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 7. mája 2020 o 18 00 hod.
Miesto konania:

Sála kultúrneho domu

Prezenčná listina:
Meno a priezvisko

Funkcia

Prítomnosť

Čas

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

starostka obce

prítomná

18 00 hod. – 19 30 hod

hlavná kontrolórka
obce

prítomná

Poslanci:

Za obecný úrad:
Ing. Magdaléna Sasaráková
Ing. Alžbeta Semanová

18 00 hod. – 19 30 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. Starostka konštatovala, že
počet prítomných poslancov je päť a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
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Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom zasadnutia a navrhla
doplniť jeden bod do rokovania Žiadosť o bezodplatný prevod pozemku p. č. KN- E 405/2 , k.
ú. Jakubova Voľa, pre potreby vybudovania infraštruktúry k rodinným domom – IBV
k Rožkovanom. Bod sa vkladá pred bod Rôzne. K navrhovanému programu nikto ďalší
z prítomných nemal žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie č. 286/2020 zo dňa 7.5.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v tomto znení:
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. Žiadosť o bezodplatný prevod pozemku p. č. KN- E 405/2 , k. ú. Jakubova Voľa,
pre potreby vybudovania infraštruktúry k rodinným domom – IBV k Rožkovanom
13. Rôzne
14. Diskusia a interpelácia poslancov
15. Záver
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Meno
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing.
Stanislav Rimský, Ing. Vladimír Mačo
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2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Za zapisovateľa bol starostkou obce určený Mgr. Ivan Minárik a za overovateľov zápisnice boli
určení poslanci Ladislav Futej a Ing. Stanislav Rimský
3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Peter Ďuriš a Ing. Vladimír Mačo
Návrh na uznesenie č. 287/2020 zo dňa 7.5.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Ďuriš a Ing. Vladimír Mačo
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Predkladatelia:
Meno
Ing. Alžbeta Semanová

Funkcia

Útvar/Orgán

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,
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resp. inej osoby, ktorej by bola obecným zastupiteľstvom v Jakubovej Voli uložená povinnosť
konať.
Návrh na uznesenie č. 288/2020 zo dňa 7.5.2020
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, Mgr. Ivan Minárik, Ing.
Stanislav Rimský, Ing. Vladimír Mačo

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
5. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 16/2019 – 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.
Starostka poslancom predložila jedno rozpočtové opatrenie 16/2019, v ktorom boli
zrealizované presuny medzi jednotlivými položkami a povolené prečerpanie rozpočtu. Starostka
obce stručne informovala o rozpočtových opatreniach, ktoré predkladá. Najviac presunov je na
položkách Multispoločenského a kultúrneho centra, čo očakáva aj do budúcna.
Návrh na uznesenie č. 289/2020 zo dňa 7.5.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 16/2019 – presuny medzi položkami a povolené prečerpanie rozpočtu
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
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
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka v krátkosti zhodnotila minulý rok. Prečítala dôležité časti zo správy audítorky
a vyzvala hlavnú kontrolórku o predloženie správy k záverečnému účtu 2019.
Hlavná kontrolórka predniesla správu k záverečnému účtu obce za rok 2019, odporučila
poslancom schváliť záverečný účet obce bez výhrad.
Mgr. Minárik – mal otázku k výškam záväzkov na strane obce a pohľadávok obce.
Starostka ho informovala, že vysoké záväzky sú z dôvodu nevyčerpaných dotácií z minulého
roka (cesta k Lukčikovi, oprava KD), ktoré musíme v tomto roku vyčerpať a pohľadávky sú
hlavne od občanov, ktorí neuhradili poplatok za vývoz odpadu.
Starostka informovala v tomto bode, že vďaka dobrému hospodáreniu v roku 2019
i z predošlých rokov bude na rezervnom fonde 74 819,37 €, ktoré by mali vykryť potrebné
spolufinancovanie Multispoločenského a kultúrneho centra a verí, že nebude nutné brať
preklenovací úver.
Návrh na uznesenie č. 290/2020 zo dňa 7.5.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
1. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2019
a

schvaľuje
1. celoročné hospodárenie obce Jakubova Voľa za rok 2019 bez výhrad
2. odvod prebytku hospodárenia obce za rok 2019 vo výške 25 284,39 € do rezervného fondu
3. použitie prebytku hospodárenia na kapitálové výdavky
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa

0

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

Uznesenie schválené.
7. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2020, 2/2020
A 3/2020 – PRESUNY MEDZI POLOŽKAMI A POVOLENÉ PREČERPANIE
ROZPOČTU
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka objasnila pohyby na položkách, ktoré sú súčasťou rozpočtových opatrení.
Súviseli hlavne z mimoriadnou situáciou a potreby zareagovať na priebeh a potreby obce
a občanov, pohybmi z projektu HUSKROUA, dotáciou na stravu predškolákov a iné.
Žiadny z poslancov nemal otázky.
Návrh na uznesenie č. 291/2020 zo dňa 7.5.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedom ie
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020, 2/2020 a 3/2020 – presuny medzi položkami
a povolené prečerpanie rozpočtu
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa

0

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

Znenie uznesenia bolo schválené.
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8. ŽIADOSŤ O FINANČNÚ DOTÁCIU NA ŠKOLSKÉ ZARIADENIE CVČ PRI ZŠ
V PEČOVSKEJ NOVEJ VSI
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka informovala poslancov o žiadosti obce Pečovská Nová Ves o dotáciu pre CVČ
pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves. Minulý rok bola schválená dotácia na jedného žiaka vo výške
40 € na kalendárny rok. Poslanci nemali pozmeňujúci návrh a výška dotácia ostáva nezmenená
aj pre tento rok.
Návrh na uznesenie č. 292/2020 zo dňa 7.5.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
s ch v a ľ u j e
poskytnutie finančných prostriedkov na školské zariadenie CVČ pri ZŠ v Pečovskej Novej Vsi vo výške
40,00 € na jedného žiaka na kalendárny rok 2020
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa

0

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

Znenie uznesenia bolo schválené.
9. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKUBOVA
VOĽA Č. 35/2020 O OCHRANNOM PÁSME POHREBÍSK NA ÚZEMÍ OBCE
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka vysvetlila legislatívny proces o ochrannom pásme pohrebísk. Na návrh
poslancov má preveriť objekt, ktorý je na pozemku pána Hadbavného v blízkosti cintorína, či
už nespadá do ochranného pásma, prípadne či tento objekt má byť posudzovaný podľa
predmetného VZN.
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Návrh na uznesenie č. 293/2020 zo dňa 7.5.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jakubova Voľa č. 35/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území
obce
Hlasovanie :
Stanovisko
Počet
Meno
Za

5

Proti

0

Zdržal sa

0

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

Znenie uznesenia bolo schválené.
10. ŽIADOSŤ O ODKÚPENIE OBECNÉHO POZEMKU p. č. C KN 296/7
URČENÉHO GP č. 201/2019
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce prečítala žiadosť pána Pavla Slimáka (č. d. 22) o odkúpenie pozemku p.
č. C KN 296/7. Poslanci sa jednotlivo vyjadrili k odpredaju pozemku a vyslovili svoj nesúhlas.
Dôvody pre zamietnutie odpredaja sú: blízkosť inžinierskych sieti, kvôli ktorým žiadateľovi
nemusí byť povolená stavba, ďalej je to zúženie prejazdu v danom mieste, postavenie prístrešku
na danom pozemku bez stavebného povolenia.
Mgr. Minárik – navrhol prenájom pozemku pánovi Slimákovi.
Ing. Rimský – navrhol zriadiť vecné bremeno, keďže pán Slimák má na danom pozemku už
prípojky (plyn, voda, kanálizácia) a tiež vchod do pivnice.
Pán Futej – navrhol zámenu pozemkov na opačnej strane cesty, ktoré patria pánu Slimákovi,
aby sa tak zachovala šírka prejazdu (prechodu) ak to bude možné.
Starostka obce má zistiť či bude možná daná zámena pozemkov, podľa návrhu pána Futeja.
Návrh na uznesenie č. 294/2020 zo dňa 7.5.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
predaj obecného pozemku p. č. C KN 296/7, k. ú. Jakubova Voľa , určeného GP č. 201/2019
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

