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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 16. decembra  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 prítomný  18 00 hod. – 19 30 hod 

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. Starostka konštatovala, že počet 
prítomných poslancov je päť a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Rokovania obecného 
zastupiteľstva sa zúčastnili aj dvaja obyvatelia 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. 270/2019 zo dňa 16.12.2019 
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 16.12.2019 v tomto znení: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku vykonaných kontrol za rok 2019  

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubova Voľa na rok 2020 

7. Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2018 

8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení za školský rok 2018/2019 

9. Rozpočtové opatrenia č. 11/2019, 12/2019, 13/2019 a 14/2019 – presuny medzi položkami 
a povolené prečerpanie rozpočtu 

10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2019 a odborné stanovisko hlavnej 
kontrolórky k navrhovanej zmene 

11. Žiadosť o finančnú dotáciu na školské zariadenie CVČ Lipany 

12. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Jakubova Voľa číslo 10/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu obce 

13. Žiadosť o navýšenie finančnej odmeny za Zápis udalostí do obecnej kroniky 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jakubova Voľa č. 34/2019 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na 
území obce Jakubova Voľa na rok 2020 

15. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na 
roky 2020 – 2022 

16. Informácia o vykonaných a plánovaných aktivitách OcÚ 

17. Rôzne  

18. Diskusia a interpelácia poslancov 

19. Záver 

 

 

Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský, Ing. Vladimír Mačo 

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   
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Zápis z rokovania: 
Za zapisovateľku bola starostkou obce určená pracovníčka obecného úradu Mgr. Štefánia Haviarová a za 
overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Peter Ďuriš a Ing. Vladimír Ma čo 

 
 

3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Mgr. Ivan Minárik a Ladislav Futej 
 
Návrh na uznesenie č. 271/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e  
 
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivan Minárik a Ladislav Futej 
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský, Ing. Vladimír Mačo 

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 predniesla správu o plnení uznesení. Konštatovala, že pri kontrole uznesení 
neboli nájdené žiadne body rokovania ukladajúce povinnosť  starostke obce, resp. inej osoby, ktorej by 
bola obecným zastupiteľstvom v Jakubovej Voli uložená povinnosť konať.  
 

Návrh na uznesenie č. 272/2019 zo dňa 16.12.2019 
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 
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Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský, Ing. Vladimír Mačo 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Znenie uznesenia bolo schválené. 
 

5. SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O VÝSLEDKU VYKONANÝCH KO NTROL 
ZA ROK 2019 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Alžbeta Semanová  hlavná kontrolórka obce   

 
Zápis z rokovania: 
V zmysle ustanovení par. 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom 
znení predložila hlavná kontrolórka obce správu o kontrolnej činnosti. 
 
Hlavná kontrolórka obce v priebehu hodnoteného obdobia vykonávala kontrolnú činnosť, rozsah ktorej 
jej vyplýva z príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení. Táto činnosť  bola vykonávaná 
v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2019, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom. Plán 
kontrolnej činnosti bol doplnený o kontrolu cintorínskych poplatkov. 
 

1. Výkon kontrolnej činnosti :  
Rozpočet obce 
Kontrola čerpania rozpočtu obce bola vykonaná po ukončení roka, t. j.  v januári 2019 k 31.12.2018. 
Údaje už boli prezentované pri Záverečnom účte obce za rok 2018. 
    

Schválený rozpočet bežných príjmov vo výške 163 188,81 € bol k 31.12.2018  naplnený vo výške 
170 724,94 t.j. na 104,62 %. Schválený rozpočet kapitálových príjmov vo výške 28 500 € bol 
k 31.12.2018  naplnený vo výške 28 500 t. j. na 100,0 %. Príjmové finančné operácie boli naplnené vo 
výške 5 231,60 €. 
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 144 338,81 € bol k 31.12.2018  čerpaný vo výške 
137 342,09, t.j. na 95,15 %. Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 47 381,66 € bol 
k 31.12.2018  čerpaný vo výške 9 477,70, t. j. na 20,00 %. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo 
výške 5 160 €. 
Kontrola rozpočtu bola zameraná aj na dodržiavanie par. 13 ods. 1 a 2  a par. 12 ods. 2 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Pri kontrole neboli zistené  nedostatky.  
 
