie je 
lacná záležitosť). 
Poslanci si priebeh rokovania starostky s Ing. A. K. ako aj doplňujúce informácie starostky vypočuli. 
Mgr. Ivan Minárik dal návrh, aby sa celá zámena realizovala v dvoch etapách, aby sa čím skôr 
vysporiadali pozemky, ktoré nie sú zaťažené . Čiže v  prvej etape by sa zamieňal obecný pozemok na 
parcele č. 407/2 o výmere 720 m2, za pozemky Ing. A.K.  : 
- C KN 309/36, 309/34, 309/32, 309/30, 309/28, 309/26, 309/24, 309/22, 309/1  o výmere cca 480 m2    
   (presná výmera po geometrickom zameraní) 
- C KN 304/1  o výmere  cca 1 420 m2 (presná výmera po geometrickom zameraní) 
- C KN 309/21 o výmere cca 792 m2 (presná výmera po geometrickom zameraní) 
Prvá etapa by sa mohla realizovať bez odkladu. 
 
Druhá etapa zámeny by sa realizovala až po tom, keď už by pozemok nebol zaťažený zriadením 
exekučného záložného práva. V druhej etape by malo dôjsť k zámene obecného pozemku na parcele č. 
408/2 o výmere 3 267 m2 , za pozemok Ing. A.K.  na parcele č. 298/1 o výmere 13 140 m2. . 
Poslanci ďalej navrhli, aby na parcele C KN 298/1 bola geometrickým plánom vyčlenená cesta, ale aby 
ostala vo vlastníctve obce, a v prospech Ing. A.K.  by bolo zriadené právo prechodu ( zapísané na 
katastri na LV ). 
Poslanci Ing. Peter Ďuriš a Ing. Stanislav Rimský nemali námietky ani voči realizácii zámeny v jednej 
etape, ale tento spôsob, v dvoch etapách, pre urýchlenie vysporiadania, považujú tiež za prijateľný.  
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V závere sa poslanci zhodli na tom, že súhlasia so zámenou pozemkov, ale v dvoch etapách.  
Poverili starostku, aby o danom návrhu informovala Ing. A.K.. 
 
 

9. INFORMÁCIA O VYKONANÝCH A PLÁNOVANÝCH AKTIVITÁCH OC Ú 
 

Predkladatelia: 
Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 
Zápis z rokovania: 
Starostka obce informovala poslancov o vykonaných aktivitách a udalostiach: 
- Dňa 29.8.2019 sa v obci uskutočnila Olympiáda. Počet prihlásených bol 60. Podľa reakcii 

zúčastnených dopadla dobre. Aj napriek tomu, že zo strany dôchodcov prišli aj návrhy  na súťažné 
disciplíny, ktoré by vyhovovali práve tejto vekovej kategórii, olympiády sa zúčastnil iba jeden 
senior.  Starostka sa touto cestou poďakovala všetkým súťažiacim, ktorí sa v kategórii dospelých 
umiestnili na treťom mieste, že prijali cenu s nadhľadom  a zúčastnili sa prác na menších obecných 
službách   - konkrétne kosenia a hrabania na miestnom cintoríne. Spolu sa urobilo  kus dobrej práce. 

- Obec riešila susedské spory, keď sused znemožnil susedovi prístup na jeho pozemok nabitím 
železného roxoru pred bránu z dôvodu, že tam je hranice jeho pozemku. Občania síce žiadajú obec 
o vyriešenie takýchto susedských sporov, ale obec nemá oporu v zákone, aby mohla rozhodnúť 
v prospech jedného alebo druhého. Obec má možnosť postupovať podľa § 5 občianskeho zákonníka 
a vyhodnotiť to ako zásah do pokojného stavu a vydať rozhodnutie uviesť tento stav do pôvodného 
stavu. Zvyšok musia riešiť súdnou cestou.  

- Prebehlo kolaudačné konanie VSD – rekonštrukcia elektrického vedenia a stĺpov smerom ku 
kostolu. Obec vyslovila maximálnu nespokojnosť s prístupom spoločnosti, ktorá dané práce 
realizovala. Taktiež bolo VSD spoločnosti postúpaná faktúra na práce, ktoré musela zabezpečiť 
obec, nakoľko ich zhotoviteľ diela odmietol zrealizovať.  

- Starostka s pracovníčkou sa zúčastnili školenia v rámci Dňa samosprávy Hornej Torysy, kde sa 
stretli starostovia a pracovníci a odovzdali si praktické skúsenosti z činnosti samosprávy. 

- Starostka sa zúčastnila stretnutia s riaditeľkou úradu práce ohľadom možnosti zamestnania 
nezamestnaných z obce prostredníctvom aktívnych opatrení trhu práce. Toho času nie sú výzvy, 
prostredníctvom ktorých by sa dalo zamestnať, v mesiaci november by mala byť znova spustená 
výzva „Cesta na trh práce“. 

- Starostka sa spolu s dôchodcami zúčastnila návštevy Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. 
Škoda, že sa na akcii nezúčastnilo viac dôchodcov. Touto cestou ďakujeme aj pánovi farárovi 
Bartolomejovi, že sa návštevy spolu s nami zúčastnil a odslúžil aj sv. omšu.  

