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J

         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 03. 09.  2020 o 19 00 hod.  

 

 

Miesto konania:    Sála kultúrneho domu 

 

 

Prezenčná listina:  

 

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Ing. Peter Ďuriš Poslanec prítomný 19 00 hod. – 20 00 hod 

Ladislav Futej  Poslanec prítomný 19 00 hod. – 20 00 hod 

Ing. Vladimír Mačo Poslanec prítomný  19 00 hod. – 20 00 hod 

Mgr. Ivan Minárik Poslanec prítomný 19 00 hod. – 20 00 hod 

Ing. Stanislav Rimský Poslanec prítomný 19 00 hod. – 20 00 hod 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 19 00 hod. – 20 00 hod 

Ing. Alžbeta Semanová  
hlavná kontrolórka 

obce 
prítomná 

19 00 hod. – 20 00 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.  
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Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom. K navrhovanému 

programu nikto z  prítomných nemal žiadne pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie č. 310/2020 zo dňa 03.09.2020 

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  v tomto znení: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií 

SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

6. Rôzne  

7. Diskusia a interpelácia poslancov 

8. Záver 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 

 

 

 

2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Za zapisovateľa bol starostkou obce určený Mgr. Ivan Minárik  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  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Stanislav Rimský a Ladislav Futej 

 

Návrh na uznesenie č. 311/2020 zo dňa 03.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e  

 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Rimský a Ladislav Futej 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

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 informovala poslancov, že na poslednom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo 18. 8. 2020 bolo prijaté iba jedno uznesenie,  ktoré ukladalo 

starostke osloviť projektanta, ohľadom posúdenia a predloženia návrhu na úpravu vjazdu 

k rodinnému domu č. 61. Vzhľadom k tomu, že projektant do 2. 9. 2020 je na dovolenke, 

uznesenie je v plnení.  

 

Návrh na uznesenie č. 312/2020 zo dňa 03.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 

berie na vedomie  

správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva  v Jakubovej Voli 
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

 

5. NÁVRH NA PRIJATIE NÁVRATNEJ FINAČNEJ VÝPOMOCI ZO ŠTÁTNYCH 

AKTÍV POSKYTNUTEJ MINISTERSTVOM FINANCIÍ SR NA VÝKON 

SAMOSPRÁVNYCH PÔSOBNOSTI Z DÔVODU KOMPENZÁCIE VÝPADKU 

DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSOB V ROKU 2020 V DÔSLEDKU 

PANDÉMIE OCHORENIA COVID 19 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce informovala, že Uznesením Vlády SR č. 494/2020 dňa 12.8.2020 bol 

prijatý návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným 

celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 

Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na krytie výdavkov samosprávnych 

funkcií sa poskytne na základe žiadosti obce Jakubova Voľa  maximálne do výšky výpadku 

dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. 

Pre obec Jakubova Voľa je výpadok dane z príjmov fyzických osôb vo výške 8 074 eur. 

Splácanie návratnej finančnej výpomoci je odložené do roku 2023, pričom prvá splátka bude 

uhradená v roku 2024 a posledná splátka je splatná v roku 2027. Výška ročných splátok v 

období 2024 až 2027 bude rovnomerná vo výške 2 018 eur (posledný rok 2 020 eur). 

Dôvodom odkladu splátok ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na výkon 

samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou. 

O návratnú finančnú výpomoc môžu obce a mestá  požiadať v termíne do 31.10.2020 

a použiť ju môžu v termíne do 31.12.2020. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc sa bude 

uplatňovať prostredníctvom elektronického formulára, na základe ktorého bude vyhotovená 

zmluva o návratnej finančnej výpomoci. 

Prijaté prostriedky z návratných finančných výpomoci možno použiť na kompenzáciu 

výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020. 

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu 

územnej samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu územnej samosprávy, ktorý je v 

ozdravnom režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej 

služby. 

Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny 

dochádza k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi 

členskými štátmi, a preto môžu obce použiť návratnú finančnú výpomoc len na financovanie 

výkonu samosprávnych pôsobností a na účely, ktoré spĺňajú tieto podmienky 
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a) financovanie činnosti/projektu nehospodárskeho charakteru, 

b) prípadne  sprievodné hospodárske činnosti (stanovenie základných pravidiel k prístupu 

definovania doplnkového využívania infraštruktúry vychádza z ods. 207 Oznámenia Komisie 

o pojme štátna pomoc uvedenom v odseku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(2016/C 262/01)), 

c) financovanie činnosti/projektu lokálneho charakteru, v prípade ktorého nehrozí (ani 

potenciálne) narušenie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. 

Odpustenie sumy splátok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, ktorým dochádza k 

zníženiu štátnych finančných aktív, je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej 

republiky podľa § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Ďalej uviedla, že zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravuje pravidlá používania návratných 

zdrojov financovania pre obec a dodržanie podmienok pre prijatie návratného zdroja financovania podľa 

§ 17 ods. 6 pred jeho prijatím preveruje hlavný kontrolór obce.   