Kontrola ú čtovných dokladov 
Kontrola dokladov bola hlavne zameraná 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. 
Kontrola bola vykonaná na účtovných dokladoch – pokladničné doklady za obdobie od 1.1.2019 do 
30.6.2019. 
Pri kontrole neboli zistené  porušenia zákona. 
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Kontrola cintorínskych poplatkov 
Táto kontrola bola doplnená do plánu kontrolnej činnosti na základe poslaneckého návrhu. 
Po preštudovaní žiadaných materiálov a to Všeobecne záväzného nariadenia o obecných cintorínoch 
v obci Jakubova Voľa a Všeobecného záväzného nariadenia obce Jakubova Voľa č. 2/2012 o obecných 
poplatkoch a poplatkoch vyberaných obcou za pracovné úkony bolo zistené :  

1. Vo VZN č. 2/2012 o obecných poplatkoch a poplatkoch vyberaných obcou za pracovné úkony je 
uvedený poplatok za hrobové miesto vo výške 2 €. Z uvedeného nie je možné určiť za aké 
obdobie sa má poplatok vyberať ( rok, mesiac, deň... ) 

2. V obci nebol spracovaný prehľad hrobových miest a zoznam poplatníkov, čiže sa nedalo určiť 
kto a koľko musí zaplatiť. 

Na základe uvedeného podľa hlavnej kontrolórky nebolo možné vyberať poplatky. 
V priebehu roka 2019 obec už spracovala podklady k prehľadu hrobových miest a je ešte potrebné 
prepracovať ustanovenie vo VZN č. 2/2012 o obecných poplatkoch a poplatkoch vyberaných obcou za 
pracovné úkony s doplnením obdobia poplatku. 
 

2. Výkon iných činností :  
Medzi úlohy hlavného kontrolóra v zmysle zákona o obecnom zriadení patrí okrem iného aj spracovanie 
odborných stanovísk.  
V hodnotenom období bolo spracované a predložené na zasadnutie obecného zastupiteľstva :  
- stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022  
 - návrh kontrolnej činnosti na rok 2020 
 - správa o vykonaných kontrolách za rok 2018 
 - správa o vykonaných kontrolách za rok 2019 
V roku 2019 bola spracovaná Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 
 
Návrh na uznesenie č. 273/2019 zo dňa 16.12.2019 
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 obce o výsledku vykonaných kontrol za rok 2019 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský, Ing. Vladimír Mačo 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Znenie uznesenia bolo schválené. 
 

6. NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE 
JAKUBOVA VO ĽA NA ROK 2020 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Alžbeta Semanová  hlavná kontrolórka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Hlavná kontrolórka obce predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubova 
Voľa na rok 2020. 
V súlade s § 18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, predkladám návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020. 
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Podľa predloženého návrhu kontrolná činnosť v roku 2020 bude zameraná na: 

1. Kontrolu došlých a odoslaných faktúr – kontrola správneho zaradenia výdavkov v zmysle 
Metodického usmernenia MF SR zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších zmien a doplnkov 
(ekonomická klasifikácia ) 

2. Následnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v znení neskorších zmien a doplnkov. 

3. Kontrola čerpania rozpočtu – po ukončení každého štvrťroka  
4. Ostatná kontrolná činnosť – vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce a stanoviska k 

návrhu rozpočtu. 
5. Ostatná konzultačná činnosť. 

 
Návrh na uznesenie č. 274/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e  
 
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubova Voľa na rok 2020 
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský, Ing. Vladimír Mačo 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 

7. DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K VÝRO ČNEJ SPRÁVE ZA ROK 
2018 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Starostka obce predložila poslancom dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 
2018, ktorý bol spracovaný v zmysle zákona. 
Nezávislá audítorka  sa v dodatku vyjadrila nasledovne: 
„Posúdili sme, či výročná správa obce obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 
o účtovníctve. Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 

- Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou 
za daný rok, 

- Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas 
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, 
ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by 
sme mali uviesť.“ 
 
Návrh na uznesenie č. 275/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
b e r i e   n a    v e d o m  i e  
 
dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2018 
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Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský, Ing. Vladimír Mačo 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Znenie uznesenia bolo schválené. 
 

8. SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVA CEJ 
ČINNOSTI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ŠKOLSKÝ ROK 2 018/2019 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Na základe  Vyhlášky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti sú 
riaditelia škôl, po prerokovaní v pedagogickej rade, v termíne do 31. októbra príslušného roka, povinní  
predložiť zriaďovateľovi na schválenie Správu o výsledkoch  a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti škôl a školských zariadení za predchádzajúci školský rok . 
Zriaďovateľovi bola predložená Správa o výsledkoch  a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
materskej školy za školský rok 2018/2019. 
Rada školy odporučila zriaďovateľovi správu schváliť.  
Obecné zastupiteľstvo berie správu na vedomie.  
 
