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 21. 12. 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. – 17 30 hod

Ladislav Futej

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 17 30 hod

Ing. Vladimír Mačo

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 17 30 hod

Mgr. Ivan Minárik

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 17 30 hod

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 17 30 hod

prítomná

17 00 hod. – 17 30 hod

Poslanci:

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

hlavná kontrolórka
neprítomná
obce

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. K navrhovanému
programu nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie č. 338/2020 zo dňa 21.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v tomto znení:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2020
Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovými opatreniami č.
16/2020
5. Rôzne
6. Diskusia a interpelácia poslancov
7. Záver
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
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 Ing. Petra Ďuriš a za overovateľov
zápisnice boli určení poslanci Ladislav Futej a Mgr. Ivan Minárik
3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
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Zápis z rokovania:
Do návrhovej komisie bol navrhnutý poslanec: Ing. Stanislav Rimský
Návrh na uznesenie č. 339/2020 zo dňa 21.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Rimský
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie schválené.

4. NÁVRH ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM č. 16/2020 a
STANOVISKO
HLAVNEJ
KONTROLÓRKY
K ZMENE
ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM č. 16/2020
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce informovala prítomných poslancov o tom,, že na poslednom obecnom
zastupiteľstve, ktoré sa konalo 14.12.2020 bol prerokovaný návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 15, ktorý sa týkal schválenia prác naviac na stavbe odvodnenie
budovy obecného úradu. Tento návrh nebol schválený.
Nakoľko práce boli reálne vykonané, bolo potrebné nájsť riešenie pokrytie vzniknutých
výdavkov. Z uvedeného dôvodu bolo 16. 12.2020 za účasti zástupcu starostky Mgr. Minárika
a poslanca OcZ Ladislava Futeja zvolané stretnutie zo zhotoviteľom stavby.
Ten podrobne popísal priebeh prác, ktoré vznikli pri odvodnení budovy. Vzhľadom k tomu, že
bolo potrebné konať promptne, aby nedošlo ešte ku väčším škodám, vykonali sa najnutnejšie
práce na zastabilizovanie budovy , ktoré odporučil statik. Súpis prác, ktoré zhotoviteľ predložil
je reálny, práce boli vykonané. Mohol zvoliť aj iný postup, práce prerušiť, nakoľko pri
realizácii sa zistilo, že už v minulosti musel byť na budove nejaký problém, pretože pri páde
rohu boli odhalené sťahovacie tyče, ktoré boli umiestnené pod javiskom v sále KD a v pivnici.
No o tejto skutočnosti zhotoviteľ informovaný nebol. Na záver uviedol, že je ochotný podieľať
sa na výdavkoch sumou 1 500,00 €. Obci potom zostáva uhradiť 4 243,00 €.
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Starostka ďalej uviedla, že v tejto súvislosti si treba ozrejmiť okolnosti a skutočné dôvody,
prečo sa vlastne muselo pristúpiť k odvodneniu budovy obecného úradu.
Ak by sa v minulosti bolo uložilo do zeme potrubie na odvedenie zrážkovej vody plné a nie
drenážna rúra, nebol by vznikol problém s podmáčaním budovy obecného úradu, podmytím
oplotenia p. Pigu a sadaním dlažby pred obecným úradom.
Keďže sa to takto nezrealizovalo, vznikol tu problém, ktorý bolo potrebné riešiť.
A treba poukázať aj na to, že ak niekto z poslancov mal vedomosť o tom, že základy budovy
obecného úradu sa už v minulosti posilňovali ,bolo jeho povinnosťou o tom informovať
ostatných , aby sa predišlo nepredvídaným situáciám, ktoré vyvolali aj nepredvídané výdavky.
K vyššie uvedenému sa vyjadril poslanec Mačo, ktorý uviedol, že bývalý vlastník Jednota s tým
súhlasila a keď predávala pozemok p. Pigovi , mala ho o tom informovať.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Minárik. Uviedol, že na základe všetkých týchto údajov je
zrejme, že obec nemala dostatok informácii o stave budovy.
Preto ešte raz vyzval všetkých poslancov, ak majú vedomosť o skutočnostiach , ktoré môžu
podstatne ovplyvniť rozpočet obce, aby o nich informovali aj ostatných poslancov.
K navrhovanej zmene sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka v písomnom stanovisku, kde uviedla,
že navrhovaná zmena nenavyšuje celkový rozpočet, zmena ja realizovaná presunom medzi
jednotlivými položkami a na základe týchto skutočností predložený návrh odporúča schváliť.
Návrh na uznesenie č. 340/2020 zo dňa 21.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
berie na

vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2020
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2020
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

1

Ing. Vladimír Mačo,

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
5. RÔZNE
6. DISKUSIA A INTERPELÁCIA POSLANCOV
7. ZÁVER
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Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Popriala pokojné sviatky a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
V Jakubovej Voli 21.12.2020
Zapísal: Mgr. Peter Ďuriš
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Ivan Minárik

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

Ladislav Futej

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

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r.
starostka obce
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