- Starostka sa zúčastnila slávnostného otvorenia cyklotrasy Eurovelo 11 v úseku obce Pečovská Nová 
Ves.  

- Starostka sa zúčastnila stretnutia so zástupcami SPF v Prešove ohľadom vysporiadania pozemkov 
pod trasou Eurovelo 11 – problematický úsek v dĺžke 29 m, kde je neznámy vlastník.  

- Spoločnosť LI Horses s r.o. požiadala o krátkodobý prenájom sály KD, za účelom stretnutia 
s občanmi a možnosti dlhodobo prenajať od týchto občanov pozemky na poľnohospodárske účely.  

- Starostka sa zúčastnila slávnostného podpísania grantovej zmluvy z projektu ENI HUSKROUA 
2014 2020. Podpisovanie sa uskutočnilo na PSK za účasti zástupcu z Maďarska a zástupcu PSK.  

- Starostka sa zúčastnila okresnej prehliadky „Babička roka“, na ktorej mala aj naša obec zastúpenie.  
- Bola spracovaná pasportizácia cintorínov. Do termínu konania Sviatku všetkých svätých bude na 

cintoríne osadená informačná tabuľa s menami zomrelých a mapou  hrobov. Zatiaľ  iba 
v čiernobielom prevedení, aby občania skontrolovali údaje a prípadne nezrovnalosti nahlásili na 
obecný úrad. Ten chyby nahlási spracovateľovi pasportizácie, ktorý  ich opraví a vytlačí 
samolepiacu fóliu s menami aj zakreslením hrobových miest. Upozorňujem, že ak na náhrobnom 
kameni niekto nemal uvedený dátum úmrtia, na zozname ho pozostalí nenájdu. Takže tento údaj 
nám treba nahlásiť.  
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Je to prvý krok, keď máme zmapovaný cintorín. Ďalej bude potrebné prijať VZN o poplatkoch, 
pretože z VZN z roku 2006 a 2011, nie je zrejme, na aké obdobie sa uvedená suma platí. Taktiež je 
potrebné pripraviť nájomné zmluvy a pripraviť kompletnú evidenciu hrobov, nakoľko teraz 
kompletná evidencia neexistuje.  

- Starostka sa zúčastnila porady starostov Hornej Torysy so zástupcami štátnej správy v oblasti 
školstva, ochrany životného prostredia, policajného zboru, neverejných poskytovateľov sociálnych 
služieb, kde sa riešili aktuálne otázky, ktoré  vzišli v súvislosti so zmenou legislatívy.  

- Na pôde obecného úradu sa uskutočnilo prvé stretnutie projektových partnerov z Ukrajiny, kde im 
starostka odovzdala grantovú zmluvu a rozdiskutovali sa otázky ďalšieho postupu implementácie 
schváleného projektu. 
V rámci implementácie projektu bolo uskutočnené výberové konanie na prekladateľské služby na 
celé obdobie trvania projektu a podpísaná rámcová zmluva. Vzhľadom k tomu, že všetky dokumenty 
sú v AJ, treba najprv urobiť preklady. Výdavky sú zapracované medzi  oprávnené v rámci projektu.  
Taktiež ministerstvo pôdohospodárstva si od obce vyžiadalo údaje k príprave zmluvy o národnom 
spolufinancovaní. Štát bude prispievať  piatimi percentami, tak ako obec.  

- Obci sa podarilo zabezpečiť súhlasí vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude realizovaná výstavby 
infraštruktúry IBV  Rožkovanom a tak sa môže pokračovať v územnom konaní. Je to veľmi dôležitý 
krok, pretože aj k vysporiadaniu pozemkov, ktoré spravuje SPF je možné pristúpiť až potom, keď 
územné konanie nadobudne právoplatnosť (právoplatné UK tvorí prílohu žiadosti). 

- Obci bola doručená výpoveď zmluvy od spoločnosti ENVI PAK, ktorá zabezpečovala nakladanie so 
separovanými zložkami odpadu. Výpoveď dostali všetky okolité obce, ktorým vývoz zabezpečovala 
spoločnosť Márius Pedersen. Pre obec by to bola zlá situácia, pretože od januára 2020 nemá 
zabezpečenú likvidáciu separovaných zložiek. Po rokovaniach nakoniec spoločnosť Marius 
Pedersen oznámila, že spoločnosť ENVI PAK výpoveď stiahne.  

- Obec rozposlala výzvy neplatičom dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady. 
- Obec opätovne riešila nedodržiavanie VZN o čistote a poriadku a to konkrétne neustále sa opakujúce 

parkovanie áut v križovatke pri zastávke SAD. Majiteľ bol písomne upozornení. Následne, pri 
parkovaní iného auta bolo upozornenie vyhlásené v obecnom rozhlase. Vzhľadom k tomu, že 
vlastník motorového vozidla ďalej v križovatke parkuje , starostka žiada komisiu pre verejný 
poriadok, aby vykonala miestnu obhliadku a upozornila všetkých, ktorí nedodržiavajú VZN, aby tak 
urobili. V prípade, že sa stav nezlepší, je potrebné pristúpiť ku sankciám.  Nie je prijateľné, aby 90 
% občanov vedelo parkovať vo svojich dvoroch a 10 % svoje dvory šetrilo a svojim parkovaním na 
verejných priestranstvách ohrozovali bezpečnosť a zdravie ostatných občanov.  