Návrh na uznesenie č. 276/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy na školský rok 
2018/2019 
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský, Ing. Vladimír Mačo 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Znenie uznesenia bolo schválené. 
 

9. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA Č. 11/2019, 12/2019, 13/2019 A 14/2019 – PRESUNY 
MEDZI POLOŽKAMI A POVOLENÉ PRE ČERPANIE ROZPOČTU 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   
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Zápis z rokovania: 
Zákon o rozpočtových pravidlách umožňuje subjektom verejnej správy v rámci rozpočtového roka 
vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.  
Starostka poslancom predložila štyri rozpočtové opatrenia, v ktorých boli zrealizované presuny medzi 
jednotlivými položkami a povolené prečerpanie rozpočtu z cudzích zdrojov (dotácie, strava v MŠ,..). 
Predložené boli rozpočtové opatrenia č. 11/2019, 12/2019, 13/2019 a 14/2019. 
 
Návrh na uznesenie č. 277/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
rozpočtové opatrenia č. 11/2019, 12/2019, 13/2019 a 14/2019 – presuny medzi položkami a povolené 
prečerpanie rozpočtu 
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský, Ing. Vladimír Mačo 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
 

10. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 15/2019 A ODBORNÉ 
STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NAVRHOVANEJ ZMENE 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Starostka obce k navrhovanej zmene uviedla, že vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec roka, je potrebné 
rozpočet obce upraviť na základe realizovanej ale aj očakávanej skutočnosti. Najväčšie úpravy a to 
smerom nadol sa realizovali v súvislosti s posunutím termínu začiatku realizácie projektu 
Multispoločenské a kultúrne centrum.  
Starostka ďalej uviedla, že po navrhovanej zmene sa očakáva prebytok hospodárenia za rok 2019 okolo 
18 000  € . Stav na rezervnom fonde je vo výške 49 541 €. Vlastné prostriedky, ktoré je bude možné 
použiť v roku 2020 na investičné akcie teda predstavujú čiastku 67 541 €. Táto čiastka sa ešte môže 
navýšiť v prípade, že 20. decembra bude obci poukázaná  vyššia podielová daň ako sa odhadlo.  
K návrhu poslanci nemali pripomienky.  
 
 
Návrh na uznesenie č. 278/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
b e r i e   n a   v e d o m i e 
stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanej zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2019 
 
a 
s c h v a ľ u j e  
 
návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2019 Rozpočtovým opatrením č. 15/2019: 
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HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE ROZPOČET 2019 
v EUR po zmene 

100 Daňové príjmy 159.323,00 
200 Nedaňové príjmy 6.927,03 
300 Granty a transfery 122.047,70 
400 Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 34.228,48 
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 

 PRÍJMY SPOLU: 322.526,21 
600 Bežné výdavky  167.443,60 
700 Kapitálové výdavky 149.882,61  
800 Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 5.200,00 

 VÝDAVKY SPOLU: 322.526,21 
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský, Ing. Vladimír Mačo 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 

11. ŽIADOSŤ O FINANČNÚ DOTÁCIU NA ŠKOLSKÉ ZARIADENIE CV Č LIPANY 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková 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 prijatá jedna žiadosť o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rok 2020. 
Mesto Lipany požiadalo za ZŠ pri meste Lipany (Komenského a Hviezdoslavova) o finančné 
prostriedky vo výške 32,00 Eur na jedného žiada na jeden kalendárny rok. 
Poslanci s navrhovanou výškou finančných prostriedkov súhlasili. 
 
Návrh na uznesenie č. 279/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e  
 
poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ na rok 2020 pre ZŠ pri meste Lipany vo výške 32,00 Eur 
na jedného žiaka na jeden kalendárny rok 
 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský, Ing. Vladimír Mačo 

Proti  0  

Zdržal sa  0  



S t r a n a 10 | 20 
 

Uznesenie schválené. 
 

12. ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU Z ROZPOČTU OBCE 
V ZMYSLE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKUBO VA VOĽA 
ČÍSLO 10/2015 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z R OZPOČTU OBCE 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
V súlade s čl. 5, bodom  3 Všeobecne záväzného nariadenia obce č.  10/2015 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce  boli v termíne do 30. novembra 2019  doručené na obecný úrad tri 
žiadosti o poskytnutie dotácie a to: 
Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM Jakubova Voľa – Futbalový oddiel vo výške 2.360,00 Eur, 
Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM Jakubova Voľa – Stolnotenisový oddiel vo výške 500,00 Eur, 
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - klub Jakubova Voľa vo výške 2.004,00 Eur. 
 
V zmysle čl. 5, bodu 4 vyššie uvedeného VZN sa žiadosti predložia obecnému zastupiteľstvu na 
posúdenie.  
Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva sa schválená suma zapracuje do rozpočtu obce na rok 
2020 a obec so žiadateľom uzatvorí zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.  
 
Nakoľko v čase, keď sa zostavoval rozpočet nebola zverejnená výška podielovej dane pre rok 2020, pri 
zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2019 a do rozpočtu sa zapracovali požadované 
sumy v plnej výške.  
Po zverejnení  údajov týkajúcich sa podielovej dane, bude obci v roku 2020 poukázaná podielová daň 
približne o 10.000,00 Eur menej ako v roku 2019. O uvedenú sumu sa musel upraviť aj návrh rozpočtu 
na rok 2020 a to takým spôsobom , že sa ponížila aj výška požadovaných dotácii.   
S týmto návrhom poslanci nesúhlasili a preto ich starostka vyzvala, aby dali návrh, z ktorej položky má 
chýbajúce prostriedky presunúť. Do úvahy prichádzala iba  položka kultúrne akcie, na ktorej sú 
rozpočtované všetky akcie pre celú obec, okrem iného v roku 2020 aj stretnutie rodákov. Poslanci 
súhlasili , aby sa ponížila položka kultúrne akcie a dotácie pre jednotlivé kluby aby sa poskytli v plnej 
výške.  
Poslanec Futej navrhol, že do  zabezpečenie finančných prostriedkov na stretnutie rodákov sa zapojí 
každý z poslancov oslovením sponzorov.   
 
 
 
Návrh na uznesenie č. 280/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e  
 
poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce v zmysle VZN číslo 10/2015 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce nasledovne: 
Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM Jakubova Voľa – Futbalový oddiel vo výške  2.360,00 Eur, 
Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM Jakubova Voľa – Stolnotenisový oddiel vo výške  500,00 Eur, 
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - klub Jakubova Voľa vo výške  2.004,00 Eur. 
 
Konkrétny účel použitia schválenej dotácie pre TJ SOKOL Futbalový oddiel: 
Cestovné       vo výške 600,00 Eur, 
Poplatky SFZ (Issf, Odmeny rozhodca...)   vo výške 700,00 Eur, 



S t r a n a 11 | 20 
 

Registrácia hráčov      vo výške 100,00 Eur, 
Administratívne poplatky     vo výške 50,00 Eur, 
Štartovné       vo výške 70,00 Eur, 
Prenájom umelej trávy      vo výške 100,00 Eur, 
Občerstvenie       vo výške 50,00 Eur, 
Prací prášok, hygiena, drogéria     vo výške 50,00 Eur, 
Starostlivosť o hraciu plochu (kosenie, hnojivo, valcovanie...) vo výške 100,00 Eur, 
Energie        vo výške 200,00 Eur, 
Členská schôdza      vo výške 80,00 Eur, 
Dresy, lopty, športové pomôcky     vo výške100,00 Eur, 
Správa budovy (odkvap, podhľad, rozhodcovská miestnosť) vo výške 110,00 Eur, 
Vápno, atrament, prevádzka     vo výške 50,00 Eur. 
SPOLU        2.360,00 EUR 
 
Konkrétny účel použitia schválenej dotácie pre TJ SOKOL Stolnotenisový  oddiel: 
Potreby na stolný tenis      vo výške 300,00 Eur, 
Cestovné na zápasy      vo výške 120,00 Eur, 
Občerstvenie na zápasy      vo výške 80,00 Eur. 
SPOLU        500,00 EUR 
 
Konkrétny ú čel použitia schválenej dotácie pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na 
Slovensku - klub Jakubova Voľa: 
 
