
Obec Jakubova Voľa – starostka obce 
     
Č. j.: S2020/245-1, R2020/422     V Jakubovej Voli  24.04.2020 

 

 

P  o  z  v  á  n  k  a 

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m 

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jakubova Voľa v roku 2020, 

ktoré sa uskutoční v SÁLE KULTÚRNEHO DOMU   v Jakubovej Voli 

 

dňa 7. mája 2020  – vo štvrtok  - o 18:00 hod. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Rozpočtové opatrenia č. 16/2019 – presuny medzi položkami a povolené prečerpanie 

rozpočtu 

6. Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2019   

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

Správa audítorky k ročnej účtovnej závierke za rok 2019  

7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020, 2/2020 a 3/2020  – presuny medzi 

položkami a povolené prečerpanie rozpočtu 

8. Žiadosť o finančnú dotáciu na školské zariadenie CVČ pri ZŠ v Pečovskej Novej Vsi 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jakubova Voľa č. 35/2020 o ochrannom 

pásme pohrebísk na území obce  

10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. č. C KN 296/7 určeného GP č. 201/2019 

11. Informácia o vykonaných a plánovaných aktivitách OcÚ 

12. Rôzne  

13. Diskusia a interpelácia poslancov 

14. Záver 

 

 

 
Zasadnutie sa uskutoční v sále kultúrneho domu v špeciálnom bezpečnostnom režime pre 

všetkých jeho účastníkov v záujme ochrany verejného zdravia pred šírením ochorenia COVID-19.  

 

Počas celého času rokovania bude povinnosť mať na tvári ochranné rúško a na rukách 

ochranné gumené rukavice. Ochranné prostriedky zabezpečí obecný úrad.  

 

Pred vstupom do miestnosti bude povinnosť dezinfekcie rúk. Každému účastníkovi 

zasadnutia sa bude pred vstupom do miestnosti merať teplota tela.  

 



Každý účastník zasadnutia vypíše čestné prehlásenie so svojimi osobnými údajmi, ktoré 

bude k dispozícii pred vstupom do miestnosti kvôli prípadnému epidemiologickému šetreniu. Kto 

odmietne prehlásenie podpísať, bude požiadaný, aby opustil budovu.  

 

Pre toto zasadnutie bude vypracovaný osobitný zasadací poriadok (šachovnicovým 

spôsobom), ktorý bude nutné dodržať. Verejnosti budú vyčlenené miesta tak, aby bola dodržaná 

bezpečná vzdialenosť. Z uvedeného dôvodu bude kapacita miestnosti obmedzená.  

 

Z bezpečnostných dôvodov žiadame verejnosť, aby sa počas rokovania zastupiteľstva čo 

najmenej pohybovala mimo svojho určeného miesta . Ak verejnosť nebude rešpektovať zasadací 

poriadok, bude z miestnosti vykázaná.  

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 

starostka obce 

 

 

 

 