- Obec prijala žiadosť od kronikára o navýšenie odmeny za písanie kroniky. Vzhľadom k tomu, že nie 
sú prítomní všetci poslanci,  žiadosť bude predmetom ďalšieho rokovania obecného zastupiteľstva . 

Starostka obce informovala poslancov o plánovaných aktivitách: 
- V súvislosti s projektom začína sa proces verejného obstarávania na zabezpečenie služieb 

spojených s konferenciami počas trvania projektu a to zabezpečenie ubytovania a stravovania. 
Jedná sa o 5 udalostí  a to: 

o úvodná konferencia, ktorá je naplánovaná na 22 a 23. 11. 2019, 
o nahrávanie CD – pravdepodobne v roku 2020, 
o dve stretnutia projektových manažérov – podľa potreby, 
o otvorenie novovybudovaného centra pravdepodobne  v roku 2022, 
o záverečná konferencia v roku 2023 

- Koncom októbra by malo byť školenie zo strany riadiaceho orgánu k samotnej implementácii 
projektu v Prešove za účasti zástupcov z ministerstva pôdohospodárstva, ktorí budú 
zabezpečovať kontrolu výdavkov a uvoľňovanie financovania. Po školení začne proces 
verejného obstarávania na zhotoviteľa diela, najprv sa bude zasielať na kontrolu na ministerstvo 
a až po odkontrolovaní sa začne obstarávať. Vzhľadom k tomu, že financovanie je dosť zložité, 
je potrebné pripraviť dokonalú zmluvu zo zhotoviteľom, aby vedel všetky podmienky, ale aj 
možné riziká, ktoré môžu v procese implementácie nastať.  
Prvá platba, vo výške 10 %,  by mala prísť do jedného mesiaca od podpisu grantovej zmluvy,    
t. j. do konca októbra. 
Druhá platba, po ukončení VO a podpísaní zmluvy s úspešných uchádzačom, predpokladáme 
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niekedy začiatkom budúceho roka.  
- 30. októbra plánujeme Deň úcty k starším – program by mali zabezpečiť ochotníci zo Šarišských 

Michalian a deti z MŠ z Jakubovej Vole. Obed navarí kuchárka ŠJ MŠ. Podávať sa budú tiež 
objednané zákusky. Ako darček dostanú platenú nákupnú tašku s logom obce, aby sme 
predchádzali vzniku plastových obalov.  

- Obec sa zapojila do európskeho týždňa športu. 
 
V tomto bode starostka poprosila poslancov o návrhy na program na Mikuláša, návrh na zimnú športovú 
akciu pre obyvateľov a návrh na Silvestra. 
 

Návrh na uznesenie č. 268/2019 zo dňa 17.10.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
b e r i e    n a   v e d o m  i e 
 
informáciu o vykonaných a plánovaných aktivitách OcÚ 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 

10. POHĽADÁVKY K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Starostka obce predložila poslancom zoznam neplatičov, ktorí nemajú uhradenú Daň z nehnuteľností a 
poplatok za komunálny odpad.  
K 18.10.2019 bol stav pohľadávok vo výške 640,03 Eur s nasledovným rozpisom: 
Daň z nehnuteľností:  neuhradené pohľadávky po splatnosti:  0,00 Eur 
Daň za psa:   neuhradené pohľadávky po splatnosti:  5,00 Eur 
Poplatok za komunálny odpad: neuhradené pohľadávky po splatnosti:  635,03 Eur 

o z toho pohľadávky roku 2019:   201,34 Eur 
o z toho pohľadávky predchádzajúcich rokov: 433,69 Eur 

 
Po rozdiskutovaní danej problematiky sa dospelo  k záveru, že obec využije jednu zo zákonom 
stanovených možností daňovej exekúcie a to konkrétne zrážku o mzdy a iných príjmov.  
 
Návrh na uznesenie č. 269/2019 zo dňa 17.10.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
b e r i e    n a   v e d o m  i e 
 
informáciu o pohľadávkach k poplatku za komunálny odpad 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 



S t r a n a 11 | 11 
 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 

11. RÔZNE 
 

Predkladatelia: 
Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Nakoľko sa všetky body preberali počas zastupiteľstva jednotlivo, bod Rôzne sa neprejednával,  
 

12. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
Zápis z rokovania: 
V tomto bode dala starostka slovo poslancom, aby predniesli svoje  požiadavky, resp. požiadavky zo 
strany občanov. Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 

13. ZÁVER 
 

Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
V Jakubovej Voli  22.10.2019 
Zapísala:  Mgr. Štefánia Haviarová 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Ladislav Futej   .......................................................... 
 
    Mgr. Ivan Minárik .......................................................... 
    
 
 

 
Ing. Magdaléna Sasaráková, v.r. 
                 starostka obce 