Občerstvenie: výročná schôdza, fašiangy   vo výške 104,00 Eur, 
Kultúrne podujatia - vstupenky     vo výške 620,00 Eur, 
Kultúrne podujatia - preprava     vo výške 320,00 Eur, 
Výlet – preprava      vo výške 370,00 Eur, 
Poplatky banke       vo výške 70,00 Eur, 
Vzdelávacie aktivity      vo výške 100,00 Eur, 
Účastnícke poplatky a štartovné     vo výške 230,00 Eur, 
Prenájom bowlingu      vo výške 80,00 Eur, 
Občerstvenie a ceny do súťaži     vo výške 100,00 Eur, 
Kancelárske potreby      vo výške 10,00 Eur. 
SPOLU        2.004,00 EUR 
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský, Ing. Vladimír Mačo 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 
 

13. ŽIADOSŤ O NAVÝŠENIE FINAN ČNEJ ODMENY ZA ZÁPIS UDALOSTÍ DO 
OBECNEJ KRONIKY 
 

Predkladatelia: 
Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 
Zápis z rokovania: 
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V mesiaci september bola na obecný úrad prijatá Žiadosť o navýšenie odmeny za zápis udalostí do 
obecnej kroniky. Žiadosť podal kronikár, ktorý už dlhodobejšie spracováva údaje a vykonáva zápis 
udalostí do kroniky. V súčasnosti je výška odmeny 300,00 Eur a vo svojej žiadosti požiadal o zvýšenie 
na sumu 400,00 Eur.  
Do rokovania sa zapojil aj samotný kronikár, ktorý sa na zasadnutí zúčastnil. Navýšenie odmeny žiada 
najmä z dôvodu zvyšovania výdavkov na noviny a kancelárske potreby.  
Žiadosť o navýšenie finančnej odmeny za zápis udalostí do obecnej kroniky na sumu 400,00 Eur 
schválili poslanci pri hlasovaní v počte troch hlasov. Dvaja poslanci sa hlasovania zdržali. 
 

Návrh na uznesenie č. 281/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e  
 
navýšenie finančnej odmeny za Zápis udalostí do obecnej kroniky na sumu 400,00 Eur 

 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  3 Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo 

Proti  0  

Zdržal sa  2 Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Uznesenie schválené. 
 

14. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKUBOVA VOĽA Č. 
34/2019 URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIE ŤA 
MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO SÍDLOM NA  ÚZEMÍ OBCE 
JAKUBOVA VO ĽA NA ROK 2020 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Podľa § 6 ods. 12 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení  neskorších 
predpisov je obec povinná určiť výšku dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a žiaka školského zariadenia všeobecne záväzným nariadením.  
Navrhovaná výška dotácie na žiaka na rok 2020 je v súlade s návrhom rozpočtu, ktorý zahŕňa všetky 
nutné výdavky školy a školského zariadenia. Rozdiel vo výške dotácie na žiaka v porovnaní s rokom 
2018 a 2019 je spôsobený hlavne úpravou platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 
01.01.2020 a znížením počtu detí v MŠ z 21 na 13. 
 
Zariadenie  Dotácia na žiaka Dotácia na žiaka Dotácia na žiaka 
   v € rok 2018  v € rok 2019  v € rok 2020 
 
Materská škola 1.868,26 €  1.682,62 €  2.655,69 € 
Školská jedáleň 577,58 €  690,19 €  1.190,15 € 
 
 
Návrh na uznesenie č. 282/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2020 

 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan 
Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 

15. NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020 – 2022 A ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ 
KONTROLÓRKY K NÁVRHU ROZPO ČTU NA ROKY 2020 – 2022 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa postupovalo v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 
a doplnkov.  
Na základe  §9 ods. 1 citovaného zákona je rozpočet zostavený ako : 
    a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2020, 
    b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2021, 
    c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok  2022.  
Viacročný rozpočet na roky 2020 - 2022 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet 
obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na 
nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter. Návrh rozpočtu bol 
zverejnený v obci obvyklým spôsobom (úradná tabuľa , webová  stránka obce) v zákonom stanovenej 
lehote,  t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 
 

K návrhu rozpočtu predložila odborné stanovisko aj hlavná kontrolórka Ing. Alžbeta Semanová 
 

„V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len v z. n. p.) predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Jakubova 
Voľa na roky 2020 – 2022, spracované na základe  predloženého návrhu. 

1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia , ktorým sa riadi financovanie úloh a 
funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce obsahuje zámery a ciele, ktoré bude obec 
realizovať z výdavkov rozpočtu obce. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. 
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 Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady 

č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

  
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom (nástenka, www stránka obce) v zákonom 
stanovenej lehote dňa, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.  

