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 25. 09. 2020 o 17 00 hod.
Miesto konania:

Sála kultúrneho domu

Prezenčná listina:
Meno a priezvisko

Funkcia

Prítomnosť

Čas

Ing. Peter Ďuriš

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 19 00 hod

Ladislav Futej

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 19 00 hod

Ing. Vladimír Mačo

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 19 00 hod

Mgr. Ivan Minárik

Poslanec

neprítomný

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

19 00 hod. – 20 00 hod

starostka obce

prítomná

19 00 hod. – 20 00 hod

hlavná kontrolórka
obce

neprítomná

Poslanci:

Za obecný úrad:
Ing. Magdaléna Sasaráková
Ing. Alžbeta Semanová
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. 314/2020 zo dňa 25.09.2020
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. Sanácia prístupovej cesty k domu č. 61 (účasť projektanta a žiadateľky)
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením RO č. 12/2020
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za šk. rok 2019/2020
8. Rôzne
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. 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 Ing. Peter Ďuriš a za overovateľov
zápisnice boli určení poslanci Ing. Vladimír Mačo a Ing. Stanislav Rimský
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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 navrhnutý poslanec : Ladislav Futej
Návrh na uznesenie č. 315/2020 zo dňa 25.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Futej
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. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o plnení uznesenia č. 309/2020 zo dňa 3.9.2020, ktoré
ukladalo:
1. osloviť projektanta pre vydanie stanoviska v predmetnej veci (sanácia prístupovej
cesty k domu č. 61) – projektant bol oslovený, dňa 24. 9. 2020 vykonal miestnu
obhliadku , na základe ktorej pripravil písomné stanovisko
2. dohodnúť termín spoločného stretnutia (obecné zastupiteľstvo, projektant
a žiadateľka) – termín dohodnutý na 25. 9. 2020 o 17.00 h – projektant zaslal písomné
stanovisko, osobne sa nezúčastnil z rodinných dôvodov
Návrh na uznesenie č. 316/2020 zo dňa 25.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
správu starostky obce 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. SANÁCIA PRÍSTUPOVEJ CESTY K DOMU č. 61
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
V zmysle uznesenia č. 309/2020 bola na rokovanie obecného zastupiteľstva pozvaná žiadateľka
a taktiež bolo predložené písomné stanovisko autorizovaného stavebného inžiniera. Po
rozdiskutovaní uvedenej problematiky sa poslanci presunuli k domu č. 61, aby na mieste
zhodnotili danú situáciu.
Na základe stanoviska dopravného inžiniera a návrhov zo strany žiadateľky a poslancov OcZ sa
dospelo k záveru, že žiadateľka predloží obecnému úradu žiadosť o zriadenie vjazdu
z miestnej komunikácie do dvora k rodinnému domu č. 61 s vyčíslením nákladov a určením
čiastky, ktorou sa má obec podieľať na danej akcii ( obec z dôvodu odvedenia zrážkovej vody
z miestnej komunikácie).
Následne obec žiadosť posúdi a vydá stanovisko.
Návrh na uznesenie č. 317/2020 zo dňa 25.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
a)

berie na vedomie

Posudok stavu miestnej komunikácie vypracovaný autorizovaným dopravným inžinierom
Ing. Miroslavom Váhovským
b)

odporúča

žiadateľke predložiť obecnému úradu žiadosť o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie do
dvora k rodinnému domu č. 61 s vyčíslením nákladov a určením čiastky, ktorou sa má obec
podieľať na danej akcii ( obec z dôvodu odvedenia zrážkovej vody z miestnej komunikácie)
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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
Uznesenie bolo schválené.
6. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM č. 12/2020
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala o použití ušetrených finančných prostriedkov, ktoré vznikli
z dôvodu poskytnutej dotácie na úhradu mzdových výdavkov zamestnancov materskej školy
v čase vyhlásenia núdzového stavu – COVID 19. Ušetrená čiastka vo výške 6 600 € bude
použitá na rekonštrukciu vykurovania v sále kultúrneho domu.
Návrh na uznesenie č. 318/2020 zo dňa 25.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2020
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.

7. SPRÁVA O VÝCHOVNO –VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY
ZA ŠK. ROK 2019/2020
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce
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Zápis z rokovania:
Na rokovanie obecného zastupiteľstva bola predložená správa o výchovno – vzdelávacej
činnosti materskej školy za rok 2019/2020. Predloženú správu schválila Rada školy aj
zriaďovateľ. Zo strany poslancov k predloženému materiálu neboli vznesené žiadne
pripomienky .
Návrh na uznesenie č. 319/2020 zo dňa 25.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na

vedomie

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za šk. rok 2019/2020
Hlasovanie :
Stanovisko
Počet
Meno
Za

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
8. RÔZNE
V tomto bode starostka obce informovala :
1. po dvoch rokoch komunikácie so Slovenským pozemkovým fondom sa obci podarilo
vysporiadať pozemok potrebný na vybudovanie infraštruktúry k rodinným domom
v lokalite k Rožkovanom a podpísať zmluvu na bezodplatný prevod pozemku E KN
405/2 . Po podpise bol vykonaný vklad do katastra.
2. Obci boli doručené vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov k realizácii vybudovania
odvodňovacieho kanála na začiatku obce . Pri dodržaní stanovených podmienok
predložili všetky dotknuté orgány súhlasné stanovisko, okrem Slovenského
pozemkového fondu , ktorý si vyžiadal predložiť ďalšie doklady tak z obce ako aj
z katastra. Pravdepodobne nie všetky bude obec schopná predložiť, pretože jednou
z požiadaviek je aj preukázať, že daná stavba je v územnom pláne vedená ako verejnoprospešná stavba ( odvodňovací kanál).
3. V rámci rokovania obecného zastupiteľstva bola vykonaná obhliadka nehnuteľnosti –
rodinného domu č. 66 za účelom odkúpenia nehnuteľnosti do majetku obce. Vzhľadom
k tomu, že cena je dosť vysoká, dá obec vypracovať znalecký posudok a následne
prehodnotí kúpu nehnuteľnosti.
Vzhľadom k tomu, že obec v danom období realizuje viacero akcií (odvodnenie budovy
obecného úradu, rekonštrukcia vykurovania v sále KD, výstavba Multispoločenského
centra ) prípadnú kúpu vyššie uvedenej nehnuteľnosti by obec realizovala
prostredníctvom úveru.
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9. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Do diskusie sa prihlásil diskutujúci z radov občanov s požiadavkou:
- aby k odkúpeniu nehnuteľnosti č. 66 bola zvolaná verejná schôdza
- upozornil, že smerom ku krížu, okolo domu č. 30 je nad povrchom zeme umiestnený
vodovodný ventil (pravdepodobne ho vymyla zrážková voda )
Poslanci a starostka zobrali požiadavky na vedomie.
10. ZÁVER
Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na obecnom
zastupiteľstve.
Zapísal: Ing. Peter Ďuriš
Overovatelia zápisnice:

Ing. Stanislav Rimský

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

Ing. Vladimír Mačo

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

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r.
starostka obce
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