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce tvorí súčasť zápisnice. 

V diskusii sa poslanci zaujímali, ako obec určila výšku pôžičky a na čo sa bude dať použiť. Starostka 

informovala, že výšku určil štát a predstavuje výšku výpadku podielových daní v dôsledku pandémie  

COVID 19. Finančné prostriedky sa budú dať použiť na financovanie samosprávnych pôsobnosti obce ( 

bežné výdavky).  

 V súvislosti s použitím vyššie uvedených financií, starostka informovala o aktivitách, ktoré  obec 

plánuje zrealizovať do konca roka a z akých zdrojov budú financované . 

 

    

Návrh na uznesenie č. 313/2020 zo dňa 03.09.2020 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

a )  s ch v a ľ u j e   

Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej 

Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID 19  vo výške 8 074,00 € 

b)  p o v e r u j e  

starostku obce k podpísaniu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci poskytnutej na základe 

Uznesenia vlády SR č. 494 zo dňa 12. augusta 2020 

 

 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 
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6. RÔZNE 

 

V bode rôzne starostka odpovedala na interpelácie poslancov z minulého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

1. Nedokončená oprava hrobu , resp. rozšírenie hrobu, náhrobná doska opretá o pomník, 

pri páde možnosť poškodenia susedného hrobu ( z dôvodu ochrany osobných  údajov sa 

mená neuvádzajú)  - oslovený pán, ktorý rekonštrukciu realizoval , uskutočnilo sa 

stretnutie na mieste pri hrobe – uznal , že je to nedokončené, ale k rozšíreniu do 

priestoru muselo dôjsť z dôvodu, že sa k hrobu nedalo dostať, nakoľko je osadený 

vysoko. Vzniesol pripomienku na rekonštrukciu vedľajšieho hrobu, ktorou došlo 

k podkopaniu základov ich hrobu. Nakoniec prisľúbil, že hlinu spred hrobu odprace 

a tým sa sprejazdní prístup k ostatným hrobom a o ďalšom pokračovaní v rekonštrukcii 

rozhodnú , keď sa všetci známi stretnú na všetkých svätých.  Rekonštrukciu vedľajšieho 

hrobu prevádzala oprávnená firma v oblasti pohrebníctva. 

 

2. Vysypanie stavebného odpadu pri Voľanskom potoku – oslovený pán , ktorý spevnenie 

poľnej cesty realizoval – uviedol , že je to súkromný pozemok a žiadny  stavebný odpad 

( asfalt ) tam vysypaný nie je. Cesta bola spevnená makadamom. Ďalej uviedol, že 

v jednej časti bol aj stavebný odpad aj plastové fľaše, ktoré tak doniesli Rómovia, ale  

po upozornení všetko vypratali.   

Ďalej starostka informovala o: 

 

1. Stav v materskej škole – týždeň pred otvorením nového šk. roka v materskej škole, 

nastúpila jedna pani učiteľka na dlhodobú PN. V krátkom čase bolo potrebné zabezpečiť 

silu na zastupovanie. Vzhľadom k tomu, že do škôlky bolo prihlásených iba 9 detí, nová 

sila bola zamestnaná iba na  polovičný úväzok, na čas odpoludnia, keď  deti spia a  

vzdelávacia činnosť prebieha iba v minimálnom rozsahu.   

 

Ďalej uviedla, že stav v MŠ nie je priaznivý, aj napriek tomu, že sa v dostatočnom 

časovom predstihu urobila propagácia materskej školy v sabinovskom a lipianskom 

mesačníku.  

Uviedla, že už  teraz sa treba zaoberať otázkou, čo na druhý rok, pretože počet detí bude 

ešte nižší.  

 

2. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli v rozpočte schválené finančné 

prostriedky na položenie dlažby do altánku v materskej škole a namaľovanie stolov 

a lavičiek. Práce sú zrealizované a starostka vyslovila poďakovanie všetkým poslancom, 

ktorí sa na prácach podieľali a taktiež ostatným občanom, ktorí prispeli k realizácii 

diela.  

Nová šmýkalka zatiaľ zakúpená nebola, pretože ponuky,  ktoré prišli, v značnej miere 

prevyšovali schválený rozpočet. Vo výbere budeme pokračovať.  
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7. DISKUSIA A INTERPELÁCIA POSLANCOV 

 

V diskusii poslanec Mačo informoval o vození odpadu k Toryse pravdepodobne od domov, 

ktoré sa stavajú v lokalite k Rožkovanom.  

 

Poslanec Futej sa informoval, kedy bude pristavený veľkokapacitný kontajner – starostka 

informovala, že do konca septembra .  

 

8. ZÁVER 

 

Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

V Jakubovej Voli  03.09.2020 

Zapísal:  Mgr. Ivan Minárik   

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Ďuriš          .......................................................... 

 

    Ing. Vladimír Mačo   .......................................................... 

    

 

 

 

 

 

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 
                 starostka obce 