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej 
samosprávy. 

3.  Východiská tvorby návrhu rozpočtu 

 Návrh rozpočtu vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 (Makroekonomické 
predpoklady ekonomiky štátu boli základom pre vypracovanie prognóz daňových príjmov verejnej 
správy na roky 2020 až 2022  a  z vývoja hospodárenia obce v roku 2019 a v predchádzajúcich 
sledovaných rokoch. 
Pozitívom pre územné samosprávy je, že od roku 2017 po novele zákona č.564/2004 Z. z. o 
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, bude podiel obcí na dani z príjmov fyzických osôb 70 %.  
Zároveň ZMOS upozorňuje na , že očakávaný prínos dane z príjmov fyzických osôb môže byť 
redukovaný schvaľovaním niektorých zákonov. ZMOS odporúča postupovať pri návrhoch rozpočtov 
príjmovej časti konzervatívne. 
V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zapracované upravené mzdy a s tým súvisiace odvody v zmysle 
novely zákona č. 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

4.  Tvorba návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov  v členení 
podľa §9 ods. 1 citovaného zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2020, 

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2021, 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2022.  

Viacročný rozpočet na roky 2020 - 2022 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet 
obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na 
nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa 
spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. 

Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 je  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov vnútorne členený na: 

a. bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 

b. kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c. finančné operácie. 

Obsah návrhu rozpočtu je rozpísaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie do úrovne položiek, 
ktorý sa následne pre potreby účtovníctva rozpíše do úrovne podpoložiek. 
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Prehľad návrhu rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona c. 583/2004 Z. z. 
  
Bežný rozpočet v  Eur 

Bežný rozpočet Návrh 
2020 

Návrh 
2021 

Návrh 
2022 

Príjmy 172 600,08 172 637 174 642 

Výdavky 185 059,36 167 774,16 170 493,72 

Hospodárenie - 12 459,28 -4 862,84       4 148,28 

    
Kapitálový rozpočet v  Eur             

Kapitálový rozpočet Návrh 
2020 

Návrh 
2021 

Návrh 
2022 

Príjmy 177 591,76 553 688 92 281 

Výdavky 282 372,05 558 650,84 96 529,28 

Hospodárenie -  104 780,29 - 4 962,84 - 4 248,28 

  
Finančné operácie v Eur 

Finančné operácie Návrh 
2020 

Návrh 
2021 

Návrh 
2022 

Príjmy 118 279,57 100 100 

 Výdavky 1 040 0 0 

Hospodárenie 117 239,57 100 100 

  

Celkový rozpočet v  Eur 

Celkový rozpočet Návrh 
2020 

Návrh 
2021 

Návrh 
2022 

Príjmy 468 471,41 726 425 267 023 

Výdavky 468 471,41 726 425 267 023 

Hospodárenie 0 0 0 

  

Celkový návrh rozpočtu na rok 2020  je koncipovaný ako vyrovnaný. 

 
Bežné príjmy: 
Daňové príjmy: 

Príjmy bežného rozpočtu Návrh 
2020 

Návrh 
2021 

Návrh 
2022 

Výnos dane- podielové dane 146 994 158 000 160 000 

Daň z nehnuteľnosti 3 920  3 920 3 920  

Daň pes, komunálny odpad 4 360 4 360 4 360 

  

Najvýznamnejšiu zložku návrhu príjmov bežného rozpočtu  predstavuje príjem zo štátneho rozpočtu –  
tzv. podielová daň. Prognóza MF SR už bola zverejnená – v návrhu rozpočtu je zapracovaná výška 
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podielovej dane na úrovni 146 994 €. 
Predpokladaný príjem z miestnych daní je totožný s rozpočtom roku 2019, čo znamená, že v návrhu 
rozpočtu sa nepočíta so zvýšením miestnych daní. Ostatné dane za tovary a služby sú v porovnaní 
s rokom 2019 bez zmien – nepočíta sa s navýšením. 
Nedaňové príjmy sa v návrhu rozpočtu na rok 2020 rozpočtujú vo výške 4 372 Eur ( v porovnaní 
s návrhom rozpočtu roku 2019 je to menej  o 1 604 € ).   Sú to príjmy z  prenájmu, poplatky obce , 
poplatky za odpad,  z administratívnych poplatkov,  bankové poplatky. 