0

Proti

5

Zdržal sa

0

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

Uznesenie neschválené.
11. INFORMÁCIA O VYKONANÝCH A PLÁNOVANÝCH AKTIVITÁCH OCÚ
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka predstavila projekt cesty k pánovi Lukčíkovi. Projektant sa vyjadril, že nie je
možné vyhotoviť projekt podľa kritérií, ktoré poslanci zadali, výškovo to nie je možné,
problémom je tiež kanalizácia, ktorá križuje vybudovanie odtokovej rúry do potoka.
Vykonali aj obhliadku miesta. Poslanci zvažovali aj možnosť odviesť vodu do Torysy,
čo by však bolo finančne aj administratívne náročnejšie. Navrhli zviesť vodu popri potoku až do
bodu, kde to bude výškovo možné. Požiadali starostku, aby kontaktovala projektanta s touto
alternatívou. Starostka upozornila tiež na zosúvanie cesty k pánovi Lukčíkovi počas silných
dažďov, čo jej dal za pravdu aj Ing. Rimský.
Podávali sa žiadosti na SPF ohľadom vysporiadania pozemkov pod cyklotrasu a cesty
k pánu Lukčikovi.
Na obec boli podané dve žiadosti od dvoch rôznych spoločnosti na osadenie
informačných tabúľ ohľadom cyklotrasy Eurovelo 11; jedna žiadosť bola postúpená
stavebnému úradu, druhá bola zamietnutá z dôvodu, že navrhnuté miesto nebolo vyhovujúce.
K 31.3.2020 ukončila pracovný pomer p. Haviarová.
Slovenský vodohospodársky podnik začal proces odstraňovania nevhodných drevín
v potoku Kohút – zatiaľ vyznačil dreviny , v novembri fyzicky odstráni.
Bolo uskutočnené stretnutie s geodetom a vlastníkom pozemkov Ing. Kropuchom – GP
vyhotovený, vzhľadom na pandemiu , kataster pracuje v obmedzenom režime, takže tam to
zastalo.
Starostka upozornila na pretrvávajúci problém zatekania do pivničných priestorov KD
a vlhnutie stien.
Pán Futej navrhol, aby sa vonkajšie múry obkopali až k základom a odvodnili. Vodu by bolo
možné zviesť do studne, ktorá je na pozemku č.68 a nepočíta sa s jej využitím
Starostka tiež informovala poslancov o tom, že ak nenájde vhodného zamestnanca na
údržbu okolia a kosenie bude to riešiť podobne ako minulý rok objednaním firmy, čo je
finančne nákladné, ale žiadnu inú možnosť zatiaľ nemá.
Starostka v závere podala informácie vykonaných prácach (kontrola podkladov, verejné
obstarávanie) o ďalšom postupe projektu MKC.
Pán Futej navrhol zmenu pripojenia MKC k odbernému miestu plynu, dôvodom je možnosť
výstavby Hasičskej zbrojnice v mieste kadiaľ má viesť prípojka k MKC.
Starostka mu odpovedala, že v súčasnej dobe nie je možné vstupovať do projektu a robiť
zmeny.
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Návrh na uznesenie č. 295/2020 zo dňa 7.5.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
informáciu o vykonaných a plánovaných aktivitách OcÚ

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa

0

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

Uznesenie schválené.
12. ŽIADOSŤ O BEZODPLATNÝ PREVOD POZEMKU P. Č. KN- E 405/2 , K. Ú.
JAKUBOVA VOĽA, PRE POTREBY VYBUDOVANIA INFRAŠTRUKTÚRY
K RODINNÝM DOMOM – IBV K ROŽKOVANOM
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka informovala poslancov o podmienkach bezodplatného prevodu pozemku v správe
SPF p. č . E KN 405/2 do majetku obce. Pozemok sa nachádza v lokalite IBV k Rožkovanom
a budú na ňom vybudované inžinierske siete k rodinným domom.
Jedným z dokladov, ktorý je potrebné predložiť SPF je súhlas poslancov obecného
zastupiteľstva s vyššie uvedeným spôsobom prevodu.
Návrh na uznesenie č. 296/2020 zo dňa 7.5.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
1) s ú h l a s í
s uzavretím Zmluvy o prevode vlastníctva k pozemku KN-E p. č. 405/2 , k. ú. Jakubova Voľa v správe
SPF pre potreby vybudovania infraštruktúry k rodinným domom IBV k Rožkovanom (voda, kanál,
plyn, elektrina, verejné osvetlenie) - bezodplatne
2) p o v e r u j e
starostku obce Ing. Magdalénu Sasarákovú konať ďalej v predmetnej veci – pokračovať v rokovaniach
so Slovenským pozemkovým fondom ohľadom bezodplatného prevodu pozemkov do vlastníctva obce
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa

0

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

Uznesenie schválené.
13. RÔZNE
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce požiadala poslancov o stanovisko k spásaniu trávy koňom pána Kamenca
na dvore MŠ. Čiastočne by sa vyriešil problém z kosením v MŠ.
Poslanci nemali nič proti kým je MŠ zatvorená z dôvodu mimoriadnej situácie až po dobu
návratu detí do MŠ. Priestor musí pán Kamenec vyčistiť od nečistôt, ktoré kôň spôsobí.
Poslanci sa vyjadrili k žiadosti združenia Hradisko o možnosti odviesť balvany na brehu
rieky Torysy.
Ing. Mačo sa vyjadril, že treba osloviť SVP.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s otvorením detského ihriska a futbalového
ihriska. Občania musia dodržiavať hygienické opatrenia podľa nariadenia Vlády SR
a príslušného ministerstva.
14. DISKUSIA A INTERPELÁCIA POSLANCOV
Ing. Rimský – upozornil na zlý stav vstupu na lávku cez rieku Torysa a poškodenie mosta
Ing. Mačo – upozornil na nefunkčnosť odkazov na internetovej stránke obce, konkrétne povinné
zverejňovanie – starostka uviedla, že stránku navštevuje každý deň, všetky odkazy sú funkčné.
Hneď na zasadnutí za prítomnosti Ing. Mača stránku skontrolovala – všetky odkazy fungovali.
15. ZÁVER
Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Jakubovej Voli 7.5.2020
Zapísal: Mgr. Ivan Minárik
Overovatelia zápisnice:

Ladislav Futej

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

Ing. Stanislav Rimský ..........................................................

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r.
starostka obce
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