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 10. 08. 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

ospravedlnený

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 štyri a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
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Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom . K navrhovanému
programu nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie č. 297/2020 zo dňa 10.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 a 5/2020– presuny medzi položkami a povolené
prečerpanie rozpočtu
6. Žiadosť o sanáciu prístupovej cesty k nehnuteľnosti Jakubova Voľa č. 61
7. Informácia o stave rozpracovaných investičných akcií
8. Informácia o prijatých opatreniach v rozpočte obce v súvislosti s pandemiou
ochorenia COVID 19
9. Návrh zápisu udalosti roku 2019 do obecnej kroniky
10. Rôzne
11. Diskusia a interpelácia poslancov
12. Záver
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Za zapisovateľa bol starostkou obce určený Ladislav Futej a za overovateľov zápisnice
boli určení poslanci Ing. Peter Ďuriš a Ing. Vladimír Mačo
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3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Stanislav Rimský
Návrh na uznesenie č. 298/2020 zo dňa 10.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Rimský
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Meno
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, 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,
resp. inej osoby, ktorej by bola obecným zastupiteľstvom v Jakubovej Voli uložená povinnosť
konať.
Návrh na uznesenie č. 299/2020 zo dňa 10.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
5. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 4/2020 a 5/2020 – PRESUNY MEDZI
POLOŽKAMI A POVOLENÉ PREČERPANIE ROZPOČTU
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Na rokovanie boli predložené dve rozpočtové opatrenia , ktoré obsahovali presuny
medzi jednotlivými položkami, bez zmeny celkového rozpočtu.
Jednalo sa o zabezpečenie krytia výdavkov na energie v materskej škole a školskej
jedálni v dôsledku výpadku príjmov od zákonných zástupcov , ktorý bol spôsobený
uzatvorením prevádzky pre pandémiu COVID 19.
Ostatné presuny boli vykonané v rámci položiek projektu Multispoločenské a kultúrne
centrum.
Návrh na uznesenie č. 300/2020 zo dňa 10.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 4/2020 a 5/2020 – presuny medzi položkami a povolené prečerpanie
rozpočtu
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
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6. ŽIADOSŤ O SANÁCIU PRÍSTUPOVEJ CESTY K NEHNUTEĽNOSTI č.
DOMU 61
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Dňa 29.07.2020 boa obci doručená žiadosť o sanáciu prístupovej cesty k domu č. 61.
Uvedená žiadosť bola pred zasadnutím obecného zastupiteľstva doručená e mailovou poštou
poslancom obce.
Obecné zastupiteľstvo vykonalo fyzickú obhliadku prístupovej cesty k rodinnému domu
č. 61. Navrhlo, aby sa v danom prípade postupovalo rovnako ako pri ostatných domoch a to tak,
že prístup k rodinnému domu si upraví každý sám.
Návrh na uznesenie č. 301/2020 zo dňa 10.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a

súhlasí
s úpravou vjazdu k rodinnému domu č. 61 z miestnej komunikácie.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Vladimír
Mačo

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie schválené.
7. INFORMÁCIA O STAVE ROZPRACOVANÝCH INVESTIČNÝCH AKCIÍ
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala o stave rozpracovaných investičných akcií:
1. verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby Multispoločenské a kultúrne centrum –
elektronická aukcia ukončená 19. júna 2020 . Víťazný uchádzač v termíne stanovenom
zákonom nepredložil požadované doklady, preto bol oslovený ďalší v poradí. Tento
taktiež nedodal podklady v stanovenom termíne tak sa oslovil tretí. Ten dodal
požadované doklady, ktoré boli ďalej predložené na kontrolu na ministerstvo
pôdohospodárstva.
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Po kontrole obec podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu a začne
multispoločenského a kultúrneho centra