Kategória granty a transfery  súvisia prevažne s financovaním prenesených kompetencií : 
- Školstvo - Predškoláci   
- požiarna ochrana 
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
- Evidencia a register obyvateľstva 
- Životné prostredie 
 - voľby a pod. 
Bežné výdavky: 
Bežnými výdavkami sa zabezpečuje krytie potrieb chodu  OcÚ, požiarnej ochrany , 
školstvo, zásobovanie vodou, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, komunikácie,  podpora 
kultúry  a športu, starostlivosť o starých občanov a  pod. 
Východiskom návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 je čerpanie výdavkov v roku 2019. 
Kapitálový rozpočet: 
Kapitálový  rozpočet na rok  2020 je zostavený  ako schodkový vo výške -  104 780,29 , ktorý je krytý  
prebytkom z finančných operácií – príjmy z predchádzajúceho roka. 
V roku 2020 sa príjem kapitálového rozpočtu predpokladá vo výške 177 591,76 €. 
Kapitálové výdavky  sú naplánované vo výške 282 372,05 €, z toho 8 600 € na projektové dokumentácie 
k IBV k Rožkovanom, kultúrny dom, miestna komunikácia k domu súp.č.1, územný plán a 20 000 € na  
odvodňovací kanál, 14 300 € na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu a 239 472,05 € na projekt KC. 
Finančné operácie: 
Celkové finančné operácie sú zostavené ako prebytkové   v objeme 117 239,57 Eur. 

Pri finančných operáciách obec rozpočtuje  finančné výdavky vo výške  1 040 € na splácania pôžičky. 
Záver: 
Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2020 zabezpečuje plynulé financovanie základných funkcií 
samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy  len za hospodárneho a efektívneho  vynakladania 
rozpočtovaných prostriedkov. 

Finančné vzťahy budú realizované prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Obec 
neplánuje kapitálové výdavky, na krytie ktorých sú potrebné nové návratné finančné zdroje. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky  2021– 2022  je 
zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách a 
zásadami na zostavenie rozpočtu. 
 
Konštatujem, že bolo dodržané ustanovenie § 9 odst.2) zákona NR SR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a obec zverejnila návrh rozpočtu 15 dní pred jeho schválením. 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2020, odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v uvedenej  podobe  

s ch v á l i ť.“ 

 
Návrh na uznesenie č. 283/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
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1. b e r i e   n a     v e d  o m  i e  
 

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 
b) návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022 

a 
2. s c h v a ľ u j e  
 
Návrh rozpočtu na rok 2020 bez programového rozpočtu nasledovne: 

HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE  ROZPOČET 2020 

v EUR 

100 Daňové príjmy 155.274,00 

200 Nedaňové príjmy 4.377,00 

300 Granty a transfery 190.540,84 

400 Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 118.279,57 

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 

 PRÍJMY SPOLU: 468.471,41 

600 Bežné výdavky  185.059,36 

700 Kapitálové výdavky 282.372,05  

800 Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 1.040,00 

 VÝDAVKY SPOLU: 468.471,41 

 
 
 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan 
Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 

 
16. INFORMÁCIA O VYKONANÝCH A PLÁNOVANÝCH AKTIVITÁCH OC Ú 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 
Zápis z rokovania: 
Starostka informovala , že : 

1. Obec v mesiaci november vyhlásila v poradí 7. krát  výberové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa materskej školy. Do stanoveného termínu sa neprihlásil žiaden 
uchádzač. Znova sa na ďalší polrok poverí Daša Alexiová..  
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V  financovaním a hlavne obsadenosťou v MŠ  starostka upozornila, že je potrebné 
stanoviť, aké  aktivity obec uskutoční, aby sa stav detí v škôlke naplnil. V roku 2020 
zostanú v škôlke 4 deti. Je potrebné vynaložiť maximálne úsilie, aby sa stav v MŠ 
naplnil. V opačnom prípade príde obec o značný objem finančných prostriedkov.  

2. V tom istom mesiaci obec usporiadala v rámci Dňa úcty k starším posedenie pre 
seniorov. Program zabezpečili deti z MŠ a ochotnícke divadlo zo Šarišských Michaľan.  

3. V decembri , tak ako každý rok, sa organizovalo stretnutie s Mikulášom. Toho roku 
trocha inač -  začalo sa svätou omšou , potom sa deti premiestnili do sály KD, kde 
vystúpili deti z MŠ a divadlo PORTÁL z Prešova. Nakoniec deťom Mikuláš rozdal 
darčeky.  Starostka vyslovila poďakovanie svojmu zástupcovi za pomoc pri 
organizovaní Mikuláša.  