s výstavbou

2. odvodnenie budovy obecného úradu – po predchádzajúcom zasadnutí OcZ bol
oslovený projektant, s ktorým sa prešla trasa, predložili požiadavky – projektová
dokumentácia sa spracováva
3. vybudovanie odvodňovacieho kanála smer od domu p. Lukčíka – spracovaný
pracovný materiál PD podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva. Na jeho základe sa
uskutočnilo stretnutie so zástupcom SÚC PSK Ing. Humeníkom. Zo strany SÚC PSK
do úvahy pripadá vybudovanie odvodňovacieho kanála prepychom popod cestu, ktorú
SÚC PSK spravuje. V tomto duchu sa spracováva projektová dokumentácia .
4. Rekonštrukcia kúrenia v KD - projektová dokumentácia spracovaná, začne sa proces
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
5. Vysporiadanie pozemkov na vybudovanie infraštruktúry k RD k Rožkovanom –
všetky požadované doklady spolu s uznesením obecného zastupiteľstva predložené na
Slovenský pozemkový fond. Návrh zmluvy na bezodplatný prevod zaslaný na podpis do
Bratislavy.
6. Po poslednom zastupiteľstve bol oslovený žiadateľ, ktorý žiadal obec o odkúpenie
pozemku. Daný návrh obecné zastupiteľstvo neschválilo, ale navrhlo iný spôsob
vysporiadania a to zámennú pozemkov. Žiadateľa zastupovala dcéra, ktorá obci
oznámila, že danú problematiku odstupujú právnemu zástupcovi. Do dnešného dňa
právny zástupca obec nekontaktoval.
7. Na katastrálny úrad predložil vlastník pozemkov žiadosť o zápis geometrického plánu ,
ktorým sa odčlenili pozemky na vybudovanie infraštruktúry k rodinným domom. Po
zápise dá spracovať znalecký posudok. Taktiež obec dá spracovať znalecký posudok na
pozemok, ktorý má byť predmetom zámeny – tak ako bolo dohodnuté – prvá etapa –
menší pozemok obce za pozemky v IBV. Následne sa dopracuje PD pre stavebné
povolenie a obec bude hľadať nenávratné zdroje na vybudovanie infraštruktúry. .
8. Eurovelo 11 - úsek Červenica pri Sabinove, Jakubova Voľa, Rožkovany , Lipany –
vyhlásená výzva na podávanie žiadosti. Na 19. 8. 2020 je stanovené stavebné konanie
pre vydanie stavebného povolenia . Eurovelo je rozdelené na 4 stavebné objekty.
prvý – po existujúcej komunikácii – tu sa zrealizuje iba dopravné značenie
- druhý - oblasť IBV k Rožkovanom medzi rodinnými domami – tento úsek sa teraz
nerealizuje, pretože nie je vybudovaná infraštruktúra
- tretí úsek od rodinných domoch až takmer po Voľanský potok
- štvrtý 30 m dlhý nepodarilo sa vysporiadať pozemky, teraz sa do finálnej podoby
nezrealizuje. V rozpočte okrem spolufinancovania je potrebné vyčleniť 1 200,00 €
za spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a 1 200,00
€ na zabezpečenie verejného obstarania na zhotoviteľa stavby
9. Obec začína s procesom
verejného obstarávanie na stavebný dozor k stavbe
Multispoločenské a kultúrne centrum – zatiaľ v rozpočte je zapracovaná suma 2 500 € ,
po ukončení verejného obstarávania bude potrebné rozpočet upraviť.
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Návrh na uznesenie č. 302/2020 zo dňa 10.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedom ie
jinformáciu o stave rozpracovaných investičných akcií
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Vladimír
Mačo

Proti

0

Zdržal sa

0

Znenie uznesenia bolo schválené.

8. INFORMÁCIA O PRIJATÝCH OPATRENIACH V ROZPOČTE OBCE
V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID 19
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19 a jej negatívnym vplyvom na obecné financie,
bolo potrebné prehodnotiť rozpočet a prijať určité opatrenia na zníženie výdajovej časti,
prípadne navýšenia príjmovej časti.
Príjmová časť bola navýšená o :
- dotáciu od nadácie TA3 na ochranné prostriedky vo výške 500,00 €
- dotáciu na ochranné rúška od fyzickej osoby vo výške 200,00 €
- podaná žiadosť na okresný úrad – CO o preplatenie výdavkov – nákup ochranných
rúšok pre obyvateľov obce vo výške 1 200,00 € - zatiaľ bez spätnej väzby
- vrátené poistné zo sociálnej poisťovní za mesiac máj – zatvorená prevádzka – 1 207,30
€
- podaná žiadosť na úrad práce o preplatenie 80 % mzdových výdavkov - zamestnanci
MŠ za mesiac marec až jún
Výdajová časť:
- šetrenie na bežných výdavkoch – cca 10 000,00 € ( novoprijatá samostatná referentka
pre oblasť účtovníctva iba na 50 % úväzok, z ktorého polovica je hradená z projektu
Multispoločenské centrum, šetrenie na cestovnom, všeobecnom materiáli, službách,
kultúrnych akciách...)
-
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Z ušetrených finančných prostriedkov
do začiatku školského roka
zrealizovať:
- položiť dlažbu do altánku v areáli materskej školy
- namaľovať stoly a lavičky
- odstrániť starú šmýkačku a zakúpiť aspoň jednu novú

by bolo potrebné

Návrh na uznesenie č. 303/2020 zo dňa 10.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie

informáciu o prijatých opatreniach v rozpočte obce v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID
19
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

Zdržal sa

0

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

Znenie uznesenia bolo schválené.
9. NÁVRH ZÁPISU UDALOSTI ROKU 2019 DO OBECNEJ KRONIKY
Predkladatelia:
Meno
Funkcia
Útvar/Orgán
Mgr. Marián Mikulec

Kronikár obce

Zápis z rokovania:
Návrh zápisu do obecnej kroniky písaný rukou na samostatné hárky papiera bol
oskenovaný a zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva na preštudovanie.
K uvedenému materiálu mal pripomienku poslanec Ďuriš, ktorý žiada , aby predkladaný
materiál bol písaný v zmysle Štatútu a to v elektronickej forme.
Taktiež upozornil, že do obecnej kroniky je potrebné zaznamenávať udalosti obce,
ostatné udalosti iba informatívne.
Návrh na uznesenie č. 304/2020 zo dňa 10.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
s ch v a ľ u j e

predložený návrh zápisu udalosti roku 2019 do obecnej kroniky
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Vladimír
Mačo

Proti

0

Zdržal sa

0

Znenie uznesenia bolo schválené.
10. RÔZNE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Všetky potrebné informácie boli odprezentované v bode č. 7.
11. DISKUSIA A INTERPELÁCIA POSLANCOV
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing, Vladimír Mačo, ktorý žiada preveriť pôvod materiálu,
ktorý bol vysypaný na cestu okolo Voľanského potoka a taktiež kto vysypanie cesty zrealizoval.
12. ZÁVER
Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Jakubovej Voli 10.08.2020
Zapísal: Ladislav Futej
Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Ďuriš

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

Ing. Vladimír Mačo

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

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r.
starostka obce
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