4. 20. decembra nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie IBV K Rožkovanom. Na 
jeho základe podá obec žiadosť o bezodplatný prevod pozemku , ktorý je v správe SPF. 
Je to prvý pozemok od posledných terajších domoch. Po prevode budú pozemky, medzi 
novými domami vo vlastníctve obce.  

5. Obec opätovne riešila susedské spory. 
6. V mesiaci december bude obec v spolupráci s ochotníckym divadlom organizovať 

divadelné vystúpenie.  
7. Prvého januára ohňostroj . Na návrh poslancov sa ohňostroj ruší a finančné prostriedky 

budú poukázané na transparentný účet mesta Prešov, pre obete postihnuté výbuchom 
bytovky na Mukačevskej ulici.  

8. Starostka sa poďakovala poslancom za účasť na úvodnej konferencii k projektu 
výstavby Multispoločenského a kultúrneho centra.  

9. Starostka ďalej uviedla, že vzhľadom k tomu, že podielová daň na rok 2020 bude nižšia 
(zatiaľ podľa odhadov) o 10 000 € ako v roku 2019 , čaká obec náročný rok z hľadiska 
financovania bežných výdavkov. Aj napriek tomu, že obec má na rezervnom fonde 
finančné prostriedky v objeme okolo 67 0000 € , tieto môže použiť iba na kapitálové 
výdavky.  
Celú situáciu sťažuje aj skutočnosť, že obec nemá zabezpečené ani menšie obecné  
služby z dôvodu nedostatku pracovníkov. Starostka preto navrhuje, že osloví všetkých 
občanov, aby v roku 2020 pomohli pri zimnej ale aj letnej údržbe verejných 
priestranstiev.  

 

Návrh na uznesenie č. 284/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
b e r i e   n a     v e d  o m  i e  
 
informácie o vykonaných a plánovaných aktivitách OcÚ 
 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan 
Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
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Znenie uznesenie bolo schválené. 
 

17. 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. 
 

18. 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 zapojil poslanec Ing. Peter Ďuriš, ktorý spomenul tragédiu výbuchu 
paneláka v Prešove, na Mukačevskej ulici, ktorá sa stala 6.12.2019. Všetky rodiny z tohto paneláka prišli 
o svoje bývanie, ktoré pri výbuchu bolo zničené požiarom a niektorí prišli aj o svoje životy. Mesto 
Prešov zriadilo transparentný účet, na ktorý môžu darcovia prispievať finančne a z ktorého vyzbierané 
finančné prostriedky budú určené pre obyvateľov postihnutých touto tragédiou.  
Do zbierky sa pridali menšie i väčšie mestám, ale aj obce. Symbolicky, ale aj  na znak úcty k obetiam, 
nebudú tieto mestá a obce realizovať silvestrovský ohňostroj a finančné prostriedky určené na kúpu 
pyrotechniky zasielajú na transparentný účet mesta Prešov. 
Ing. Peter Ďuriš navrhol, aby sa aj naša obec zapojila do tejto finančnej pomoci zrušením novoročného 
ohňostroja a na účet mesta Prešov zaslala finančný príspevok vo výške výdavkov na zakúpenie 
pyrotechniky. Na novoročnom stretnutí obyvateľov by sa podával novoročný punč a zapálili by sa len 
prskavky.  
 
S návrhom poslanca Ing. Ďuriša súhlasili všetci poslanci a na účet Mesta Prešov navrhli zaslať transfer 
vo výške 200,00 Eur. 
 
Návrh na uznesenie č. 285/2019 zo dňa 16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ  u j e 
 
transfer mestu Prešov vo výške 200,00 Eur na transparentný účet mesta Prešov číslo SK90 7500 0000 
0040 0859 1229 s variabilným symbolom 6122019, ktorý je určený na pomoc ľuďom v Prešove 
postihnutých výbuchom paneláka na Mukačevskej ulici 
 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan 
Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal  sa  0  
Uznesenie schválené. 
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19. ZÁVER 
 

Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
V Jakubovej Voli  17.12.2019 
Zapísala:  Mgr. Štefánia Haviarová 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Peter Ďuriš   .......................................................... 
 
    Ing. Vladimír Mačo .......................................................... 
    
 

 
 
 
Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 
                 starostka obce 


